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dlr. Bu edebiyat, dii~iince sistemi ve edebi anlaylgl iperi- 
sinde oviinebilece~imiz olmez eserler yarattlktan sonra 
devrini tamamlayarak tarihe karlgmlgtlr. Divan edebiyatl 
XIX. yiizyllln 2. yarlslndan sonra kiiltur ve dugiince yo- 
niinden degigen bir toplumun ihtiyaclnl kargllayamayacagl 
gibi, zaten XIX. yiizyllda devrini tamamlamlgtlr. Divan 
edebiyatlna yapllan ele~tirilerin hakll, dogru yanlarl vardlr. 
Ancak divan edebiyatlnl butuniiyle degersiz saymak insaf- 
slz ve yanll bir tutumdur. Bu edebiyatln en ~ o k  eleg- 
tirilen yonlerinden biri, onun giizellik anlaylgld~r. Divan 
gairinin tarif ettigi ve begendigi giizelin ger~ege uyrnad~gl 
~ o k  elegtirilmigtir. Bu edebiyatta tarif edilen servi boylu, 
kll belli, ok kirpikli, yay ka~11, yllan s a ~ l l  v.b. niteliklere 
sahip guzelin ger~ekte bulunrnadlgl soylenerek alay edil- 
migtir. Bu edebiyatl en yaklndan tanlyanlar bile bu eleg- 
tirilere katilmlglardlr. Divan giirindeki bu benzetmeler, bi- 
rer arac olup duygu ve hayal giiciinu artlrmak i ~ i n  kulla- 
nllmlgtlr. Elbette servi kadar uzun bir insan olamaz, ancak 
uzun ve endamll bir boyun diizgiin bir serviye benzetilmesi, 
gairane guzel bir hayal yaratmanln arac~dlr. Kirpiklerinin 
oka, k a ~ l n  yaya, saGm yllana benzetilmesi bunlarln bg~k 
uzerinde yaptlklar~ etkinin derinligini anlatabilmek i~indir. 
Sanatln, gerqegin bir kopyasl olmad~glnl, ozellikle, resim 
sanatlnln tarihi geligmesinde izlemek miimkundur. Eger 
sanat ger~e i in  bir kopyasl olsaydl, Picasso'nun tablolarln- 
da yiiziin yanlnda bacaeln bulunmasl, kulagln kolda bit- 
mesi veya boyun kol kadar uzun olmasl yiiziinden bu tab- 
lolarln sanat eseri sayllmamasl gerekirdi. Batl'da edebiyat 
ve sanat anlaylgl daima degigmiatir. Klasik, romantik. 
realist, pamas, sembolist, anlamslz soyut giir v.b. siirde 
anlam arayanlar, giizel bir bulugu, bir niikteyi ~ i i r  sayan- 
lar veya giirde ozentiye ve iglenige onem verenler, giirin 
bir ses, bir musiki oldugunu savunanlar, bunlarln en mii- 
kemmel orneklerini divan giirinde bulacaklardlr. Bu yazlyl 
Fuad Koprulii'niin gu sozleriyle bitirmek istiyorum : "Kendi 
nev'inde ~ o k  yiiksek ve emsali edebiyatlarla, meselh Acem 
edebiyatlyla aynl seviyede olan bu sanat, mengelerini ne- 
reden allrlarsa alsin tamamlyla Tiirk'tiir ve Turklerin 
isllm medeniyeti dairesinde yarattlklarl orijinal bir mah- 
suldiir. Turk dehaslnln uzak yakm, eski yeni butiin mah- 
sullerine kargl duydugumuz sevgi ve saygl hislerini, bu or- 
ta zaman edebiyatlna kargl da esirgeyemeyiz; ~iinkii o, milli 
dehamlzln yarattlgl bin bir sanat geklinden biridir ve yalniz 
bizimdirl" (H. Mazioglu) 

TfSRK EDEBfyATI, ' ~ e n i  : Tiirk edebiyat~, XI. yiiz- 
y~ldan ba~layarak yavag yavag etkkinde kaldlgl ve zamanla 
tamamlyla benimsedigi Isllmi yapldaki Arap ve ozellikle 
Fars edebiyatlarlndan sonra, XIX. yiizyllln 2. yar~smdan, 
yani 1860'tan itibaren Franslz edebiyatl kana11 ile Bat1 
Avrupa etkisi altlna girer. Bu giri~in degi~ik sebepleri vardn. 

Osmanh ~mparatorlugu aynl sinlrlara sahip oldugu hal- 
de, Yeni ve Yakln saglarda Batlya tamamlyla kapall bir dev- 
let ve topluluktur. Denebilir ki bu sinirlar, sadece siyasi ve 
cera f i  bir karakter tagimazlar; Bat1 Avrupa devletleri ile 
ticari alimgverigler diginda her tiirlii sosyal, fikri, medeni te- 
maslarl engelleyen ~ o k  katl sizgilerdir. Avrupa'ya XIV. yiiz- 
yllin baslarindan itibaren ayak basan ve biitiin Qrta Gag 
boyunca Bat~ya k a r ~ i  bu tutumlarlnl eiirduren Osmanll Turk- 
leri ne istanbul'u almakla tarihte yeni bir ~ a g  a~tlklarinln 
farkinda oldular, ne de ii's yuzylli agkln bu yepyeni ve ko- 
ca devir i~ inde  Batldaki kamgularlnln gepirdikleri sosyal, si- 
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yasi, fikri, dini, hukuki ve iktisadi" geligmelerle ilgilenmek 
ihtiyacini duydular. u p  kltada da zamanlarlnin en biiyiik 
devleti olmanin gururu ve din farklnln da getirdigi s o w -  
luk ve kii~iimseme ile, Batida'ki duvar~n iitesinde neler olup 
bittigini merak bile etmediler. Halbuki sbu sire icinde Bat1 
Avrupa milletleri RGnesans~ yapmiglar, dini diinya iglerin. 
den aylrmislar, dogmalarin yerine akll ve ilmi koymut$ar, 
bunlann iglkinda tekniii de geliatirerek biiyiik sanayii kur- 
muglar, ekonomilerine yepyeni kaynaklar ve boyutlar kazan- 
dlrmiglar, plastik sanatlarla birlikte felsefe ve edebiyatta da 
siirekli bir geli~me giistemiglerdir. Oamanll fmparatorlugu, 
XVII. yiizyilda Bat1 kaq~sinda aaman zaman ugadigl as- 
ken  ̂ maklClbiyetlerin temelinde yatan sebepleri bile ancak 
XVIII. yiizy~l~n baglar~nda kavramaka ve teknikteki geriligi- 
ni anlamaga bagladi. Bu teknik de sadece askerlikle ilgili 
idi ve Bat1 ile ilk olarak bu konuda temas kurmak liizuntu- 
nu hissetti. Batldan sadece yeni silEihlari ve yeni savag tek- 
nikini almakla askeri maAltbiyetlerden kurtulacagina ve si- 
yasi giiciinii k~oruyabilecehine olan y a n h ~  inanci uzun sire 
devam ettiren Osmanll fmparatorlugu, bu yiizden, Bahnm 
bagka alanlardaki ileri durumu ile ilgilenmek ihtiyaclnl duy- 
madi. Medeniyetin bir biitiin oldugu ve bu butiiniin belli fi- 
kir temellerine dayandlg~nl henuz kavrayabilmi~ degildi. Ni- 
hayet XIX. yuzyll~n l. yarlslnda yeni~eri ordusunun kaldm- 
hp (1826) modern bir ordu kurulmas~na ragmen askeri mag- 
IGbiyetlerin devam etmesi, sadece askeri diizenlemelerin yet- 
meyecegi ve bunlarln ba~ka  alanlarda da yapilmasl gerektigi 
fikrini getifdi. $Bunun iizerine, Bat1 Avrupa medeniyetini ijr- 
nek alan diizenlemeler, agirhk yine askeri konularda olmakla 
birlikte, yavag yavas idari ve kiiltiirel alanlarda da baglad]. 
Bat1 ile siyasi miinasebetlerin geligtirilmesi, Ba th  hiikiimet 
teSkilPtlna ilk degigiklikler, ,Bat1 ,musikisinin ilk ijmek- 
leri, ilk Tiirk~e gazete gibi hareketler birer baglangls ola- 
rak 11. Mahmud devrinde giiriilen belirtilefdir. 

3 kas~m 1839'da Giilhane Hatt-1 Hiimayunu ile devlet~e 
ilin edilen Tanzimat-I Hayriye, imparatorlukta YiizYlllarca 
suren Orta Cag zihniyetinin ve tutumlarin~n modem Gag- 
larln getirdigi zihniyete ve davran~glara artlk teslim olrnak 
zorunda kalmdlgmm resmen a~lklanmasindan ibarettir. BU 
illnla birlikte b a t h  modeldeki diizenlemeler siyasi, idari, 
hukuki, kiilturel alanlarda eskiye gore ~ o k  h~zl l  bir gelig- 
me gostermeie baglarlar ve zamanln imklnlarl ol~iisiinde 
de bagarlh olurlar. 

Zihniyetteki degigme, en g i i ~  olan degigmedir; en biiyiik 
teplriyi giiriir. YedeSmig diigiincelerin, inan~lar~n,  allgkan- 
llklarln ve bunlara bag11 davran~glarln degiamesi zamana bag- 
lidir. Bunlar ne kadar kSklii iseler, degismenin silresi de o 
kadar uzar. Bu baklmdan imparatorluk topraklarlndaki Miis- 
liiman Tirk halkinin yiizyibIar boyunca edindisi inanplarl ve 
onlarln getirdi$i aligkatnliklarla davran~glarl degi~tirebilmek 
de pok giip ve uzun vaddli bir is idi. Bu isin bugun de 
siirdii~iinii gormek, XIX. yiizyllln ortalannda, imparatorlu- 
gun baska bdhgelerine giire oteden beri Bat1 ile en fazla 
temasta olan jstanlbul gihi bir Sehrin!deki Tiirk halklnln bile 
biiyle bir degigmeye kolay kolay uyamayacakinl anlayabil- 
mek ipin yeter. Bu duruma Batiya yonelmeye taraftar olma- 
yan b i r~ok  devlet adamln~n ve Miisliiman halk iizerindeki 
kotii telkinlerini hbll siirdiirmekte elan din adamlarlnln Hris- 
tiyan Avrupa'ya yiinelmcyi biitiin $i?eleri ile emgellemeye qa- 
llsma hareketleri de eklenince, batilllagmanin pok g i i ~  
tail gerqegi ortaya pikar. Bunun i~indir ki hagta 
Abdiilmecid ol,mak &re, batlldagmanln imparamrluk isin 
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artik kesin zaruret olduguna inanmi* biitiin devlet adamlarl 
hem tepkilzri hafifletmek hem de halkl urkutmeden all~tl- 
r&bilmek gayesi ile eski miiesseseleri ve davranialarl birden- 
him yikmaktmsa, eskilerin yanlarlna yenilerini $de koyarak 
bir siire birlikte yurutmeyi ve biijylece Miisluman halkln yeni 

de mlnmaslnl s k l a m a ~ l  UYgun gardiiler. fete Tiirk 
y a ~ a ~ l ~ l n d a  Dogu medeni~etinden ve YaSaYlS Winden ,  Bat1 
medeniyetine ve ya~ayig ~ekline bir g q i ~  donemi alan Tan- 
zimat devrlnin her alanda goze Farpan ikilikleri (mahalle 
msktebi ve medrese - batill okul, seria't mahkemesi - kanun- 
lara dayanan mahkeme. dokulu kiyafet - bat111 kiyafet, do- 
~ U I U  mobilya - bat111 mobilya, orta oyunu - bat111 t i~atro,  do- 
gulu kahve - batill gazino ... ) bu goriigten dogdu. 

Bu ka~lnilmaz ikili durumun bir Grncekini de edebiyatta 
goriiyoruz. XIX. yuzyllin ortalarlna kadar Isl%mi yapldaki 
DoBu edebiyatlnln butun ozellikleri ile suriip gelen Turk 
edebiyacl da bu gene1 batilllagma hareketinin dlglnda ka- 
lamazdl. Hatta boyIe yenilegme hareketlerinde edebiyatm, 
bircok yeni fikirlerin ve egilirnlerin zaman zaman ijnculiig6- 
nu yaptlgl da bilindigine gore, Turkiye'deki batllllasma ha- 
reketinin halka ulastlrllmaslnda ve benimsetilmesinde Turk 
edebiyitfllarlna buyiik gorevler du~mesi bile yadlrganamaz- 
dl. Nitekim bSfle oldu ve ~Bati kiiltiirii ile yeti5en genC §air 
ve yazarlar, bat111 zihniyetin ve miiesseselerin Tiirkiye'de- 
ki en biiyiik tani~ticilari ve koruyuculari oldular. 

Tanzimat edebiyatl. Batl edebiyatl ile Tiirk aydlnIa- 
rlnln =urkiye iCindeki ilk temaslarl, 1840ytan baglayarak 
tiyatro tiiriinde olur. zamana kadar seyirlik olarak orta 
oyunundan bagka bir oyun GeSidi bilmeyen Turk seyircisi, 
Bat1 tiyatrosunun sahneli, zengin dekorlu, bazen de muzikli 
ve dansl~ bircok Fegitleri ile kar~llaglnca biiyiik bir ilgi gos- 
terdi. Bu ilginin maddi yonunden ~ o k  memnun kalan ya- 
bancl tiyatro kumpanyalarl da Istanbul's zi~aretlerini artlr- 
dllar, tiyatro binalar~ yaptllar, Ldeta yerlegtiler. Padigah 
Abdulmecid'in de yakmdan ilgilendigi bu tiyatro c a l ~ ~ m a -  
Ian, ozellikle 1850'den sonra yogunlaglr ve yerli kurulug- 
lar da ortaya qkmaya, yabancl dilden piyesler ~evrilmeye 
ve oynanmaya baplar. Turk seyircisi bu sahnelerde bol bol, 
Bat1 klyafetlerini, mobilyalarlnl, muzigini, danslarm~, ya- 
gayq gekillerini de gordu; yurt dlglna gidebilen Tiirkler ise, 
bu tiirii yerinde ve daha kaliteli olarak seyrettiler. Bunlar- 
dan biri de Sinasi'dir. 0 ,  Avrupa doniigu bu turun kome- 
di dallndaki ilk ijmegini verir (1859). Sinasi'nin, sathi de 
olsa, Franslz edebiyatlnln giir ve roman gibi tiirlerini de 
tarud~g~ muhakkaktu. Bazl Franslz ~airlerinden yaptlkl ba- 
sit terciimeler (1858) de bunu gosterir. Fakat kendisini en 
cok tiyatronun ilgilendirdigi anlagl~yor. 1860'tan sonra, 
Tiirkiye'de, Batlnln edebiyatl ve yagaylg tarzl hakklndaki 
bilgi gittik~e artar. ijzellikle bu tarihten bag- 
layarak ilk ozel gazetelerin birbirini takip et- 

Franslz giirinden manzum olarak yeni terciimeler yapar. 
Boylece yeni nesiller, o zamana kadar hic bilmedikleri bir 
edebiyatla tanlgmlg olurlar. 

Ancak tan~mak, benimsemek degildir. Ayrica, Tirk oku- 
yucusunun yiizylllarca edebi zevkini beslemig elan divan 
edebiyat~ da son, fakat parlak bir donemini yagamakta ve 
gen~leri etkilemektedir. Yiizyllln ilk yarlslnda bu edebiyatln 
g u ~ l u  temsilcisi izzet Molla (1785 - 1829)'dan sonra, yiizyllln 
2 varlslnda YmiSehirli AYni (1826 - 1@3). Leqk*frall Gal% 
(1828 - 1876). Hersekli Arif Hikmet (1839 - 1903). AIF (1815- 
1856) Nevreq (1820- 1876) eski giiri liyakatla temsil et- 
tikleri iGin, bu Siir henuz Gekiciligini kaybetmiS degildi OF- 
telik Hersekli Arif Hiikmet'in ~evresind~e, Osman $ems Efrn 
di (1813 - 1893). ~ ~ b i l ,  ~ f ~ ~ d i  (1785 - 1 ~ 7 ) .  ~g~~~ Pass 
(1821 1889), Manastlrll Hoca Nail? Efendi (1823 - 1876). 
~ % l ~ t  B~~ (1837 - 1878), ~ ~ ~ ~ i ~ ~ d ~  celgl Bey (1838 - 1882)' 
den meydana gelen Enciimen-i Suara toplulugu kuruldu 
ziya paSa ve ~~~~k ~~~~l gibi bat111 edebiyatln kuvvetli sd- 
vunucularl bile uzun bu Fekicilikten kendilerini kurta- 
ramadllar. Fakat her ikisi de Batlya y6neldikten sonra hd- 
yata aCllmayan ve insana gereken degeni vermeyen bu ede. 
biyatln devamln,da bir yarar garmayerek onu ortadan kal- 
dirdhilmok iq,in ellerinden geleni ~aptilar.  Kemal'in 1866' 
da y-asvir-i ~ f k % ~ v  da yaylnlanan <'Lisan-l Osmaninin edebi- 
yatlna dair bazi miil%hazatl gamildir" ve Ziya Paga'nln 1868' 
de "Hurriyet"te crkan "Siir Ve ingamlz" makaleleri bu ~ a b a -  
n ~ n  ilk orneklerindendir. 1860 - 1870 ylllarl arasinda bat111 
tarzdaki ilk denemeler ve divan edebiyatln~ gozden du~iirerek 
kurdmak istenen yeni edebiyat i ~ i n  giri~ilen "zemin hazlrla- 
maVlar etkilerini gostermig ve 1870'ten sonra butiin edebi 
turlerde bir fl~klrma gorulmege baglanmlgtlr. Ortaya konu- 

bu eserlerle, teknik baklmdan heniiz Gok zaylf olmakla 
birlikte, anlayla yoniinden saglam ve batill anlamda bir 
Turk edebiyatl hlzla kurulma yoluna girer. Romanda Ah- 
med Midhat ile Namlk Kemal, giirde yine Namlk Kemal 
ile Ekrem ve Hbmid, edebi tenkitte Kemal ve Ekrem, ti- 
yatro tiiriinde ise bunlarln hepsi birden bu edebiyatln ku- 
rulmaslnda ba~rolii oynarlar. Boylece, kendilerini eski 
edebiyatln cazibesine k a p t ~ m g  gen~lerin yanlnda, yeni 
edebiyata sempati duyan bir nesil de yetigmege baglar. Gun- 
den gune Gogalan bu nesille divan siirine taraftar gen~ler  
araslnda kagnllmaz olan catlgmalar, nihayet 1880'den son- 
ra patlak verir ve gittikqe biiyiir. 1886'da eski giiri beEi;e- 
nen gen~leri ~evresine toplayan Muallim Naci ile yeni $ire 
sempati besleyen gen~leri ~evresinde toplayan Recaizade 
Ekrem arasinda, nazlm teknigine ait bazl noktalardaki go- 
rug farklari vesile yapllarak gkan buyuk tartqma, ancak 
hukiimetin mudahalesiyle kapanir. Fakat eski ve yeni giir 
taraftarlarlnln ~ekigmeleri bitmez. Bir yandan bat111 edebi- 

I 
\ 

. 
mesi, bu bilginin artiglnda biiyiik rol oynar. f i  I * 

BaUli edebl tiir olarak tiyatro yine bagtadir. ,,&J'&M~, I e , > f A t s & f  
1860'ta Sinasi'nin $air evlenmesi'nin "Tercii- 1 ' -  / 

. 
man-1 Ahval" de tefrika edilmesinden sonra, 
I860 - 1870 arasmda Ali Haydar Bey ile Di- i$d)k8&i td,,ts/s$J, 6;S'~d>' 
rektor Wli Bey bu tiirdeki denemelere devam . .  . .  . 9 .  

ederler. Yine aynl tarihler araslnda, Batlnln 
dunyaca tanlnmlg romanlarl da Tiirk~eye Cev- 
rilir. Biiyiik ragbet goren bu tercumelerle, A$' @&!!fYr /&&)>* • #& . &)&)I t. 

Tiirk okuyucularl bat111 romanln orneklerini 
de tanlmlg olurlar. 1870'te Ethem Pertev Paga, TURK EDEB~YATI : Namlk Kemal'in el yazm 
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ALL jj - :.:J7,3 

TURK E D E B ~ Y A T I :  Zemzeme'nin ilk baskls~ iizerine 
Recaizade Mahmud Ekrem'in, oglu Nijad'ln dogum tarihini 

belirten notu 

yatln h~zla  geliamesi, bir yandan da 1893'te Muallim Naci' 
nin olmesi ile bagslz kalan eski ~ i i r  taraftarlarl gittik~e g u ~ -  
suzlegirler. Boylece Kemal, Ekrem ve HPmid'in telkinleri 
ile yetisen ve bat111 edebiyat taraftari gen~lerin Edebiyat-1 
Cedide ad1 altlnda birle~erek yeni bir edebi topluluk kur- 
duklarl ve Turk edebiyatlnl modernlegtirme gorevini usta- 
lanndan devreldlklarl 1896 ylllna gelinir. 

Turk edcibiyat~ tanillinin, Tanzimat donemi (1860- 18961, 
Franslz edebiyatlnln orndk tntularak Turk tedebi~atln~ mo- 
dernleatirme bareketinin 'ba3atlld1k1, temellerinin atlld15, 
bunun i ~ i n  de divan edebiyatlnln gozden diiguriilmeee Ga- 
11~lldl~r bir donemdir. Turk edebiyatlnl modernegtirme ha- 
reketini yiiriiten, birbirine gegnig iki biiyuk halka vardn. 
Bu halkalann birincisini Sinasi - Ziya Paga - Namlk Kemal- 
Ahmed Midhat; ikincisini de Ekrem - Htimid - Sezai - Na- 
bizade Nazlm te~kil  eder. Birinci halka, hareketi baglatlr 
ve temelleri atar; ikinci halka ise, bu temellerin iistiine ye- 
ni yaplyl hlzla kurar. 

Siir : Sinasi (1826 - 1871) ile baglaylp Ziya Paga (1829 - 
1880) ve Namlk Kemal (1840 - 1888) ile devam eden, Turk 
aiirini batlllla~tlma girigimi, nazmln tekniginden ~ o k  te- 
malara ve soyleyige yoneliktir. Yeni temalar, ferd? duygu ve 
hayallerin yanlna eklenen ve Tandimat haraketinin Z i n e  uy- 
gun olan hak, adalet, medeniyet, kanun, vatan, hiirriyet 

g;bi sosyd ve siyalsi temdard~r. BGylece siir, bir yan'dan fer- 
di tamalarl i~1,emeEe devaim ederken Uir yandan da pzvreya 
ve sosyal yagaylga yonelir. Eski giirin aksine, hayata aq11r. 
Bu sakada divan nazmlnin ~ekillerinde de, vezninde de kay- 
da de& 'bir degi~iklik olmaz. Nazim sekilleni baklmlndan 
Kemal'de gorden ~bazi bat111 denemdere lkargi*l~k, Ziva Pa- 
ga divan nazmlnln ~ekilleri dlglna qkmaia luzum gormez. 

Ekinci halka ile birlikte, ~ i i r  dtivan nazmlnln soyutlugun- 
dan kurtulur. D'ivan ~iirinin "selvi 'boylu, wkta a g d ~ ,  k1.1 
belli, kara ve yilan sapli, ak kirpakli ve mutlaka sfyah g6z- 
lii" klige ve ger~ekdlg sevgili tipinin yerine, normal ve ger- 
~ e k  bir mgi l i  tipi gelir. D'ivan eiiiinin yine k l k l q m i s  ve 
soyut tabiatlnln lyerini de gerrek tabiat almaga baslar. Bu 
arada, divan nazmlnda bulunrmayan ve Fransiz nazmindan 
etkilenerek yaratllan yeni gekiller de devam eder. Divan 
nazm~nln gekillerinden biitiinuyle uzaklagllamamakla ve bu 
yoldaki ikilik devam etmekle birlikte, bu yeni nazlm ae- 
killerinin saylsl gittik~e artar. Yukarldaki sosyal ve siyasf 
temalara, divan giirindeki hikemi temalarl agan ve serbest 
diigiinii~e yonelmek isteyen "metafizik" temalar (hayat, var- 
Ilk, Allah, ruh, oliim) eklenir. Bununla birlikte, din? bas- 
klnin heniiz kuvvetle siirdii&i bu donemde serbest dii§iinii- 
sun, dinin slnlrlarlnl pek agamadlgl da gofiiliir. 

Tanzimat dzneminde Tiir,k edebiyatina Batl'dan yalnle 
edebi tiirlere ait yeni teknikler gelma. Edebi akmlar da 
gelir. Sinasi'de kismen ~goriilen Fransu klasisiminin etki~ 
sinden sonra, 'bn dineme as11 Yakim olan edeK aklm roman- 
tizmdir. Nam~k Kmal  ile romanda ve riyatroda, Ekrem ve 
Hsmid ile de siirde ve tfyatroda ijn plana gwen aomantim1.e 
birlikte, 1885'ten sonra romanda ve hiild'yede realizm de yer 

Gen~liklerinde tamamlyla birer divan gairi olarak yeti- 
Sen, Ziya Paea ile Namik Eemal, bu nazmln steknikinden ken- 
dilerini kurtaramazlar. Kemwl'de nazlm sekilleri bak~mlndan 
gorulen bazl degigik denemelerin dlgmda, her iki ~airdeki 
batil~la~ma dosyal temalarla sinlrll kalir. Her ikisinin de ba- 
t111 Tiirk aiirine hizmetleri, daha ~ c t ,  'divan siirini gijaden 
diiaiirmek ipin gFsterdi~k~leri paLada gb;riiliir. Bu ?ki bii+k 
 air, kurulmaslnl istedikleri bat111 Turk ~ i i r i  i ~ i n  yeni bir 
ses, yeni *bir sSyleyig arama yolundaki Sinasi'nin pek basari- 
11 olamzmi~ denemeler'ini geligtinmek ihtiyacini da duymazlar. 

Bat111 Tiirk eiiri ipin en uygun siiyleiai, bat111 ~iirden 
yapzlan terciimeler getirir. Etlhem Pertev P a ~ a  (1824 - 1872)' 
nin Fransi~cadan manzum olarak yapt l i~ terciin~eler 118701, 
soyleyig~e, kurulmaslna callgdan bat111 Turk giirinin temeli- 
ni olugturur. Ekrem'in Yadigcir-z ~ e b a b  [I8731 ile Hd 
mid'in Sahra 118791'smda devam eden bu soyleyig, zamanla 
beska iisliiplardan da yararlanip daha da geliserek Tanzianat 
siirinin ortak iisliibu haline ,geldi. 1:kiwi halkan~n lbaska bir 
onemli ozelligi de iislilpta da gorulmiig olan romantizmin et- 

hiei ile temalarin yenidan ferdileamesi, eiirin ~evreden tek- 
rar laopmas~ ve ~air in  kendi his ve hayal diinyasina dGnme- 
sidir. Bsylece iYk halkanin - klsmen de olsa - benimsedgi 
"camiyet i ~ i n  sanat" formiilii, yeni'den, yerini "sanat ipin sa- 
nat" formulune biraku. Hik:m temalarln azk ve tabiat ol- 
dugu bu ikinci donemin baglrca temsilcileri Ekrem ve HL- 
mid'dir. 

Olta h~biliyette bir gair olan Recaizade Ekrem (1847 - 
1914)'in Turk giirine biiyiik hizmeti, bat111 ~ i i r e  ait teorik bil- 
giyi derleyip sistemli bir bi~imde aktarmasldlr. Hem bu igi 
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yaparken hem de gosterdiii yolda yiiriiyen gen~leri aydmla- 
tlrken bat111 anlamdaki tenkidin de temellerini atar. Bagllca 
~ i i r  kitaplan Zemzeme (3 kitap) [I883 - 18851, Tefekkiir 
118881, Pejmiirde 118951 ve etdebi bilgiler ile tenkide ait 
eserleri ise Talim-i edebiyat 11871, Takdir-i elhan 118861' 
d ~ r .  Ekrem'in ~iirlerindeki yeni nazim pe'killeri, divan je- 
killerini de kullanmakla birlikte, ~ogunluktadir. Vezin de 
trruedur. 

Batill Turk ade'b:yatinin kurulusunda "yapmak" tan ~ o k  
"dugunmek"te pay sahibi olan Ekrem'in aksine, diigiinmek- 
ten cok yapma giicune sahip d a n  A'bddlhak Hbmid (1852 - 
1937)'Qir. Sanat~a titizligi olmamas~na karg~l~k biuyiik his 
sairlik gucii taglyan HLmid, yaradlllyndaki pervasizl~kla, Turk 
eiirini mbdernlegtirmek i ~ i n  hirbir engel tanlmsdi. Onun bu 
davranlg ilodir ki modorn 'Tiirk siiri, 1879'dan 1887'ye kadar 
suren klsa sure i~inde, buyJk hir gelibm'e giirjierabil'di. Ba- 
silmig ibk siir kitabi ve Turk ~iirinde pastord turun de ilk 
ornegi olan Sahra 118791, hem konusu ve hem de nazlm tek- 
n g i  'bakimmdan tbilgok y~wilikler taglyordu. Setbest nazmln 
Tiirk ~iirindeki ilk Grneklerini de veren bu eserinden sonra 
yaymladlgi "KiirsE-i istigrak", "Melekhttan safiline bir na- 
zar", "Mazi yolcusuna Bti yolu" ve "Bir vaize bir mevize" 

ad11 nanzumelori ile adin1 duyurmaza ve eski siire saldlma- 
6a devam eder. Makber [I8851 ile de $airlik sohretinin zip 
vesine ulaair. Makber, gerck sekil gerek fikmir bakmmindan, 
zamanlnln en yeni eseridir. Sekil myoniin'den eski ~iirdell a?- 
rlldl& gibi, oliim temasinln etrafina topladig1 b i r~ok  meta- 
fizik neseleler ile de seGbest d~iigiin3.~e n~ilmaia ~a~l l~~yondu .  
Buyiik ilgi uyandiran bu eserini, hemen hemen aynl metafi- 
zik temalarl igleyen 0lii [1885], Hacle 118861, Bunkar odur 
118861 ve Bir sejileniiz hasbrhali [I8861 izledi. Bundan son- 
ra uzunca hir siire ken'disini dnha ~ o k  tiyatro yazmaga v e  
ren gair, 1912'de hece vezni ile yazdlgl "Balzdan bir ses" a3- 
11 uzunca manzumesinden sonra, annesinin ve dolaylslyla 
kendisinin c;ocukluk hayatlnl konu alan "Validem" [1913], 
I. Dunya Savay yillarina ait bazl giirlerini bir araya ge- 
tirdiii ilham-r vatan [1?161 ve materyalizm ile spritualizm 
ve idealizmi kar~ilagtlrdlgl Garam [I9281 ad11 eserlerini ya- 
y~nladl. 

HBmid clc Ekrem gibi tamamlyla romantik bir hassasi- 
yet ve tutum i~indedir. Ancak, Ekrem'in romantizmi me- 
lankoliye yonelik oldujju halde HBmid'inki ihtiras ve he- 
yecana ybneliktir. Bundan dolayl ~iirlerinde, duygu olarak 
hiiziinden ~ o k  ihtiras aiir basar. En onde geleni ask olan 
bu ihtiraslarln anlatlll~indaki tarz ise, biitiiniiyle romantik- 
tir. Arzulardaki ~iddetli vc siirekli inig c;lki~lar, hayklrlp- 
lar, cyrplnqlar ve saldlrlalar ile birlikte, bunlardan dogan 
tezatlar da slk slk goriiliir. Hayal ve d ~ ~ y g u  gucii cok bii- 
yiik olan HPmid'in felsefi diiaiincelerinde de belli bir dii- 
zen bulmak zordur. Ciinkii diiaiinceleri de duygular~ndan, 
heyecanlarlndan ve acllarlndan kaynaklznmaktadlr. Onun 
Turk giirini yenile~tirmedeki biiyiik c;abasl ve bagarisl da 
bu yaradihgi ile yaklndan ilgilidir. Ger~eliten de gair, mo- 
notonluktan hoglanmayan, i ~ i n d e  siirekli bir degigiklik is- 
tegi ve ihtiyaci dxyan bir yaradlliga sailiptir. 

Aynl diisensizli~k, nazm~nln tekniginde, dilinde ve iis- 
ltibunda da gbriiliir. Bat111 nazim gekilleri ile birlikte divan 
sitinin .~ekillerini ve lkendi bulusu olnn gekilleri de kullan- 
dlgl gibi, konuya dejjiaik uslap ~ekillerini ve bazen konug- 

TURK EDEB~YATI: Abdiilhak HBmid9in Makber adit 
eserinin ilk basks1 

ma diline cok yakin, bazen de ondan ~ o k  uzak bir vokabu- 
ler kullanlr. Fakat c;ogunlukla miizeyyen (siislii) iisltiba 
ve Osmanhcaya 'bsgl~d~r. 

Tanzimat ed~biyatlnin 188O:den sonraki daneniinde eski 
~iirin savunuculu~unu yapmakla ~Ghret kazanmas~na rahen ,  
hluallim Naci (1850 - 1893), bzt~li aiir tarzinda da giizel 6r- 
nekler vermigtir. Franslz edebiyatlndan yapllmlg ter- 
ciimeleri dc olan Naci'nin daha c;ok Ate$ - pare [I8843 ad11 
eserinde topladl& bu tarz ~iirleri araslnda "Kuzu", "Dicle", 
"Kebuter" (Ciivercin), "Sam-1 gariban" (Ak~am garipligi) 
gibi c;ok sevilmig olanlarl da vardlr. Naci'nin oteki giir ki- 
taplarl ise ~unlardir : Serare C18851, Furirzan r18861, Sum- 
biile 1 [18901, Yadigcir-r Naci 118961. 

Tryatro : Tanzimat dbneminde Tiirklerin ilk tanldlklan 
bat111 edebiyat tiirii tiyatrodw. 18l0'tan ba~layarak fstanbul' 
da f:alyan ve Franslz tiyatro topluluklarlnln birwk oyunlar 
oynama'lnri, tiyatro binalarl yapmalarl ve biyuk ,bir ragbet 
)gdrmeleri uzsrine, yerli mutejebbislerin de 18la'dan itibaren 
topluluklar kurarak bu fzalipete karigtiklarl goruliir. Bu ~op-  
!uluklarln 'bagl~calari Naun, $ark, HalskGy ve Ortakoy tiyat- 
r~laridir. Sanatg~ ye y3netici ka~d~rolarinl biiyuk bir ~oklukla 
yerli Ermenilerin te~ki l  ettiki bu derme  atm ma topluluklar- 
dan sonra Tiirkiye'deki ilk ciddi tiyatro, 1867'de kurulmu~ 
olan Osmanll Tiyatrosu'dur. Baglnda sonradan Miisliiman 
olarak Yakup adlnl alan Giillii Agop'un bulundu&~ ve do- 
nen~in bazl devlet adamlan ile tiyatro yazarlarl tarafindan 
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l%RK EDEB~YATI: Namrk Kemal'in Vatan yahut 
Silistre ad11 piyesi 

da desteklenen ve bir "edebi heyetmi de bulunan bu mo- 
dem tiyatroda, Turk yazariarr ile taninmig batili yazarla- 
rin tiyatro eserleri ve yine Bati'nin baglica operalarr ile ilk 
Turk operalarr buyiik bir ciddiyetle sahneye konuldu. 

flk Turk piyesinin ne zaman yazildigi hakkinda kesin 
bilgi yoktur. Eldeki belgelere gore, ilk Turk piyesi ku- 
~ i i k  bir dramdir (Hik&ye-i fbrahim P a ~ a  be Zbrahim-i Giil- 
fen?) ve Abdulhak HLmid'in babasr Hayrullah Efendi'ye 
ait olup 1939 yilinda yayinlanan bu denemenin 1844 yl- 
linda yavlmlg oldugu tahrnin edilmektedir. Komedi dalm- 
daki ilk deneme ise, Sinasi'nindir ve 1859 yilinda yazlllp 
bir yil sonra yayinlanmigtir. 

Pw'tan baglayardk, batili Turk edebiyati huh bH ge- 

ligmenin icine girer. Molitre'in komedisi ile orta oyununun 
ozelliklerini birlegtiren Sinasi'nin $air evlenmesi ad11 kome- 
disini, Ali Haydar (1836 - 1913)'in trajedi turundeki ilk 
manzum denemeleri olan Sergiizeft-i Perviz 118661 ve ikin- 
ci Erzas'zn sergiize~ti [I8661 ile; Diiwn-1 Umumiye Direk- 
toru Ali Bey (1844 - 1899)'in Misafiri istiskal [18701, Ko- 
kona yablyor [I8701 ve Geveze berber 118721 ad11 komedi- 
leri takip ederler. 1870'ten sonra yeni Turk edebiyati bu- 
tun tiirleri ile romantizmin etkisine girdigi i ~ i n ,  dram on 
plana ge~ti .  Hemen hemen butun edebi turleri denenmig 
olan bu donemin baglica yazarlarrnin dram turunde de bir- 
~ o k  cserler verdikleri goriilur. Recaizade Ekrem'in Afije 
Anjelik 118701, Vuslat [18741; Namik Kemal'in Vatan 

yahut Silistre [18731, Zavallr cocuk 118731, Akif Bey 
[ 18741, Giilnihal 1 18751, Celrileddin Harzem~ah [I8751 
piyesleri bunlar arasind? lir. Fakat romantizm, tiyatroda, da- 
ha genig ozellikleri ile HLmid'in piyeslerinde goriilur. Ro- 
mantik dramin "manzum olug, tarihi muhtegem olaylarin ve 
kigilerin konu alimasi,  egzotizm" gibi ana ozelliklerini en 
~ o k  HLmid'in Nestereri 118771, E ~ b e r  [18801, Tezer [18801, 
Sardanapal 119171, ilhan [I9181 ve Hakan 119351 gibi pi- 
yeslerinde buluyoruz. Ancak romantik dramin ozellikleri- 
ne kismen uyan Macera-i ask [1873], Duhteri Hind0 
118751, Tank 118791 ve Finten [I9161 gibi b i r~ok  piyesleri 
daha vardir. 1870- 1880 araslndaki diinemde, kendi hayab 
mizi dezil de "basks milletlerin veya i~imizdeki azinli~klarln 
iyi bilmedigimiz yagaylglar~nr" konu alan, garip bir "milli 
~ i y d '  anlayi31na uygun eserler de vaz~lm~stir Bu a6riige 

, uymn o\ata\h Wani18in 6e M~acaa-i a, Dukte~-i Hind%, 
Finten gibi piyesleri ile ,konusu ya,baruc~ rnilletlerin tarihin- 
den allnmis piyeslerinden baska, 3,emseddin Sami (1850- 
1904)'nin Besa r18751, Seydi Yahya 118751; Sami Pa~azade 
Sezai'nin Sir 118791 ad11 piyesleri bunlar arasindadir. Bunun- 
la birlikte, bunlarin yaninda, kendi yqayiSlmizi b n u  elan 
ve - Sinasi'den sonra - sosyal hayatin aksak yonlerini tenkit 
eden piyesler de ragbet gormiigtur. Ahmed Midhat'ln yobm 
larin gahsmda dini taassubu hirpalayan Eyvah! [I8721 ve 
A ~ z k b q  118751 atdl1 pi,yesleri bu anlaylgla yazdir. Ahmed 

I Midhat'm, bunlardan bagka, Ahz-i sar 118751, Siyavri$ 
[ 1883 1, Cerkez ozdenler [ 18831 ad11 dramlari da vardir. 

Cagdag Turk tiyatrosunun kurulug yillarl olan Tanzi- 
mat doneminde yazllan piyeslerin teknik bakimdan baga- 
rih olmalar~ beklenemezdi. Ayr~ca, tek ciddi tiyatro kuru- 
lugu olan Gedik Paga'daki Osmanli Tiyatrosunun 11. Ab- 
dulhamid tarafindan bir gecede yiktirilmasindan (1884) ve 
ciddi tiyatro eserlerinin yasaklanmas~ndan sonra, Turk ya- 
zarlar~, ya piyes yazmaktan vazge~migler veya - oynanama- 
yacaglna gore - sadece roman gibi "okunmak i ~ i n "  piyes 
yazmaga baglamiglardir. Bu ikinci tuturn, piyes tekniginin 
busbutun zayiflamasina ve sonuG olarak kurulug ~agindaki 
Turk tiyatro edebiyatinrn ~okmesine yo1 a~migtir. Bu tu- 
tumun en buyuk temsilcisi, ge r~ek  piyes teknigi ile ilgisiz 
eserler vermekte devam etmig olan Abdulhak HPmid'dir. 

Tanzimat donemi tiyatrosu, dil cbakimmdan da normal 
yda girebilmig degildir. 1875'e kadar laonugma diline yak- 
lagmaga pallgan Turk tiyatro edebiyati, bu tarihten sonra 
dil bakimindan gitti,k~e tabiilikten uzaklwaralk aydinlarln 
bile kolay anlayamaayacakla~i bir duruma getirilrnigtir. Bu 
sonucun saglanmasinda da yine kendisini h i ~ b i r  kayda tabi 
sayrnayan HPrnid'in pay1 buyiiktur. 

Roman : Turk okuyucusu, batili roman orneklerini 
1860'tan sonra gormege bagladl. Yusuf KPmil Paga'nin Fran- 
slz yazari FBnelon'dan yaptigi Telemak [I8621 tercumesi, ba- 
ti11 romanin bizde gorulen ilk ornegidir. Les aventures de 
TClkmaque (Telemak'in maceralan) 116941 adiyla yazilan ve 
konusunu wki Yunan mitolojisinden dan, devlet idatresi ile 
ilgili bilgiler veren ve modern roman anlayig~ ve teknigi ile 
bir ilgisi bulunmayan bu eserin, ileride kumlaoak yeni Turk 
roman1 iizerinde hipbir etkisi olmamqtir. Buna kargilik, ro- 
mantik akimin iirunleri olup Victor Hugo'nun Sefiller [1862l'i, 
Daniel Defoe'nun Robenson Kriizoe [18641'si, Alexandre 
Dumas PBre'in Monte Kristo Kontu [ 187 11, Chateaubriand' 
in Atala 118721'si ve Bernardin de Saint - Pierre'in Pol ve 
Virjin 1187315 gibi butun dunyaca taninmig romanlari, 
1870'ten sonra dogmaya baglayan yeni Turk roman1 iizerin- 
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de biiyiik bir etki yaptilar. 0 zamana kadar yalnlz divan ede- 
biyatinm Leyld ve Mecnun, Yusuf ve Zeliha, Hiisrev ve airin 
gibi manzum, ger~ek  hayatla ilgisiz ve bir masal havasi i ~ i n -  
deki hiklyelerini bilen Turk aydlnlar~ ile yalniz &rk Garip, 
Tahir ile Ziihre, Kerem ile Aslr, Korog'lu gibi halk hiklyele- 
rini bilen okurnamig Turk halkina bu yeni roman tiiriinii be- 
gendirmek kolay olmayacakti. Bu diinemde aydin kesimdeki 
T8iirk okuyucularina, tdkngini detigtirmeden ve Osmanlica- 
yl kul,lanfarak batili romanl tanitma gorevini Namilk Kemal, 
bat111 romanln teknigi ile halk hiklyelerinin dilini ve iislQ- 
bum kaynqtlrarak yeni Tiink romanini halka sevdime bini 
de Ahmed Midhat iizerlerine almis gibidirler. Bunlardan bi- 
rincisi,ne gijre roman, cid& bir eserdir, rastgele yazrlamaz. 
Onun biitiin kurallarina uymak gerekir, bi~iminde tellkki edi- 
liyordu. fntibah 118761 ve CezmE 118811 ad11 iki roman ya- 
utn Kemal, bir sanat eseri an lay^^^ ile hareket ederek ba- 
till romanln teknigine uymaya c;allgti, dil ve iislcp~a da 
aydmlarm seviyesine uydu. Her yonii ile romantizmin 
etkisinde olan Kemal'den sonra, romanl, bir sanat eseri ola- 
aak d g i l  ode balka Bat1 kiltiiriinii ve yq8yiylaini aktaracak bir 
wag olarak kabul eden Ahmed Midhat (184% - 1913) ise, 
her tiirlii sanat endigesini bir yana birakarak vakalann~ 
halkin anlayabilecegi bir dil ve uslapla verrneyi tercih eder. 
Ona gSre, ''halkmln yiizde dvksanl okuma .y.azma bile bil- 
meyen bir memlekette, sanat yapmak liikstiir". Cok genis bir 
kitleye hitap eden Ahmed Micbhat'ln dkuyucularindan pok, 
dinleyicileri vardu. Ciinkii yazdlg~ roman ve hiklyeler, oku- 

ma bilenlerce okuma 
bilmeyen dinleyicilere 
okunmak ve aqklan- 
mak suretiyle yay~liyor- 
du. Buyiik hiklyelerini 
yirmi beg kitapl~k Le- 
taif-i rivayat dizisinde 
topladl. Sayisi kirk1 ge- 
Fen romanlar~ ise, daha 
~ o k  macera romanl Fe- 
gidindedir. ilk biiyiik 
hiklyesi Su-i zann 
[1870], ilk roman1 da 
Monte Kristo Kontu'nu 
ornek alarak yazdlg~ 
Hasan Melldh 118741' 
tir. Belli bir edebiakl- 
ma bag11 kalmamakla 
birlikte, daha cok ro- 
mantizmin etkisinde T m K  EDEBiYATI : Nabiiade 
olan Ahmed Midhat'm Nazun 
-Bat1 medeniyeti ile il- 

gili her konuda birer bilgi hazinesi olan - romanlan 
araslnda en taninmi~lari olarak : Hiiseyin Felldh [18751, 
Felatun Bey ile Rakzm Efendi 118751, Siileyman Mus- 
lu 118771, Yeryiiziinde bir melek [18791, Heniiz on yedi 
yqrnda 118811, Durdane Hanrm 118821, Mii~ahedat (na- 
turalist roman denemesi) 118901, Ahmed Metin ve Sirzad 
118911, Jon Turk [I9081 say~labilir. 

1885'ten sonra, Turk roman ve hisyesinde realizmin de 
etkileri goriilmege baglar. Bu bak~mdan Sami Pa~azade Se- 
zai (1858 - 1936)'nin Sergiize~t 118881 ad11 romans ile K i i ~ u k  
4eyZer 11890l1indeki kiipiik hikCyeleri il'k ijrneklerdir. Bun- 
lari Nabizade Nazim (1862 - 1893)'in Karabibik [1890], Sev- 
yie-i tesamiih 118921 adli biiyiik hiklyeleri ve Zehra 118961 
ad11 roman1 ile Recaizade Ekrem'in Araba sevdasr 118981 
ve Mizancl Murad (1852 - 1914)'m Turfanda mi, yoksa turta 
mz? 118901 romanlari tdkip ederler. Bu son romanla Ah'med 
Midhat'in Bir gercek hikdye 118761 ve Bahtiyarlzk [18851, 
Nabisnde Nazlm'm da Karabibik ad11 hiklyelerini, Turk ede- 
biyatinda kijy konusunun ilk defa iglendiii eserler olarak 
da kabul etmek gerekir. 

Bat111 roman ve hiklye edebiyatlmizln da kurulu~ y ~ l -  
larl olan Tanzimat d6- 
neminde, bu tiirde de 
gerek teknik gerek muh- 
teva baktmlndan bjr 
miikemmellik aramdk 
miimkiin degildir. Siir 
ve tiyatro tiirleri gibi, 
bu donemin roman ve 
hiklye tiirii de ilk de- 
nemelerin biitiin kusur- 
l a n n ~  tasv. 

Modern mizah ve 
hiciv ile edebi tenkit 
ve edebiyat tarihi anla- 
yiglari da ilk olarak 
bu donemde belirmege 

T~~RIS:  EDEsfYATI: Sami Pagazade Sezai'nin Sergiizeft I ve ilk Orneklerini ver- T m K  EDEBIYATI: Saml 
ad11 romanlnln 2. bashs~ mege baglarlar. Pa~azade SezaE 
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Mizah ve hiciv: Eski edebiyatta mizah, pek seyrek 
olanak goriilen bir tiirdu. Hiciv ise, olaylardan ~ o k  gah~sla- 
ra yonelik, klrlcl ve kaba idi. Tanzimat'ta ise, dogrudan dog- 
rwya hic?v yerine, daha qok onun daha sempatik ve yumugak 
sekli olan "mizah yolu ile hiciv" tmc& edilir. Salh~slarin ve 
olayla~in aksak yonlerini zarif ve esprili bir ~ekilde hicveden 
bu tarzin Tanzimat edebiyatindaki ilk omeklerini Av'ava-na- 
me [I8631 ile Ethem Pertev Paga ve Zafer-name [I8681 
ile de Ziya Paga verirler. Birincisi, istanbul'un sokaklarini 
kaplayan kopeklerin toplatillp oldiiriilmesi i ~ i n  Sinasi'nin 
"Tasvir-i Efklr"da yazdigi bir yazidan giklyet ve ona ce- 
vap olarak, bir sokak kopegi ile bir filozofun esprili diya- 
logunu verir. 1kincisi de 1866'daki Girit ayaklanmasinda 
duzeni saglamak i ~ i n  bu adadaki Rumlarln ayagma kadar 
giderek onlara b i r ~ o k  tavizler veren ve bu tutumu kendi 
adamlarlnca siyasi bir zafer olarak gosterilen Sadrazam 
AIi Paga'nin, yine cok esprili bir gekilde ve alay yollu 
hicvediligidir. Bu donemde, mizah unsurunu da kullanmak- 
la birlikte, dogrudan dogruya hiciv yapmayl tercih eden 
 air ise sadece Mehmed Egref (1847 - 1912)'tir. 11. Abdul- 
hamid doneminin siyasi baskis~nr ve bazl gahlslarin karak- 
ter zayifllPlnl konu alan bu giiclii hicivcinin giirleri Zstim- 
dad [1904], Deccal [I9041 ile $ah ve padisah [I9081 gibi 
eserlerinde toplanmlatlr. 

Eddbi tenkit: Bat111 anlamdaki ilk edebi tenkit or- 
nekleri de yine Tanzimat dijneminde goze Carpar. Ancak, 
eski bir edebiyatln yikilip yeni bir edebiyatln kurulmasi mii- 
cadelesinin yapild~gi, bu yiizden ka.pnilmaz klalem kavgala- 
rlnln da sogaldigi bu dijnemde, tarafsu tenlcit ~aligmalar~nin 
iin plana qikamamasi normaldir. Divan edebiyatmi gijzden 
diigurme ~abalarlnl Mamik Kemal bir yandan intibah'in, 
Celdleddin Harzemsah'm ve Bahar-z Danig'in onsozlerinde ya- 
parken bir yandan ada Batl'daki edebiyat anlay131 ve bu 
edebiyatln tiirleri iizerinde bilgi verir. Bu tiirlerden ijzellikle 

roman iizerinde Ahmed Midhat, Nabizade Nazim ve Begir 
Fuad araslnda da onemli tart~gmalar yapillr. Bu donemin en 
giiriiltiilii edebi kavgasi ise, l W d a ,  yeni edebiyat taraftar~ 
gen~lerin koruyucusu Recaizade Ekrem ile eski edebiyat~ tu- 
tanlarin lideri Muallim Naci araslnda giirin dili ve tekniei 
ile ilgili konularda papilan ve ancalk hukiimetin rniidahalesi 
ile durdurulabilen tartigmadir. Yeni edebiyata kargi da sem- 
pati duymdk ve o tanda siirler y m a k l a  birlikte, divan 
giirine de bag11 kalan ve onun savunmasini kerine alan 
Muallim Naci'nin tenkit ile ilgili eserleri Y a z m r ~  bulundum 
L18841, Muallim [18861, Ist~lahat~l edebiye 11891l'dir. An- 
cak, Naci'nin edebi tenkitleri, sadece divan nazmlnin teknik 
esaslari ile gramer ve sentaks kurallarlna uyup uymama iize- 
rinde tophnir. Buna karailik Ekrem, bu darl~gi w k  agar. 
Yalnu eski Turk giirinin ~bu unsurlari iizerinde dekil, GO$- 

lukla, ~agdag sanatm, edebiyatln ve giirin mahiyeti iizerinmde 
de derin1,mesine dwrur ve yeni gijriigler getirir. Butiin bu 
konular iizerindeki diigiincelerini Talim-i edebiyat [I8791 ad- 
11 eseri ile 111. Zemzeme [1885]'nin ondziinde, Takdir-i el- 
han [1886]'da, Pejmiirde [1895]'de ve Takrizat 118981'ta 
a~ifklar. 

Edebiyat tarihi : Tanzimat'a kadar Turk edebiyatl ile 
ilgili ~a l i~malar ,  "guara (gairler) tezkiresi" denilen gairleri 
bazen alfabetik slra ile ve bazen de h i~b i r  slra gijnetmeksi- 
zin haklar~nda birer ikiger ciimlelik bilgi verip Grnek ola- 
rak da lbir t i  beyitlerini aktaran, eddbiyatin tarihi devir- 
leri ve gelismesi ile tamamlyla ilgisiz, basit eserlere dayan- 
makta idi. Tanzirnat doneminde bu dar ve faydas~z ~ergeveyi 
agmak i ~ i n  gosterilen gayretlerin ilki Ziya Plala'ya aittir. 
Harabat [I8741 ad11 buyuk giir antolojisinin baglndaki uzun 
ve manzum hsijzde, divan liirinin XV. yiizyildan baJayan 
geligmesini bir tarih an1ayi:y ~er~evesinde degerlendirmege 
Callglr; ~airleri, yagadiklar~ zaman i ~ i n d e  tasnif eder; nazun 
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gekillerini de bimr tasnif unsuru olarak kullanlp - gahsi de 
olsa- abirtak~m sonuclara varan bu deneme, Turk edebiyat~ 
tarihinin ilk taslak eseridir. Ebuaiya Tevfik (1848 - 1913)'in. 

kmda da dikkatli ve ciddi tanltma yaz~lar~ pikiyordu. "Es- 
tetik ilmi" denilen ilim, ilk defa, "hikmet-i bedayi" ad1 ile 
"Servet-i Funun" siitunlarlnda tanitilivordu. 

gair tezkirelerinin cercevesini cok agan Numune-i edebiyat-z 
Osmaniye C18791 ad11 antolojisi de dikkate deger. Fakat 
bu donemde, eserine c'edebiyat t,ihi" adlnl ilk veren Ab- 
diilhalim Memduh (1866 - 1905)'tur. 1888'de yaylnlanan T ~ -  
rih-i edebryat-l Osmanjye ad11 eserinde, yine XV. yiizylldan 
baglayarak, Tiirk sijrinin . eserin yazll.dgl giine kadar - ge- 
~irdigi  tarihi geligmeleri kendine gore tasnif edip belirtmeye 
caligir. Y a p t ~ g ~  bu tasnifin hipbir ilmi esasa dayanmamasl- 
na, $airier ha~kkinda verdi,gi lbilginin ~ o k  yetersiz ve yapti& 
degerlendirmelerin de pok basit ohmasina ragmen, Anadolu 
Tiirk edebiyat~n~n tarihi bir perspektif ipinde ele alinmasi 
bakimindan bu yolda yapilan il,k denemedir. 

Servot-i Fiinun edebiyatt. 18&8'den, sonra, e&i edebi- 
yatr tutan genplerin yan~nda, daha pok Ekrem'in tekinleri 
ile yeni bir edebi nesil yetigmeye baglar. On yil isinde ad- 
larlnl artlk duyura.bilecek duruma gelen bu genC nesil yine 
Ekremlin araciI~ki ile bir araya gelerek, batili bir edebiyata 
yijnelik, giislii bir topluluk kurarlar. Yeni bir edebiyat kur- 
mak istedikleri ifin Edebiyat-1 Cedideciler (Yeni Edebi- 

Siirde, vezin yine amdu.  Sespe guzdl olan kelimeleri 
kullanmak istegi ile Tiirkseye, Arapsa ve Farssadan alinan 

pek ~ o k  kelime ve ~agdag Franslz giirinden aktarilan bir- 
~ o k  yeni hayaller ise Tiirk siirini yabancdaat~r~yor, anlaad- 
may1 giiplegtiriyordu. Eski edebiyat taraftader~ndan h & ~  
hiicumlar da daha sok bu noktalardan geldi. Bunlar Ser- 
vet-i Fiinun ~iirini "Frenk hayranl ve taklit~isi, garip ha- 
yallerle dolu ve anl(a.mca da karanclik" bduyorlardl. Fran- 
slz sembolistlerine muhaliflerince udekadanv denmesine yol 
asan ve sozliiklerden eski kelimeler bulup slkama hare- 
ketinden dogan bu "anlam kapanlkligl" yiiziinden Ser- 
vet-i Fiinun gairleri isin zamanin biiyiik gohreti Ahmed 
Midhat da ayni deyigi kullaninca ("Dekadanlar", "Sabah" 
gazetesi, 14 mart 1897), yeni giir olduksa biiyiik bir sar- 
s m t ~  gesirdi. Fakat tek bir cephe halinde kary koyarak 
tehlikeyi atlattilar ve hizla geligen sanat kabiliyetleri ile 
de her gun daha giizel eserler ortaya koyup degerlerini ka- 
bul ettirdiler. Aradan iki y11 bile gesmeden, Ahmed Mid- 

yatplar) ve "Servet-i Fiinun" dergisinde toplan- 
d~klari isin de Servet-i Fiinuncular diye anilan 
bu gen~ler, 1896 yilinda (7 gubat, sayi: 256) 
Tevfik Fikret'in derginin yazi iglerini iizerine al- 
mas1 ile hep birlikte saligmaya ba~larlar. 

1891'de ~ikrnaya baglayan ve o zamana ka- 
dar daha ~ o k  fenni konulari isleyen "Servet-i 
Fiinun", genslerin elinde hizla geli~erek tamarniy- 
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la bir sanat ve edebiyat dergisi oldu. Bu gen~leri 
bir araya getirmekle Ekrem, Muallim Naci'nin 
erken oliimii ile ba~siz kalan eski edebiyat cep- 
hesine son darbeyi vurarak ortadan kald~rmak 
hedefini giitmekte idi. Cok kabiliyetli ve dina- 
mik genclerden kurulmug "Semet-i Fiinun" kad- 
rosu, i i ~  yil gibi bir sure isinde bu hedefe var- 
dl& gibi giir, roman, hikPye ve edebi tenkit alan- 
larlnda tam anlami ile bat111 bir edebiyat kurma- 
yi da ba~ardi. Boylece, 1860'ta baSlayan Tiirk 
edebiyatlni modernlegtirme hareketini hizla ger- 
fekle~tirmig oldu. 

"Servet-i FiinunWun temel yazi kadrosu on 
altl ki~iden oluguyordu. Bunlardan onu gair (Tev- 
fik Fikret, Cenab Sehabeddin, Hiiseyin Siret, Hii- 
seyin Suad, Siileyman Nazif, Siileyman Nesib, 
Ali Ekrem, Ahmed Regid, CelPl Sahir, Paik AH), 
begi romanci ve hiklyeci (Halid Ziya, Mehmed 
Rauf, Ahmed Hikmet, Hiiseyin Cahid, Saffeti 
Ziya) ve biri de miinekkit (Ahmed Suayb) idi. 
Tanzimat gair ve yazarlari gibi Franslz edebiya- 
tmm yalniz romantik gair ve yazarlarini degil, 
realist gair ve yazarlarini da okuyor ve ornek 
aliyorlardi. 

Tevfik Fikret'in ig baaina geemesinden k ~ s a  
bir siire sonra, dergi batill tarzda siirler, hikl- 
yeler ve roman tefrikalari ile dolmaya baglad]. 
Zaten resimli olan dergi de bask1 baklmlndall 
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batili bir seviyeye geldi. Dergide o giiniin Fran- m~ EDEB~YATI: "Semet-i J7iinun"un kapatllmasiyla ilgili mahkeme 
siz edebiyatrnin taninmrg gairleri ve yazarlan hak- celbi 
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hat da onlarln buyiik kabiliyetlerini kabul etmek zorunda 
kald~ ("Teslim-i hakikat", "Tarik" gazetesi, 4 aralik 1898). 

Muhaliflerin sesi kesilince, bu sefer "Servet-i Funun" 
kadrosu iqinde hbir otokritik egilimi belirdi. Maksatlar~, ken- 
di kendilerini tenkit ederek daha kditeli bir seviyeve erip 
mek idi. Fakat bu, pok tehlikeli bir yoldu. flk tenkit Ahmed 
Suayb'dan geldi ("Son yazllar", "Servet-i Funun", 7 haziran 
1900, say1 482). Yazar bu makalesinde, "Servet-i Funun" 
edebiyatwln hep "ferdi duygu ve hayalleri ve bilhassa ask 
duygusunu" idernesinden sikiyet ederek hu 'Uc~slr yo1"un 
c~krnad~glni vurguluyordu. Toplulugun bagka iiyeleri de aynl 
gSrugii paylagtlklari ve objektif bir tanda yazlldlg~ icin 
bu yam fazla bir tepki giirmedi. Fakat a l t ~  ay sonra, bu 
sefer Ali Ekrem "Servet-i Fiinun" siivini tenkit eden bir 
yazrslnda ("Siirimiz", "Servet-i Funun", 15, 22, 29 kastm 
ve 6 arallk 1900, say1 505 - 508) genellikten ayrillp arkadag- 
larlni eahsen ~hedef allnca buyiik bir tepki gSrdii ve top- 
Mu~ktan ayrllmak zorunda kaldi. Onu yakm arkadag Ah- 
med Re~id'in a y r ~ h ~ ~  takip etti. Fakat topluluk, yine tek 
cephe halinde hareketle bu sarslntlyl da atlatti. Ancak top- 
lulugun bay olan Tevfik Fikret, derginin sahibi Ahmed fh- 
san (Tokgoz) iIe aralarinda ftkan bir idari anla~mazllk yu- 
zunden dergiden ayrillnca, topluluktaki gatlak birdenbire 
biiyiidii. Yazl ivlerinin idaresini Hiiseyin Cahid uzerine aldi. 
Bu durum, Tevfik Fikret ile araslnin bozulmastna yo1 a p  
t ~ i t  gibi, bir sure sonra yaylnlanan ve Fransizcadan ~ e v r i -  
len bir rnakalesi ("Edebiyat ve hukuk", "Servet-i Funun", 16 
ekim 1901. say1 553) sarayca "kamu oyunu kigklrticl" bu- 
lunarak dergi de kapatildi. Altl haftallk bir kapanqtan son- 
ra dergi mahkeme karari ile tekrar afildt ise de bu sefer, 
Huseyin Cahid de yazl igleri miidurluHunu kabul ermedi. 
Zaten toplulugun oteki bazi uyeleri de resmi gorevlerle 
bagka yerlere gittiklerinden, topluluk fiilen dagllm~g oldu. 
Bunun uzerine "Sewet-i Funun", o parlak ve tarihi ya- 
yin donemini kapayarak toplul~iun Organ1 olmadan once- 
ki durumuna dondii (aral~k 1901). 

Boylece dagllm~g ve birbirlerinden kopmug olan S e ~ e t - i  
Fiinuncular, 11. Abdiilhamid idaresinin gittik~e artan baskisi 
karglslnda, ayayin hayatlndan da birer birer ~ekildiler. 1908' 
den sonra eserlerini yeniden yayinlamaga basladdarsa da 
bir daha bir araya gelemediler. 

Servet-i Fiinun toplulukunun 1896 - 1901 yllIarI arasm- 
daki ortak Cahgmalari, bu qok klsa sure isinde, ~ o k  yo- 
gun ve dinam& bir durum igijsteTir. Tanzimat dSnemi eds 
biyatlnln ikinci halkaslndan devraldlklarl heniiz kuruluS 
hdindeki batill Tiirk edebiyatlnl, aynl hedefe bE,yiik bir 
sanat hevesi ve hirsl ile hep birlikte yuruyerek XX. yiiz- 

yilln qiginde, her yiinii ile cagdag bir edebiyat seviyesine 
getirdiler. Bu basarili sonucu almada, sanat kabiliyetlmi ile 
birlikte, bilgili ve siirekli ~aligrnalarinln da pay1 biiyiiktiir. 

Servet-i Fiinun topIulugunun Bedefi, ~agdas Tiirk ede- 
biyatint yaratabilmek icin eski edebiyatla ilgili baglari ta- 
mamiyla koparmak ve devraldlklari yeni edebiyatl hizla 
geligtirmek idi. Ancak, ciddi tiyatro eserlerinin oynanmasi- 
nm yasaklanrnt~ olmast karpislnda bu tiire yonelmek im- 
k b m i  bulamadlklari ifin, fallgmalarlnl sadece giir, roman 
ve hik2ye tiirlerinde topladilar. 

Siir: Siirde, Tanzimat giirinin her iki halkasinda da 
degigik oranlarda- siiriip gelmig olan divan nazmlna ait e 
killeri ya tamamlyla kaldirildilar veya taninmaz duruma ge- 

tirdiler (serbest mustezad). ~ ~ ~ l ~ ~ , ~  yanmda, F~~~~~ $iirin- 
den aldlklarl nazlm gekillerini de ya aynen (sane, terza rims) 
veya degigtirerek kulland~klari gibi, ne divan ne de Franslz 
giirinde bulunmay~p kendi buluglarl olan gekilleri de kullan- 
dllar. Fakat Tanzimat gairleri gibi, onlar da eski giirin vezni- 
ne dokunamadilar. Aruz, h2kimiyetini surdiirmege devam etti. 
Ternalar, Ekrem'de, Hfimid'de ve eski giirde oldugu gibi, qok- 
lukla, yine ferdi karakterde idi. Sairin kendi diinyasr, gah- 
si duygular~, istekleri, hayalleri ve ozellikle agk, ~i i r in  hl- 
kim temalarl darak kaldilar. A r a d t i  fark, gairin giinliik 
yagayigi ve yakln fevresi (aile) ile ilgili ternalarm da giire 
girmig olmasldlr. Temalar baklmindan bazi istisnalar, done- 
min siyasi baskisma kafq tepki gasteren gairlerde (Tevfik 
Fikret, Siileyman (Nazif) giiriiliir. Fikret 1908'den sonra!ki 
giirlerinde, siyasi temdar~n yanma, "cehdet, taassup, geri- 
lik, medeniyet, ..." gibi sosyal ternalari da ekler. Fakat Ser- 
vet-i Piinun siirine as11 htkim oIan tema asktlr ve b~ ask 
butunu ile romantik bir karakter taglr. Servet-i Funun siiri, 
duygu ve hayal baklrnindan romantizmden kendisini kurta- 
rabilmig degildir. Yalniz Fikret'te Parnasyen, Cenab'da 
sembolist giirin bazi ozellikleri goriiliir. Servet-i Funun giiri- 
nin dili ise onun en kusurlu yoniidur. Bu yolda Ekrem ve 
Himid'in yanIlg tutumlarini siirdurmeIeri, hatta onlar- 
dan da a ~ l r ~  davranmalarl, ifine du~tiikleri en buyiik hata 
olmugtur. Tercih ettikleri ortak iisIOp tarzi da miizeyyen 
(siislii) iislfiptur ki dili yabanci kelimelerle doldurmada bu- 
nun da pay1 olmugtur. 

Toplulukun lideri ve en iinlii sairi d a n  Tevfik Fikret 
(1867- 1915), Tiirk aiirinin modernleamesinde en biyiik his- 
senin sahibidir, ~ ~ ~ i i k  sanat giicii iwe Bevki ile, nalm 

. gekilleri baklmLndan oldugu kadar duygular, hayaller ve 
iislfip baklmlndan da TZ,.~ $iirinin divan nmmlndan hida 
uzaklasrnaslnda ve Cazdaslagmas,ndaki en giyiik hisse onurn 
d,. on, *iirleri ile ~ i i ~ k  namlnln yepyeni bir ses ka- 
zandlgl g8riiliir. ~~h~ "servet-i FununVdaki ilk $iirlerinde 
ask temamnln yanina ~evresindeki poksul insanlann hayat- 
larlnl da &Ieyen $air, 1 8 ' d a n  baalayarak dijnemin siyasi 
basklslna da kargt koymaya baglar. "Sehr-ayin", "Sis", "Sa- 
bah olursa", "Devenin baa)", "Millet garklsl" gibi taninrnl:, 
~iirlerini yazar. Siyasi baskln~n kadro degigtirerek 1908'den 
sonra da devaml kargismda, kendi ic dunyaslni artlk tama- 
miyla bir kenara birakarak memleketin gittikfe kotuye gi- 
den siyasi ve sosyal durumu ile ilgilenir. "Han-1 yakma", 
"Doksan bes'e (H. 1295/M. 1878, I. Mewtiyet ile a d a n  
Meclis'in kapatlldijji tarih) doiru", "Rubab'm cevabi", "Ha- 
10k'un vedai", "Ferda" gibi giirleri ile Haltik'un defteri 
[19ll]'ndeki giirleri olumune kadar suren bu donemin u ~ n -  
leridir. Sanat giicii ile oldugu kadar ahl2k ve karakter sag- 
lamligi ile de sevilmig ve bagarlli bir egitimci olarak tanm- 

elan is baSlndaki nesillerin kotii gidiSleri karglsm- 
da, 1908'den sonra butiin iimidini genflere ve ~ocuklara 
baglad]. Haltik'un defteri'ndeki giirleri ile gendere ve Ser- 
min CI915l'deki hece vezni ile yazilmig giirleri ile de GO- 

cuklara seslendi. 

Tevfik Fikret'in sanat hayati, bagllca iki dijneme ayrlllr. 
189ya kadar 6iiren ve sLsanat ;,.in sanal** anlayql ipinde ge- 

,., birinci dijnemde, b i i y ~  hir poklukla, kendi is diinyaslnl 
romantik 8ir atmosfer i~ inde  igleyen giirleri, nazlm tekniiin- 
de tagrdlklarl tirtizlik baklrnlndan oldu& ,kadar nanm ge- 

killeri baknnmdan da daha ~ o k  Parnasyenlere baglidu. Bu 
nazim gekilbrinden en cok tercih eetiei is6 sone'dir. Filuet, 

- 
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bu doneme ait siirlerini Rubab-I ~ ikes t e  [I8991 ad1 ile bas- 
t~rdi. Bu donemden sonra, muihtevaca, romarrtizmden hula 
ayr~llr ve kendi diinyaslni bir yana b~rakarak gevresi ile 
ilgilenmege baglar. Bu degigmede en biiyiik etki, Franslz 
Parnasyen ~airlerinden Francois CoppBe'ye aittir. Gerci gair, 
sanat hayat~nin ilk doneminde de ~evresindeki yoksul insaw 
Iarln y a ~ a y i ~ l  ile ilgilenmemig degildi ("Bal~k~ilar", "Nesrin". 
"Ramazan sadakasi", "HalBk'un bayram]"...). Fakat bunlar. 
merhamet duygusundan kaynaklanan, heniiz fikirle~memig il- 
gilerdi. 1899'dan sonra bu ilgi, fikirlesir ve "sanat icin sa- 
natn anlay181 yerini "cemiyet iein sanat" anlay~~ina b~ra- 
klr. Bundan sonra, yakln gevresinin ~stlraplarlndan -birden- 
bire- 'biisiin memleketin ist~raplarlna yiinelen ve bu konu- 
daki ilk ornegini "Sehr-ayin" (Halfik'un defteri) 118991 man- 
zumesi ile veren gair, "Sewet-i Fiinun9'dan aynl~nca yazdigi 
meghur "Sis" [31 mart 19011'i ile ferdi konulara artik kesin- 
likle veda eder. Bu tarihten 11. Mesrutiyet'in ilin edildgi 
1908 ylllna kadar, Ihi~bir yerde hi&ir yazisl yay~nlanmayan 
gairin gohreti, elden ele dolagan giirleri ("Sabah olursa", "Bir 
Ilhza-i taahhur", "Mazi ... Pti", "Devenin  bas^", "Millet 
garklsl") ile devam eder. 24 temmuz 1908'de yazdlgl ve "Sis" 
teki diigiince ve duygularlndan caydlgmr anlatan "RiicO" 
~i i r i  ile yeniden yayln alanlna girdigi gibi, resmi memuriyet 
hayatlna da bagladr. Galatasaray Sultanisi'nde o&etmenlik 
ve miidiirliik, Istanbul Dariilmuallimin (ilk ijgretmen Oku- 
1u)'inde ve Dariilfunun Edebiyat Medresesi Nniversite Ede- 
biyat Fakii1tesi)'nde edebiyat ogretmenligi yaptr. Bir ara, Hii- 
seyin Cahid ve Hiiseyin Klzlm ile birlikte, giinliik bir siya- 
si gazete olan "Tanin"i de crkardr. Fakat zamanla yeni yo- 
netim de bask111 bir ha1 almaya baglayrnca, Robert Kolej'de- 
ki Ti i rk~e ogretmenliginin drglnda kalan biitiin gorevle- 
rinden ayr~larak, Agiyan'a cekildi (1911). Hiirriyet'in illnin- 
dan once yazrp Rubab-r zikeste'nin 1908'den sonraki baski- 
larina koymadlgr bazl giirleri ile bu tarihten sonra yazdlk- 
larlnl bir araya toplayarak Haliik'un defteri [I9111 ad1 ile 
bastlrdl. Siyasi baskrnrn gittikqe artmasl ve sokaklarda bir 
teror havaslnln esmesi iizerine, 1912'de, arka arkaya "Hln-I 
yagma", "Doksan beg'e dogru" ve "Riibab'ln cevabl" ad11 
giirlerini yaymladl. Son ikisi, siyasi qevrelerde biiyiik tepki 
yarattr. Bunun iizerine, "Sewet-i Fiinun9'da Fecr-i Ati ad1 
ile yeni bir edebi topluluk kurmug olan genqler, hep bir- 
likte gairi savundular. Osmanll Imparatorlugu'nun Alman- 
ya'nm peginde karanllk bir maceraya atllarak I. Diinya 
Savagl'na katllmaslna da "Sancag-I serif huzurunda" 119151 
siiri ile kargl elkan Fikret, Semet-i FiinGn hareketi icindeki 
etkili rolii ile, Tanzimat doneminde Ekrem ve Himid'in 
Turk ~iirini modernlegtirmedeki tutumlarlnr devam ettire- 
rek Turk giirini, XIX. yiizyilln son yillannda, bat111 bir ya- 
piya ve goriiniise sahip kllanlarin ba~inda gelir. Turk naz- 
mlndan divan nazm~nln son artlklarini da kalduarak bu 
nazma beyit hlkimiyeti yerine mlsra hlkimiyetini getiren, 
ba th  nazlm gekillerine biiyiik bir ragbet kazandlran, divan 
nazma beyit hlkimiyeti yerine mlsra hlkimiyetini getire,l, 
"serbest nazlm" gekline sokan, aynca, gahsi birtaklm na- 
zim gekilleri de bulan, kafiye diizenini biiyiik bir serbestlige 
kavugturan, aruzun kallplarinl miizik gii~lerine gore ilk 
defa deeerlendiren, biiyiik zevki ve titizligi iie Tiirk ~iirini 
bat111 ve ~aedag  bir duruma getiren odur. Siirlerini bugii- 
nun nesilleri karglslnda mahkGm eden tek kusuru - biitiin 
Sewet-i Fiinun sairlerinin ortak kusuru olan - dilindeki 
aguliktu. Fikret de, arkada~lari gibi, Osmanlrcanln ~ o k  ge- 

lismig, zengin ve giizel bir dil olduguna inanryordu. Buna 
ragmen, Semet-i Fiinun siirinde, konusma dilinin ozellikleri- 
ne en qok yaklavan yine odur. 

Sewet-i Fiinun ~iirinin Fikret'ten sonraki ikinci onemli 
gahsiyeti, Cenab Sehabeddin (1870 - 1934)'dir. Askeri Tlbbiye' 
yi Ibitirdikten (1899) bir y ~ l  sonra mesleki bilgisini art~rmak 
i ~ i n  devlet~e Paris'e gonderilen Cena'b, dort yd kaldlk~ bu 
gehirde tlptan qok giirle ilgilendi. Bu srralarda, Franslz si- 
irine sedbolistler hiikim olmuslard~. Fakat s e m h l h i n  ka- 
r ~ g k  siir teorisini pek kavrayamadl. Onun, yalnlzca iki mii- 
him unsurunun dekerine kendi de inandl : Istiare ve miizik. 
Servet-i Fiinun'un oteki ~airleri gibi, giire bagladigr srralarda, 
once eski edebiyat taraftarlarlnm lideri Muallim Naci'nin, 
sonra da Ekrem ve Himid'in etkisinde kalm~g olan Cenab, 
Fransiz aiiri ile temasa ge~tikten sonra, kesinlikle 'bu siire 
baklmnd~ ve IstanPDul'a dolviisiinde istiare ve musikiye on plan- 
da yer veren giirler yazmaya baglad]. Boylece klsa zamanda 
ad~m duyurduktan sonra, 1896'da, Tiirk siirini batil~lagtlr- 
mak gayesinde olan Sewet-i Fiinun topluluguna katrldr. "Ser- 
vet-i Fiinun" dergisinde her hafta yaylnlanan giirleri ile. coi; 
k~sa  bir zaman i~inde, genig ve hakli bir Ciihrete sahip oldu. 
Bir yandan da meslegi ile ilgili resmi aorevlerde cah~~wrrdu 
1908'den sonra politika ile de ilgilenmeye ba~layarak giin- 
liik gazetelerde siyasi yazilar~ q~~kti. 1914'te, kendi istegi ile 
meslekf giirevlerinden aynld~ ve tstarubul Edebiyat Fakiilte- 
si'nde bat1 edebiyatlarl iizerine dersler vermeye bagladl. 1917' 
de, iktidardaki ittihad ve Terakki Partisi'ne kary qlkarak 
muhalefetteki Hiirriyet ve itillf Partisi'ni tutan yazilar yaz- 
dl. Ancak k6tu bir politikac~ olan $air, Istiklll Harbi sr- 
raslnda da dofru yolu bulamadl Ali Kemal'in gazetesindc 
("Peyam-I Sabah"), Milli Miicadele'yi kotiileyen cok uygun- 
suz yavlar yazdr. Bu yiizden iiniversite gen~liginin hakll tep- 
kileri ile kargrlagti ve hocallk gorevinden ayrllmak zorunda 
kaldr (1922). Tarihi olaylarin bundan sonraki geligmesi kar- 
gis~nda gosterdigi pigmanl~gin ise bir faydas~ olmadi ve 
son yillarln~ yari inziva halinde gecirdi. 

Cenab'm biitiin siirlerini Evrak-I Ieyal ad1 altinda bir- 
lestirmek isteki ger~eklegmedigi i ~ i n ,  elimizde, heniiz eski 
siirin etkisinde iken yazdigr bazi siirlerden ibaret Tcimizt 
[I8871 ad11 kii~u~k bir kita%in&gn ba~ka  s i i ~  ,kitabl yoktur. 
Se~me giirlerini toplayan bir kitap, Sliimiinden sonra bas~ldl 
(Sadeddin Niizhet Ergun : Cenab Sehabeddin, hayatr ve 
secme ~iirleri  C19351). 

Cenab, 'biitiin iimriince, "giizellik kin sanat" formiiliine 
baglr, ferdiyetci bir sair olarak kaldi. Sembolist siirden al- 
dig1 ilhamla, eiirinde istiare ve miizi3 iinde tuttu. Cenab'm 
Fransiz sem'bolist ~iirindekilere benzer tandaki istiareleri 
(saat-i semen-fam : yasemin renkli saatler; iid-i miikevkeb : 
ylldlzli ud, gokyiizii; tdf-r tesliyet : teselli yankisr; nciy-I ziim- 
riid : ziimriitten yaprlmis ney), ozellikle eski giir taraftarlann- 
ca yad~rgandi ve aiir hiicumlara ugradi. Cenab'in miizik an- 
layrgi ise, siirde "ic ahenk" denilen, "sessiz musiki"dir. Ce- 
nab, siirlerinde, bu musikiyi ~ o k  iyi kullanrr. Hayallerindeki 
giicliiliik ve renklilik, giirlerindeki derin musiki baklmmdan, 
Fikret'in ferdi konulu giirlerinden gak iistiindiir. 

Cenab'm siirinde, b a ~ l ~ c a  iki tema goriiliir : Ask ve ta- 
biat. Cogu zaman romantik ve bazen de realist olan bu agk, 
genellikle, tabiatla i~ ipedir. Hiimid'de hk  motif olmaktan 
gkarak bir tema haline gelmege ba~layan tabiat, Cenab'da 
da bir siiri bazen tek baglna doldurabilen gii~lii bir tema- 
dir. Tabiat, onun giirlerine daha ~ o k  "geceler" ve "mevsim- 
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lern halinde girer Ancak, her iki temanln da yalnlz bagna 
kullanlldikla~~ pek seyrek gorulur. Buyuk lb;r qoklukla, on- 
lar yan yana bulunur. Tabiatl konu alan giirlerinde, agk yok- 
sa, muhakkak b a ~ k a  duygular, hltlralar ve hayaller vardlr. 
Boylece insanla tabiat kaynagarak cazip bir kompozisyon 
ortaya qkar. Miizikle beslenmig renkli duygu ve hayallerin 
doldurdugu bu giirler, Turk ~iirinin en bagan11 lirik ornek- 
leri arasindad~r. 

Fikret'te oldugu gibi, Cenab'da da dil, aksayan tek yon- 
diii U te1.k Cenlb, gr~rlerinin d~gindaki yszrlsrinda da, Os- 
manllcanin savunmaslnl sonuna kadar ve inatla siirddrmiig- 
tur. Fakat buna raimen, 19ll'den sonra baglayan "Osman- 
llcanln Tiirk~elegtirilmesi, yani yazl dilinin konu~ma dilina 
yaklagtir~lmasl" hareketi zamanla etkisini yayginlagtirarak 
farklnda olmadan Cenab'l da hiikmii altlna a l m l ~  ve son 
giirlerinde ona da konugulan Tdrk~enin giizel orneklerini 
yazdlrmlgtlr. 

Servet-i Fiinun edebiyatinda - gairligi kadar olmakla 
birlikte- gii~lu bir nesirci olarak da tanlnan Cena15, nesir- 
lerinden yaptlgl se~melerin bir kismlnl Evrak-I eyyam [I9151 
ve Nesr-i harb, Nesr-i sulh ve Tirynki sozleri [I9181 adlarl 
ile bastlrdl. Degi~ik tarihlerdeki seyahat notlarlnl ise liac 
yolunch [1W9], S2~rj.e mekup!art [19171 ve Avruprc mek- 
tuplar~ [19191 aid11 kitaplarlnda yaylnladl. 

Servet-i Fiinun edebiyatlnm iki biiyiik temsilcisi olan 
Fikret ve Cenztb'in Turk aiirine gdrdikleri yeni duzenin 
dzellikleri, toplulu~un biitun wirlerince de benimsenmigtir. 
Servet-i Fiinun giiri demek, ana unsurlarl ile Fikret ile Ce- 
nab'ln siiri demektir. 

TURK EDEB~I~ATI : Siileyman Nazif 

'Top!uluj.un hu iki liderinden sonra geriye kalan ve hep- 
si de orta gi i~te  o!an sekiz $airinin so$, romantik duygu- 
larl ijlemekle birlikte, 1908'den sonraki giirlerinde, bazen 
y ~ r t  ve kahramnnllk duygularlna da yer vermialerdir. 

Bnnlard~n iislilpsa Fikret'iu etkisinde kalan Hiiseyin Sib 
ret [~zseverl (1872 - 1959), romantibk ask duygularl ?le aile 
duygularinl i~leyen lirik siirlerini Leyal-i girizan [19091, 
Bag bozumu ([I9281 ve Klvllclmlr kiil [I9301 ad11 kitapla- 
rlnda topladl. DGnemin siyasi olaylarlna lda karlaml~ olan 
gairin sosyal konulu ~iirleri ise, Kargalar 119391, Zki kaside 
[I9421 ve Bir mektubun cevabl ve Hiiseyin Avni Ulas'a 
[I9481 ad11 kitaplarlndadlr. Osmanllcaya ve aruza bakllllg- 
ta inatg olmayan gair, dil Ibaklmlndan zamanln desigmele- 
rine uyduiu gibi, hece veznini kullanmaktan da ka~lnma- 
mlgtlr. 

Hiiseyin Suad [Yal~m]  (1867 - 1942) ise, gerek iislfibu 
gerek hayalleri ibxk~mlndan Cenab'ln etkisindedir. kile ha- 
yatl Siret'inki gibi aclll olan gair, aile ve agk duygularlnl ko- 
nu alan giirlerini tek ~ i i r  kitabl olan Lrine-i me161 [1910l'de 
topladi. 0 da, yine Siret gibi Osmanllcaya ve aruza bag11 
kalmak i ~ i n  direnmedi. 19lO'dan sonraki aiirleri ise iilumun- 
den sonra egi taraflndan yaylnlandl (Efzayig Suad : Hiise- 
yin Suad Y a l ~ l n  ve ~iirleri  [19431). 

Namlk Kemal'in oklu olup ~iirlerinde A. (Ali) Nadir 
adlnl kullanan Ali Ekrem [Bolaylr] (1867 - 1937), H. Na- 

T- EDEBIYATI : Hiiseyin Siret urn adlnl kullanan Ahmed Regid Rey (1870- 1955) ve 
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yazarlarl araslnda 1875'ten itibaren beliren bagllca iki roman 
anlaylgl, Servet-i Funun romancllarlnln yetigme donemi olan 
1875- 18W yillarinda da devam eder. Bir yanda, romanin 
- sanat eseri olmaktan ~ o k -  'Bulundugu sosyal gevreye fay- 
dali" olmasi geraktiii inanctnda olan Ahmed Midhat, oku- 
yucularina Bat1 medeniyetini tan~tmak ve onlarin bilgi se- 
viyesini yiikseltmek ipin her yola {bas vurulp halk hiksyeleri- 
nin iisliibuna da buyiik deger verirken, bir yanda da Fran- 
912 romantizminin etkisinde kalan Narn~k Kemal, her geyden 
once insan ruhunun tahlilini one allyor ve "sanatktirane" de- 
nilen siislii, halkin koausma iisliibundan uzak bir sayleyige 
yoneliyordu. Roman] "ciddi bir sanat eseri" kabul ettigi i ~ i n  
de bat111 roman teknigine bag11 kalmaya dikkat ediyordu. 
Halbuki Ahmed Midthat, romanda teknik diye lbir gey ta- 
nimiyor, vakayi da, karakterleri de istedigi gibi kurup can- 
landlriyordu. Boylece ortaya s~kan iki roman anlayi~i arasin- 
dan Servet-i Fununcular, Namlk Kemal'in yolunu se~tiler. 

l885'ten sonra yine Fransu edebiyatindan geCen realizm 
de yavas yavag bu yolu ebkisinde birakir. Bu ydlarda Begir 
Fuad'in teorik oIarak savundugu realizm, Sami Pasazade Se- 
zai, Nabizade Nazlm ve Recaizade Ekrem'in verdikleri or- 
neklerle de beslenmekle birlikte, qok a&r geligtigi i ~ i n  Ser- 
vet-i Fiinun'un ilk romanc~lail ilk eserlerinde daha ~ o k  ro- 
mant im etkisinde kallrlar. Onlarln Franslz romaninln Stend- 
ha], Flaubert, Balzac, Goncourt Kardegler ve Bourget gibi 
ustalarlnl tanlmalarl daha sonradu. Bu sebeple, romantizm- 
den realizme gecmeleri zamanla olur. 

Gerek romantizmin gerek donemin azir eiyasf gartlarl- 
nm etkisi ile Servet-i Funun romancllarlnin daha ~ o k  psiko- 
lojik tahliLlere piineldikleri ve ~evrelmindeki problemlerle il- 
gilenemedikleri bir gergektir. Fakat onlarin pevreleri ile hig 
ihgilenmedikleri hakkinda kendi zamanlarinda baslayip son- 
ralarl da devam eden iddialar haks12dlr. Siyasi ve hatta din? 
baskinln hiikiim siirdiigu bir diinemde, bu iki baskidan biri 
ile ~karailasmadan herrhanlgi bir sosyal meseleye dokunmak 
kolay degildi. Bundan dolayl ~evrelerinde ancak bu iki bas- 
kinln lcontrolii di~inda kalan geylerle ilgilenebildiler. Tiirki- 
ye'nin ijzellikle Tanzimat'tan beri sosyal, iktisadi, siyasi, kiil- 
turel her yonii ile bugiin bile devam eden en onemli konusu 
~agdaglagma, yani batllllagmadlr. Turk cemiyeti, kabuk degig- 
tirip yeni bir hayat hamlesi yapmaya ~allgan bir can11 gibi, 
305 medeniyetini (birakip Bat1 medeniyetine girmege ~ a l i ~ i -  
yor ve degiaik ol~i i  ve gekillerde olarak yasayisinin her ke- 
siminde bu caba a g k ~ a  goruluyordu. Bu kadar onemli bir 
hareketin romanlarda kah,ramanlanin yagadiklari sosyal Cev- 
relerdeki geligmelarini gijstermek, her halde, gevreye bir y& 
neligtir. Halid Ziya'nm Mai ve siyah'l ile Mehrned Rauf'un 
EyliiZ'iinde h ~hareketin kulturel, Apk-z memnu'da ise sos- 
yal geli~meleri ile karsi kan~iyayu. Ayrlca bu romanlarda, 
d g i ~ i k  kesimlerde yagayan Turk ailelerinin sosyal ve eko- 
nomik rartlannl da buluyoruz. Servet-i Funun romanlna yo- 
neltilen bir baska ihaksiz tenkit de roman vakalarinin hep 
tstanbul'da gegmig olmasidir. Tiirkiye'nin bi'r $&rinden 'bag- 
ka bir gehrine gitmenin bile "miirur tezkiresi" (ge~ig belge- 
sil'ne bzgli bulundugu bir danemde yerlerinden kipirdaya- 
mayan ve realist metodu kullanarak ancak gijrdiiklerini yaz- 
mak isteyen yazarlar~n bagka tiirlu yapmalerl kolay degildi. 

Bu konuda bir bagka haksiz tenkit de romancilar~n ka- 
rakterlerini hep "yiiksek tabakat-I ictimaiye" (yiiksek sos- 
yal kejim1er)'den se~tikleri hakkindad~r. Bunun boyle olma- 
dl&, yukarldaki u~ romandan ikisinde (Mai ve siyah, Eyliil), 

kahramanlarin hep 
orta halIi aileler- 
den olmasl ile orta- 
ya plrar. 

Servet-i Fiinun 
romancllarlna yonel- 
tilebilecek en hakli 
tenkit, giirde oldu- 
gu gibi, roman ve 
hikkyelerinde konug- 
ma dilinden uzak- 
Iagmak, "sanatkLa- 
ne iisltlp" hevesiy- 
le A r a p ~ a  ve Fars- 
Ga kelimelerde ve 
tamlamalarda aglrl- 
Ilia ka~arak  dili an- 
lagllmaz duruma go- 
tirmektir. 0 zaman 
kendilerine pek ca- 
zip gelen bu dil ve 
iislQ~. aradan virmi 

A ,  

beg yll ge~meden, TURK EDEBIYATI : Halid 
onlara da garip gel- Ziya Ugaklrgil 
meke bagladl ve 
eserlerinin 1920'den sonraki baskilarlnda bu hatalarm biz- 
zat kendileri diizeltmege ~allgtllar. 

Bat111 modeldeki Turk roman], 1896'dan sonra geGen 
dort - beg y11 i~inde,  teknik yonden tamamiyla modem bir 
seviyeye ulagmlgtlr. Gerek karakterlerin iglenigi gerek vaka- 
lann lrurulugu ve yurutuliigu ~ o k  ba~anlrdlr. Turk romanl- 
nm biiyuk bir h~zla  ~a~daglagmasml Servet-i Fiinun roman- 
cllarlna bor~luyuz. 

Servet-i F9nun toplulugunun en biiyuk romanclsl olan 
ve 1867'de fstanbul'da dogan Halid Ziya [Ugakhgill, fzmir'e 
yerlegmia, hall ticareti yapan ve roman meraklisi olan bir 
ailenin pocugudur. Babasinin yine ticaret i ~ i n  fstanbul'da 
kaldiii (bir siire i~ inde  ibk ogrenimine baaladi. izmi~'e dij- 

niiglerinde (1879) bir Fransiz okuluna verildi. IstanbuI'da 
iken geceleri 'babasi ile onun arkadaglarina Dogu edebiyati- 
na ait huye le r  okuyan Halid Ziya, izmir'de de aynr igi 
-faknt bu sefer yerli ve terciime hikPyeler okuyarak - dede- 
sine yapar. Boylece, bagkalar~na okuya okuya kendisi de hi- 
kiyelere ve roman!ara merak sarar. Fransizcasi ilerledilk~e 
o dJde okudugu romanlari ve hikkyeleri Turkpeye de ~evir- 
meye baglar. Bu s~ralarda, okulun son slnlflndan ayrllarak 
babasinin yanilia girer. Bir yandan da b i ~  Turk okulunda 
Franslzca ogretmenligi yapar. 1884'te arkadagl Tevfik Nev- 
zad ile birlikte, once "Nevruz" ve bir yll sonra da "Ahenk" 
ve "Hizmet" gazetelerini sikarir. Asil yazi hayati da bu so- 
nuncu gazetede baslar. 1W roman denemeleri ile hikiiyeleri 
ve "mensur giir"1eri bu gazetede pkar. Franslz edebiyatm- 
dan soz eden Garbdnn Sarka seyyale-i edebiye [I8851 ad11 
ki i~uk sbir incelemesi de bu sirada yayinlanir. ,Bir yil sonra 
evlenir. ISa9'da Park Sergisi'ni giirmege gider. Yabanci bir 
tutiin tekeli idaresi o!an Reji fdaresi'nin teklifi iizerine bag- 
kPtip oiarak tekrar fstanbul'a gider ve yerlegilr (1873). Klsa 
bir sure i ~ i n d e  Servet-i Fununcularla tanlg~r ve 1896'da o 
da aralsrinr! katllmr. Bir yil sonra bu dergide, kendisine ilk 
~ohretini saglayan Mai ve siynh resimli olarak tefrika edilir. 
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1900'de yine aynl ~ekilde yayinladlgi Ask-t nzemnu ile goh- 
reti zirveye ulayr. Bu arada birqok hikByeleri de yaylnla- 
nlr. IBir yll sonra, ayni dergide tefrikasina baslanan K m k  
hayotlar, toplulugun dag~lrnas~ uzerine yar~da kalir. Ondan 
soma 'Jiitun arkadaalarl gibi 1W'e k3dar, o da yazl haya- 
tlndan qekilir. 1908'de tekrar yazmaya ba~la r  ve bir yll 
sonra, Nesl-i ahir ad11 romanl tefrika edilir. Fakat aradan 
geQen sure isinde, gartlar ve zevkler deiiqmi5ti.r. Eser ya- 
dirganlr ve tefrika yaada kalir. Bu arada V. Sultan Rlehmed' 
in "Mabeyin bagkBtipligi" [1909I7ne ve Istanbul Edebiyat 
Fakultesi Bat1 edebiyati tarihi profesorliigiine atanlr. 1918' 
de, yeniden tutun girlketine dt3ner ve oranin idare meclisi 
reisi olur. Cumhuriyetin ilknindan sonra, evine Qekilerek ga- 
zetelere yazilar yazmak ve hitiralsrini yayinlamakla uirast~. 
1924'te, ,evvelce tefrika edilirken yar~da kalmig olan Kzrzk 
hayatlar'i kitap halinde bastlrdl. Bu arada edebi hBtlralan- 
nl Krrk yzl [1936], memurlu~k hhPtiralarln1 da Sarcay ve Gtesi 
[I940 - 13421 ad1 ile rayinladl ve 27 mart 1915'te oldu. 

a. Romanlari (Yukarida ad1 ge~enlerden bagka) : Sefile 
(tefrika) [ 18851, Bir oliiniin defteri [18911, Nemide 118931, 
Ferdi ve siirekdsr 118941; b. Hikbye kitaplarl : Bir izdiva- 
cm tarih-i mua~akast [1888], Bir nzuhttrantn son yapraklarl 
[1888], Ndkil [I892 - 1894, 4 ciltl, Bu muydu? [I8961 Hey- 
hat! [18961, Bir yazrn tarihi [19001, Solgun demet [19011, 
Bir ji'r-i hayal [19141, Sepetce bulunmua [19201, Bir hikic- 
ye-i sevda 119221, Hepsindex act 119341, Aska dair [1935], 
O m  beklerken [19351, fht&m Bosi r19371, K d m  p q e s i  
[19391, fzmir hik6yeleri [ 19501. 

ilk roman denemesini - tefrika geklimde yayinlanabildigi 
halde - "isllm Bdetlerine ayklrl diigtiiiu" gerekcesi ile ki- 
tap halinde yayinlanmasina sansur idaresince izin verilmeyen 
ve aldatllml~ bir gene kizln istlraplar~nl anlatan Sefile ile 
yapan yazar, bu turdeki gal~gmalarlnl Nemide, Bir oliiniin 
defteri ve Ferdi ve siirekzist ile devam ettirdi. Bu her iic 
romanda da kab.ramanlari hep genC lklzlar olan romantik agk 
vakalar~ ile karglngiriz. Ancak yazarln maksadl, bu roman- 
tik aaklari, romantizmi (beiendirmek isin ele almak deiildir. 
Tersine, bu asklarin kahramanlarinin sonunda dugtukleri ko- 
tii durumla,r~ bdirterek til~iisuz bir romantizmin, yani akli 
ve gersekleri bir ~k,enara itip sirf duygular ve hayallerle ya- 
samanln zararlarlnl anlatmaya callgmakta, Franslz realist ro- 
mancilari gibi dsvranmaktad~r. Bu tutumunu, bu romanlar~ 
takip eden Mai ve siyafz'ta, kahramanlnl yaln~z a ~ k l n  kargl- 
sinda degil, ~ o k  degi~ik olaylar karglsinda da deneyerek ak- 
la ve ger~eklere uymayan davranislarin zararlarini belirtir. 

-K EDEBIYATI : Halid Ziya Ueakl~gil'in eski ve yeni 
harflerle el yazlsi 

T m  EDEBIYATI: Halid Ziya U~akl~gil'in Mai ve 
siyah ad11 romanlnln "Servet-i FiinunY'da tefrikaya 

ba~lanmas~ 

Romantik miza~taki bi,r genC ~air in  klsa hayat hi~kiiyesini v e  
ren ve aynl zamanda Servet-i Funun siirinin yaptlil miica- 
delenin dc romanl olan Mai ve siyalz'ta yazar, teknikce cok 
daha iyi bir seviyeye gelmirti:. Fakat bu yonden en iistiin se- 
viyeyi, bir sonraki romanl olan Ask-r memnu'da bulur. Bu 
roman, teknik baklmdan sok saglam bir ysplya ve biiyuk bir 
ustalipa sahiptir. Mai ve siyah'm yaylnlanmaslndan sonra ge- 

Cen i i ~  yllllk sure i~ inde  yazarin, iistun bir 'bagarl sag layad  
Tiink roman tekniginin zirvesine ~ikmis olmasl biiyiik bir 
sanat giicuniin ifadesidir. Bu roman, teknik yonden Tiirk 
edebiyatindaki yerini hP1k ~korumaktadlr. 

Mai ve siyah'tan sonra ask, tema olarak ikinci plana 
duger. Kahramanlarln ~evrelerindeki deiigik olaylar, hiiltiir- 
de ve yagayista seviyeli bir (batilllasma ile ekonomik gartlarl 
degig?k cevreler Gn plandadir. Ancak bu sevreler, herhangi 
bir ikarglla~tirma yapmak ve belli gcrii~lere dayall sonu~lar 
~tkarmak icin ele alinmazlar. Bunlar, realist roman anlayl- 
glnln tabii bir sonucu olarak kahramanlarl, icinde yagadlk- 
lan sevrelerdsen koparmayarak sosyal yasayig ~artlarl ile bir- 
likte veimek metoduna bag11 kalmak istegiyle ilgilidir. Bal- 
zac'ta oldupu gibi, bu cevrelerin genigligi ise ~oklukla alle 
~evresini agmaz. 

Türk Ansiklopedisi, M.E.B. Devlet Kitapları, Milli Eğitim Basımevi, 32.C., Ankara 1983



Yazar, degi~ik sosyal kesimlerden seftigi kahraman- 
larinin psikolojik durumunu vermekte de biiyiik bir dik- 
kat ve itina gosterir. Psikolojik tahlillerde fok bagarl- 
hdlr. Kahramanlari degerlendirmede, ahlbk kaideleri ve 
ailenin mukaddesligi fikri agir basar. BU tutumu Ve 
psikolojik tahlillere tanidigi agirlikla da Paul Bourget' 
nin goru3lerini benimsemi~ goriinur. 

Romanci, bir yandan da buyiik ve kiifuk hikPye- 
ler yamaya devam etti. 1886'da, daha izmir'de iken 
yayinlanan ilk hikkyelerinden (Bir muhtlranrn son yap- 
raklarl, Bir izdivacrrz tarih-i muasakasr) sonra hayatinin 
son yillarina kadar suren ve sayilari iki yuzu bulan bu 
hikbyeler, batili anlamdaki hikbyeciligin ilk ornekleri- 
dir. Bunlarda da, romanlarinda oldugu gibi karakterle 
~evreleri on planda gelirler. Yazar, hikbyelerinde, Gev- 
re olarak daha ~ o k  orta halli veya fakir olanlarini, ka- 
rakter olarak da daha ~ o k  anormal yanlari kabarik, 
acinmaga deger ki~ileri seGer. Ask yine ikinci planda- 
dir. Pomanlarindaki teknik b a ~ a r i  hikbyelerinde de go- 
riilur. 

Kalid Ziya'nin gerek romanlarinda gerek hikbyele- 
rinde dikkati feken onemli iki unsur da dili ve uslfibu- 
dur. Onun dili ve iislilbu, Servet-i Fiinun nesrinin tip~k 
ornekleridir. Daha dogrusu, Servet-i Fiinun nesrinin di- 
li ve iislDbu demek, onun dili ve iislilbu demektir. Top- 
lulugun oteki roman ve hiklyecileri, kabiliyetleri 6 1 ~ ~ -  
siinde bu dili ve iislfibu benimsemi~lerdir. Servet-i Fii- 
nun nesrindeki dil, esas bakimdan ~iirdeki dilden fark- 
sizdir. Konu~ma dilinden o lduk~a  uzak, A r a p ~ a  ve Fars- 
Fanin hbkim oldu&~ bir dildir. ~ s l i l p  da, yine ~ i i rde  ol- 
dugu gibi, A r a p ~ a  ve F a r s ~ a  tamlamalar, hayal sanat- 
Ian ile yuklu ve siislii, devrin deyi~ince "sanatkkb- 
new bir iislQptur. Mai ve siyah'ta olu~maya ba~layan 
bu iislQp, Ask-I memnu'dn en karakteristik ~eklini alir. 
Ancak, zamaninda yazarin da okuyucularin da pek be- 
gendikleri, fakat aslinda yapma olan bu dille iislilbun 
tabiilikten ~ o k  sapmi$ oldugunu, kisa bir sure sonra 
kendisi de okuyucular da anladilar. Bunun iizerine ya- 
zar, eserlerinin 1920'den sonraki baskilarmda, bu yBn- T ~ K  EDEB~YATI : Mehmed Rauf'un Eyliil ad11 romaIu 
lerden b i r~ok  duzeltme yapmak zorunda kaldi. 

Roman ve hikbye turiinde Servet-i Funun toplulugunun 
ikinci onemli gahsiyeti olan Mehmed Rauf, 1875'te 1stanbu17 
da dogdu. Mekteb-i Bahriye (Deniz Li~esi) '~i  bitirdikten son- 
ra, Bokaziqi'ndeki yabanci el~ilik gemilerinin irtibat sulray- 
h&na getirildi. Halid Ziya ile lzmir'de "HizmeP gazetesini 
silcardiki sinahrcta mektuplla~arak Bani~an Rauf, bazl h iE-  

yelerini de giindererek, aynl gazetede yayinlatti. Halid Ziya, 
fstanlbul'a yerlestikten sonw da dostluklar~ devam etti ve 
1896'da o da Servet-i Funun topluluguna katildl. 0nceleri 
kiiqiik hiktyeleri ve mensur giirleri ile dikloati qekti. 1W1' 
de "Servet-i FiinunWda tefrika edilen Eyliil ad11 roman1 
ile Ghreti birdenbire biiyiidii. Tspluluk dagildiktan sonra 
o da yazi hayatindan ~ekildi ve ancak 1908'de yeniden yaz- 
mays ba~ladl. Bu arada, ayrlca, ''Mehasin" [19091 ad11 bir 
kadln dergisi de slkardl. 19M'den sonra askerlikten de ayri- 
Ian yazar, kendi yazllan ile kazanma~a G ~ ~ ~ s ~ ~ .  Bu- 

nun iiuerine, ~okun  bir yazl hvtyatlna girigerek "Siis'' 11x31 
ad11 bir dergisi daha ~lkardlgl gibi, romanlardan ve 
hiklyelerden bagka, tiyatro eserleri de yazdi ve 193l'de bldii, 

Mehmed Rauf'un 19a8'den sonra yazdigi romanlar ve 
hikkyeler ~unlardir : a. Romanlar : Ferda-yr garam [1913], 
Gent klz kalbi 119141, Karanfil ve yasemin 119241, Bdgiirt- 
Len 119261, Son yaldzz 119271, Define 119273, K m  damlmsz 
[19281, Hal6.s 119291; b. HikPye kitaplari : Aglkane 119091, 
ihtizar 119091, Son emel [19131, Bir agkrn tarihi [1914], 
Han~mlar arasrnda [19141, Menekre C19151, iiC hikdye 
1 19193, Safo ve Karrnen 119201, Pervaneler gibi C19201, 
Mazide bir giinah 119201, Ilk temas, ilk zevk [19221, Agk 
kadrnl 119231, Kadrn isterse 119231, Eski ask geceleri 
119271. 

Roman ve hikgyelerinde cevreye sok cu yer veren Meh- 
med Rauf, ibntun sanat gucunu, kahramanhrinin psikolojik 
ozellikleri iizerinde toplamigtir. Iyi bir psikolog ve kudretli 
bir g.lemeidir. Eyidu ile, Turk edebiyatlna Zehrddan iun- 
ra ilk psikolojik romanl kazandlrdl. Vakasl romantik bir 
temaslnln iizerine kurulmuS ol,an bu romandaki psikoJojik tab- 
liller son &recede basarllldlr. Vakanln dar tutuluSu ile de 
psikolojik roman teknikine uygun hareket edilmigtir. Ancak 
psikolojik tahlillerin ~oklukla uzun ve olaylarin arasina gi- 
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ten pasajlsr halinde yapilrnasi, zaten durgun olan vakayi 
biis'butiin hareketsi~le~tirdi Rlarera roman1 tarzlndaiki bazl 
romanlannda (Kan damlasz, D~i i re )  ve konusunu Mill? Mu- 
cadelc'den alan bir roman~nda (Hak i s )  lbu ozellikler kaybolur, 
psikolojik tahliller azalir, vaka genieler, entrika ~ogalir. Bu 
degi~ik tutum bazl hikbyelerinde de goriil~ir. Dil ve uslfip ise, 
Halid Ziya'nln tersine itinaslzdir. Bu tutum bazen basit 
gramer ve sentaks yanll~llklarina bile yo1 acar. Biitiin bun- 
lara ragmen Mehmed Rauf, Turk romanlnda psikolojik 
roman tarzinln en ba~arill ustasl olma yerini h2lb ko- 
rumaktadir. 

lP08'den sonra daha ~ o k  politika ve gazetecili~k alan- 
larinda gordiigiimiiz Hiiseyin Cahid [Yal~m]  de, bu tarihe 
kadar, "Servet-i Fiinun"un romancl ve hikbyecileri arasind.1 
yer a h .  fstanbullu olan babasinin memur olmasindan dolayl 
1874'te Bali~kesir'de dogan Ca~hid, ilk Ggrenimini Serez'de, 
vta  ve ybksek ijgrenimini de istanbul'da yaparak Mekteb-i 
k4iilkiye9den mezun oldu (1896). Bir yandln da edebiyatla 
ilgilenerek yeni edebiyata tarafrar genderin gkardlklari 
"Mektop" dergisinin yazarlari araslna katilmia ve Nadide 
[I8901 ad11 bir de roman yazml~tl. 1896'da Servet-i Fiinun 
toplulugun~a ~katilarak 'bu dergide hikiyeler ve Bat1 edebiya- 
tlnr tanitan b i r~ok  makale yayinladl. 1899'da, ilk hikaye 
kitabl olan Hayat-t muhayyel'i gkardl. Bu arada, eski ede- 
biyat taraftarlarlnca topluluga yapllan saldirilar~n ba~sa-  
vunuculari arasina da girdi. Fi,kret'in dergiden ayrilmasl iize- 
rine (19011, kisa bir siire yazr iglerini yiiruttu. Aynl yll, 
ikinci roman1 olan Huya! iGinde'yi bastirdi. 1 W d e n  sonre, 
gazeteciliie ve politikaya atildl. flk olarak, Tevfik Fikret ve 
Hiiseyin KBzlm ile birlikte "Tanin" [I9081 gazetejini gkardl 
ve aynl yil, daha once yayinlanm~g hikbyelerini de Hayat-t 
hakikiye sahneleri ad1 ile bast~rdl. Ittihad ve Terakki Par- 
tisi'ne girerek iki donem i ~ i n  Istanbul'dan milletvekili se- 
~ i l d i  1918'de isgal kuvvetlerince Malta'ya suriildii. Doniigiin- 
de "TaninWi yeniden yiktarmaka brisladl (1922) Ie  Nicin al- 
&tzrlarmy [I9221 ad11 ii~iincd hikiye kitalbini da yayinladi. 
Fakat Cumhuriyet hiikiimetine k a r ~ l  gkmasl iizerine gaze- 
tesi kapatllaralk Corum'a siiriildu (1925). 1933- 1940 yillarl 
arasinda tek {basma, "Fikir Hareketleri" dergisini ylkardi. 
l%Ntan sonra veniden politiakaya dijndu ve 1950'ye kadiar 
Cumhuriyet Halk Partisi'nden Istanbul milletvekili secildi. 
Bir ara "Ulus" gazetesinin de bagyazarliginl yapti ve 1957' 
de oldu. 

Yazarln ilk roman1 olan Nadide'de romantizmin ve Ah- 
med Midhat'in etkileri ay~ktir. RomantIk bir aokin yer al- 
~ I B I  ve terriibesiz bir gencin ger~eklerden uzak duygu ve 
dii$inrelerinin, hayal k~rlkllklar~nin anlatlld~& Hqyal iqinde 

i-e realist metodun en ba:lanli ~ekilde uygultandi~i Servet-i 
Fiinun devri romanlarlndan biridir. Yazarln 1900'e kadar su- 
ren bli romantik diineminin bir eseri de ilk hi,Liye kitah 
olan Hayat-I muhayyel'dir. Devrin siyasi baskislndan bunalan 
Sewet-i Fununcularin yabancl iilkelere siglnarak ya~amayl 
hayal e.tikleri huzurlu bayati kcnu calan birinci hikAyesi ile 
birlikte kitaptaki biitun hikiyeler de romantik bir atmosfer 
i~indedir. Bundan sonra yazdigi hikiyelerinde realizme yone- 
len yazar, Hayat-2 hakikiye salzneleri'nde, hayatin ger~ek  ve 
aci olaylarini, N i ~ i n  dd&~rlarm~~?'da da 1W8'den sonra i ~ i -  
ne girdigi politika hayatinin  irki in lstiraplarini anlatir. Bu 
son kitablndn, realizmin daha da katllastikl giiriiliiyor. 

Gerek romanl~arinda gerck hikiyelerinde Servet-i Fu- 

aylran en biiyuk 
fark, dilinin ~ o l  
daha Tiirk~e ve iis. 
lfibunun da ~ o k  dam 
ha az sanatli olu~u- 
dur. ~slfibunda, ol- 
dukca biiyiik bir 
anlatlm giicii de go- 
ze carpar. 

Toplulugun oze!- 
likle kii~iik hikbye 
tiiriinde gohret yap- 
miS onemli bir $ah- 
siyeti de Ahmed 
Hikmet Miiftiioglu 
(1870 - 1929)'dur. 
Aslen Mora'nm kok- 
lii ve tanlnmlg bir 
ailesinden gelen Ah- - 
med Hikmet, kapi TURK EDEBIYATI: Mehmed 

kethiidalarindan ire Rauf 
divan sairlerinden 
Yahya Sezai Efendi'nin ogludur. Galatasaray Sultani- 
si'ni bitirdikten sonlia Hariciye Naaretine girerek bu mea 
lekte miisteyarhka kadar yukseldi. Ayrica Galatasaray Sul- 
tanisi ile fstanbul Darulfiinunu'nda hocalik da yaptl. Bir 
ara son Halife Abdiilmecid'in bagmabeyinciliginde de bu- 
lundu. 

nun'un bagka romancl ve hikgyecilerinden Hiiseyin Cahid'i TURK EDEB~YATI : Hiiseyin Cahid Yalqn 
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T ~ K  EDEB~YATI : Saffeti Ziya 

Daha topluluk kurulmadan once "Servet-i Fiinun" dergi- 
sine yazmaya baglayan (1893) ve kurulduktan sonra da top- 
lulGa kat~lan Ahmed Hikmet'in yayinlanrni~ iljk hikiyesi 
Leyki yahud bir Mecnun'un intikam~ [1892Iydir. 1896'dan 
sonra yay~nlad~gi hiklyelerini de Harisian ve Giilistart 
11901l'da toplad:. Aynl tarihte toplulu~un dakilrnasi iize- 
rine, 1W'e kadar o da yazi hayatindan cekildi. 1908'den 
sonra, Ahmed Hikmet'in edeb? hayatinda yeni bir safha bas- 
lar. 1911'de ortaya ~ i k l p  Ullzla kuwetlenen Mill? Edebiyat 
akrrninln etkisinde kalanak ferdi ve rornantik konulari $0- 

rnekten vazgeqer, milli lkonular~ ele alir. Aynca, bu ak~rnin 
kultiirel alandaki faaliyeti ve siyasi hedefi ile de ilgilenir. 
Bu yeni in an^ safhasinin uriinii olarak degisik milliyetci der- 
gilerde yayinbadigi hilkiyelerini Ca&yumlar [1!?221 ad1 altin- 
da topladi. "Turk ili zeybeklerine" sunulan bu hiklyelerin- 
de milli yagay151n ozellikleri, milli ruhun yiiceligi, Turk 
tarih ve rnedeniyetinin biiyiik degeri iizerinde durulur. flk 
hiktiyelerinde dil ve iislkp~a Servet-i Fiinun toplulugunun 
ortak dili ve iislabu Wakim oldugu halde, bu ikinci donenl- 
deki hiktiyelerinde konugma diline ve iislabuna biiyiik bir 
yakinlagma g6riiliir. 

Ahmed Hikmet'in bir de roman1 vard~r : Goniil Hanlm. 
1920'de "Tasvir-i Efklr" gazetesinde tefrika edilen bu ro- 
man sncak 1971'de kitap halinde basllabildi. I. Dunya Sa. 
vasi sirasinda Kafkas cephesinde ~arpl~irken Ruslara esir 
duwrek Turkistan'dalki esir kampina gonderilen genG bir 

ve onunla seviamesini vaka olarak alan bu romaninda yazar, 
Tiink tarih ve medeniyetinin eskiligi, zenginligi ve butiin 
Turklerin ibirle~mesi fikri uzerinde durur. 

Servet-i Fiinun toplulu~unun son romancls~ ve hiktiye- 
cisi, Saffeti Ziya (1875 - 1929)'dlr. Galatasaray Sultanisi'ni 
bitirdikten sonra b i r ~ o k  gorevlerde callgtl. Sura-yi Devlet 
('Danigtay) uyeligine kadar yiilkseldi. Son gSrevi, Hariciye 
Veklleti Protokol ve Te~rifat umum miidiirliigiidiir. 

fstanbul'un hozmopolit ~evrelerinin yaSayiSini veren S&n 
koyelerinde [I9121 tek romanidir. HikPyelerini ise bir Saf- 
ha-i kalb [19121, K&xn ruhu [I9141 ve SZinmia ~ h r o E e r -  
Beliren simalar [I9141 ad11 kitaplar~nda toplad]. 

Tiyatro : Tanzimat donemindeki bagaril~ bir kurulu~ 

safhasindan sonra hizli 'bir gelisme giisteren Turk tiyatro ede- 
biyati, 11. Abdulhamid idaresince ciddi tiyatro eserlerinin 
oynanmasl yasaklcaninca (I%%), lbuyuk bir darbe yiyerek ge- 
lismesini surdiirme irnk8nin1 kaybetti. Oynanamayacak olduk- 
tan sonra tiyatro eseri yazmanln anlamslzllgtnl kabul eden 
Servet-i Fiinun toplulugu, hakli olarak bu tiire ragbet go$- 
termedi. Bu ilgisizlik, oynanma yasagmin kalktigi 1908 
y111na kadar surer ve Servet-i Fiinuncular ancak bundan 
sonra bu turde eserler vermege baglarlar. 

18M'ten 1903'e kadar ciddi tiyatro qalismalarlnin yerini 
"tuliiat oyunlari" (beIli bir piyes metnine dayanmayan, sa- 
dece vakan~n ana hatlarr ve kiaileri lbilinip konu~rnalar~ oyun- 
cularca uydurulzn oyunlar) Tiirk sahnelerini kaplar. Daha 
~ o k  bir melodram karakteri tagiyan bu oyunlarda, bu donem- 
de en biiyuk ba~ari  gosteren sanatglar Abdurrezzak, Kel 
Basan ve Minakyan'd~r. 

Siire ve romana 

gore ~ o k  geG baglam~g 
olan Servet-i Fiinun ti- 
yatro edebiyatmin, bu 
tiirdeki tecriibesizlik d:: 
diigiiniiliince, piyes tek- 
n g i  bakim~ndan baga- 
r111 olmasl beklenemez- 
di. Ger~ekten de Ser- 
vet-i Fiinun kadrosun- 
dan yedi kiginin bu tiir- 
de yaptlklar~ deneme- 
lerde teknik bir bagarl 
goriilemiyor. Ancak, 
buna ragmen Turk tl- 
yatro edebiyatin~n kal- 
d l g ~  yere, yani Namik 
Kemal'in ve Abdiilhak 
HBmid'in piyeslerinde- 
ki teknik seviyeye gore, 
Servet-i Fiinun yazarla- 
rlnin piyeslerindeki tek- 
nik yine de daha ba- 
sar~lldir. Bu bagarl da- 
ha once tiyatro eserleri 
yazmalartna ragmen, 
genellikle Bat1 edebiya- 
ti ve kiiltiiru ile temas- 
Ian cok daha genis ve - > 

Turk subaylnin orada Goniil ad11 bir Tatar lkizi ile tanls- ~ a g d a ~  olan Servet-i T ~ ~ R K  EDEBIYATI: Ahmed 
manni, onun rehlberli&nde eski Tiirk yurdunu dolatjmasmi Fiinuiculardan bazilan- Suayb 
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nln Franslz tiyatro edebiyatlni da takipten geri kalmadik- 
larinl ve bu sebeple piyes anlayiy ve teknigi bakimindan 
yeterli bilgiyi edindiklerini gostermektedir. Yazdlklarl pi- 
yeslerde bu bilgiyi geregi gibi kullanamamalarini ise bu tiir- 
deki tecriibesizliklerine vermek liizlmdlr. 

Agir bir bask1 havasi ipinde, sosyal yaaayiga ve onun 
meselelerine eiilme ,aligkanli~ini alamamig olan Servet-i Fi- 
nuncularin yazdiklari piyeslerde de bu konulara girememeleri, 
onlardan uzak kalmalari normaldir. Bu sebeple giirde ve ro- 
manda oldugu gibi, tiyatro eserlerinde de sosyal yaSapiS ve 
onun meseleleri aile ~er~evesini aqabilmig degildir. Bunun 
i~indir ki temalar, Bat1 kulturiinun ve yagayiginin araliksiz 
olaraik siren etkileri ile Turk sosyal yagayiginda, dolayisiyla 
aile meselelerinde ve bu arada kadin haklarina bakig ve on- 
lari defferlendirig taninda meydana gelen deiigikliklerin be- 
lirtilmesinden; boylece, evlenme - boganma gibi meselelerin 
daha ~ o k  kadinlarin sosyal ve medeni haklari apisindan ele 
alinlgind,an ileriye gepememigtir. Servet-i Funun tiyatro eser- 
lerinde dikkati seken bir nokta da HPmid'in sahne ile il- 
gisiz dil anlayiginln terk edilerek Sinasi ile baslaylp Ke- 
mal'in piyeslerinde geli~en dil anlayiainln, yani konugma di- 
line yafklasmanin tercih edilmesi ve daha da geligtirilmesidir. 
Tecriibesizlik ve allskanllk yiiziinden bazen uzakla~makla be- 
raber, Servet-i Funun tiyatro eserlerinin konugma diline ve 
iislfibuna biiyiik olgiide yaklagtlklarini soylemek gerekir. 

Servet-i Funun kadrosundan tiyatro turiinu ilk deneyen 
Hiiseyin Suad'dir. Bu denemelerine Sehbal yahut istibdad'm 
son perdesi [190Sl ad11 drami ile bagladiktan sonra komedi- 
ye gepen yazar, telif ve adaptasyon olarak b i r ~ o l  piyes yaz- 
dl. Telif olan Deva-z a ~ k  [19101, Hiille ydhut Kdbak~z Fm- 
hup Aga 119101, Cijteli mikroplar [19201, Ahirette bir giin 
[1943, manzuml, Ana kamznda a n  gece 1194.3, manzuml pi- 
yeslerinden bavka; Fransiecadan yapilmi~ Ciiriik temel, Kirli 
camqzrhr l19101, Kundak tabm~urz 119101 ve Koyseri gig- 
leri [Miinir Nighr'la birlikte, 19101 ad11 adaptasyonlari da 
vardlr. Piyes teknisi bakimindan Gteki Servet-i Funun yazar- 
lzrzna gore ~ o k  ilerde olan Hiiseyin Suad, ozellikle konu~ma 
dilini biitun canliligl ve incelikleri ile kullanmakta da buyuk 

As11 aijhretini roman tiiriinde yapan Mehmed Rauf da 
iilk tiyaero deaemesini P e n ~ e  [19001 adUi e s d  ile verdi. Tek- 
n lk~e  zcl if dnn bu decenelyi Cidal 119111, Sansar [19201, 
Ceriha [19231, Evldt aczsl [I9231 ve Pembe k o ~ k  [I9241 ad- 
11 piyesleri l e  Frans~zcadan yaptigi iki adaptawn fYa&ur- 
&n dduya, Gen~l ik)  &skip etli. Coklukla ask, evlenme, ev- 
lilikte sadakat ve ihsnet gibi ailre wpevesi li~indeki konula~i 
isleyen bu eserleri araslnda Snnsar, gerek piyes tekniki gerek 
sahne dibine uygunlu$u bak~rnindan en bagarili olanidlr. 

Cenalb &habeddin de bu Wiya~tro saligm4alarina Yalan 
119111 ad11 bir drami ve K6rebe 119171 ad11 hiir komedisi 
Zle katuldi. Birinclivi 31 mart vakasi ibe ildl~i Ibir aile faciasi- 
nl, ikincisi ise, "gorucu ile wlienmie" Pdetinli konu alan bu 
piycderix her iliiisi de teknik ve dil yanlerinden bagardi sa- 
ydamayacak ejlelilerdir. 

Servat-i Fununculaa arasinda 1908'den soma tiyatro tu- 
runu de denqen 6itek"i $airler ve romancilar ise gunlardir : 
Ali Ekrem (Baria, dram [19081, Sukut, dram 119191, 
Mama d a d ~ m  dar~lzr [1919]); Saffeti Ziya (Haralombos 
Canltiyadis -Rum erkek ad1 -, komedi [19121); Halid Ziya 
(Kdbus, dram [1918]), Faik Ali (Payitahbln kaprsznda, man- 
zum dram [1918], Nedim ve Ldle Devri, manzum dram 
[19501) . 

Mizah ve hiciv : Servet-i Funun toplulugunun mizah 
tiiriine yoneli~i de, tiyatroda oldugu gibi, 1908'den sonradir. 
Bu tihrde d iyan  sadeoe liki hisi goruyoruz; Cemalb $habed- 
din, Hiis* Surad. 

Bu yazilarinda Dahhak-i MazlDm takma adlnl kul- 
laman Cenab, bunlahi kStap halinde boplami$ degildir. Toplu- 
Ingun mizah a~l~an~nd~a~ki em lbagarill y m i  calm Hiisgrin Su- 
ad ise Giive-i Zalim adini kullandlgi ve ~ogunun Milli Miica- 
dele yillarlnda yazdlgl mizahi manzumelerini GGve'nin desta- 
nz [I9221 ad1 ille bir araya getirdi. 

Hiciv tiiriinde de yine iki k i ~ i  vardlr : Siileyman 
Nazif, Tevfik Fikret. Siileyman Nazif'in daha 1896' 
dan once yandlii ve 11. Abdiilhamid'h 9ahsinda ivtibdada y6- 
nelik manzum hiciv'lerini Gizli figunlcnr [15O5l1da bulupruz. 
1908'den sontra ise, degiaik siyasi olaylada ilgili hicivlerhi 
nesrir orlarak yazdi : Tarihin ydan hiEyesi C19221, Hazret-i 
fsci'ya apk mektup [19"241, calznmza iilke 119243, Y d c t h  
miiessese [19271. 

Tevfik Fiik~r&, yine 11. Abdiilhamid istibdadi ile iilgili 
olarak, 1902 yllinda "Sis" manzumesi ile ba~layan hicviyele- 
rine 1908'den smraki siyasi geligmelm kargisinda yasdikl 
"Doksan BeS'e doiru", "Hiin-1 yagma", "Riibabm cevabl" ve 
"Sancai-1 serif huzurunda" gibi tanlnml~ manzumeleri ile 
devam eder. 

Edebi tenkit: Bat1 Avrupa edebiyati ile olan ilgileri 
Tanzimat $air ve yamrlarina giire gan'ig sini~rla~ra umnm Ser- 
vet-i Fiinuncula~m edebi tenkilt anlayiglari daha modern Mi. 
Servet-i Fiinuncular, bir yandan divan edebiyati zihniyetinin 
son artlklarini ortadan kaldirmaya  allg girl ark en bir yan- 
dan da bath tenkidin Grneklerini verd'iler. Divan edebiyat~ 
taraftarlari ile yapllan yazlli ~atlgmalar, bu taraftarlarin tu- 
tumlair~nin tabii lbir sonucu olarak istar istemez pdlemik wk- 
linde oluyordu. Bu tiiriin Servet-i Fiinundaki temsilcisi 
HSseyin Cahid'dir. Bu konuda$i polemiklerinin bir kismml 
sonradan Kavgdar~m 119101 ad1 ile batirdl. 

Modern tenkidin orneklerini ise Siir, roman, dil ve iislQp 
gibi ~konula~da batili gair ve yazarlarin tutumundan soz eder- 
ken veya kendi iyapmak isttediklerin'i agklarken verdiler. Bu 
onnekl~erdeki bagarllarini da, XIX. yiiaydm 2. yarislnda Fxan- 
sa'da ~ a i d a g  tenkidin kuruculari ve yaraticilari olan Hippoly- 
te Taine, Ferdinand 
Brunetikre, Emil Fa- 
guet, Jules Lemaitre 
ve Anatole France'i da 
tanimalarlna bor~ludur- 
lar. 

Servet-i Fiinun top- 
lulugu irinde sadece 
edebi tenkitle ilgilenen 
tek k i ~ i ,  Ahmed Suayb 
(1876 - 1910)'dlr. Mek- 
teb-i Hukuk ( H u k ~ k  
Fakiiltesi)'~ bitirdikten 
sonra aynl okulda on- 
ce muallim muavini 
(do~ent) ve sonra da 
muallim (profesor) ol- 
du ve idare hukuku i b  
devletler hukuku ders- 
lerini okuttu. ilk ogre- - 
tim Gene1 Miidiirlii&i' TURK EDEBIYATI : Ismail 
nde, Divan-i Muhase- Sef a 
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bat (Sayl~tay) ba~savclliglnda da  bulunan Suayb, mesleki 
~alismalarinin diaindaki butun ilgisini edebi tenkit alaninda 
topladl. Servet-i Funun'da b i r ~ o k  tenkit yazilari yaymlandl. 
Bunlar araslnda bulunan Bat~nln taninmig tenldrrpi ve tarih- 
qileri hakkinda~ki m i *  tanltma yazllarl, iiliimiinden sonra 
Hayat ve kitaplar [I9131 ad1 ihle baslldi. Batili tenkitgiler 
araslnda en ~ o k  begendigi Hippolyte Taine olan Suayb, 
Turk edebiyatlndan modern tenkit anlaylgnln ilk bagarlll 
omeklerini verdi. 

Edebiyat tarihi : Turk edebiyati tarihi ile ilgili ola- 
rak, Servet-i Funun toplulu~unun bazl mensuplarinca 1920' 
den sonra yapilmi~ fkii~iik mmagrafik ~alismalar da vardlr. 
Cenab Sehabeddin'in 1922'de yapilmlg Kadz Burhmeddin di- 
v m ~  baskls~nin basina sairle ilgfii 01aralk yazdigi bir Inceleme, 
Siile~man Nazifin Namzk Kemal [19221, Mehmed Jkif [1924], 
fki dost (Ziya Pasa, Namik Kemal) 119261 ve FuzuE 119261 
ad11 monopirafileri; Ali Ekrem'in Namzk Kemal 119301 ve 
Lisovtnm r193.71 ad11 inoelemelmi lbunhr ara-lndadir. Ayrl- 
ca, ayri tiirden esenlm olmakla birlikte e d e b ~ a t  tarih-imizin 
Servet-i Funun donemini aydinlaticl bol malzemeler taglma- 
larl bakimindan Ahmed lhsan CTokgGzl'm Matbuat hetzra- 
Zanm 11930 - 1931, 2 ciltl, Hiiseyin Ca!hid'in Edebi Etur&r 
r19351 ve Halid Ziya'nin Kzrk [1%6, 5 cillt] ad11 eserleri 
de sayllabili~. 

Servet-i Fiinun dig~ndaki edebiyat. Servet-i Fiinun 
taplulu~unun kuruldugu ve geligtigi yillarda yetisip die eski 
adebiyat taraftari olmqyan, fakat Servet-i Fiinuncula~in sa- 
nat anlayislnl benimsemeyerak tek baslar~na hmekeit eden 
gairler ve yazarlalr da vardir. Bunlar Bat1 ledtbiyalt~na da  km- 
$1 degildirler. Ancak, Servet-i Fiinuncula~in haiktan uzaklap 
mig ve smirli hir aydin ziim~reye seslenen edebiyat aniayldarl 
yerine, halka yaklaaan ve daha qok ona hitap eden bir ede- 
biyata ltaraftardi~lar. B,GyIece, aynl yillarda Servet-i Funun 
edebiyatinin disinda baska anlayista bir edebiyat da gelis- 
mig olur. Bu gelisme de donemin siyasi sartlarina uygun 
olarak, Servet-i Funun edebi(yat1nda ddugu gJbi sadece siiu, 
roman ve hikiye turlerinde gariiliir. 

Siir : Servet-i Fiinun doneminde ~ o h r e t e  e r i ~ i p  bu top- 
luluktan a'yri iizellilderde ~ i i r  yasanlarin 'ilki Riza Tevfik 
[Bo l i i kba~~ l  (1869 - 1949)'tir. Edirne'ye bail1 Cisr-i Mustafa 
Pasa'da dogdu. Babasl iigneitmendi. fllk ogrenimine Istanbul' 
da, babasinin da offretmen~lik yaptlgl bir Musevi okulunda 
baaladl ve k i i~ i ik  y a ~ t a  iken Franslzca ve ~spanyolcayl og- 
rendi. Ailece istanbul'dan Izmit'e, oradan da  Gelibolu'ya git- 
tiler (1883). Siire karsi hevesi, buradaki tekke ve saz $air- 
lerinin etkisi ile baglad]. 1886'da Galatasaray Sultanisi'ne ve- 
rildi. Burayi bitirinoe iig yd Mektdb-i Mulkiye'de okuduktan 
sonra Tibbiye'ye girdi. S e r k e ~  ve dengesiz davrani~lari bura- 
da da surdii~ii  i ~ i n ,  ancak atuz yasinda mezun olabildi. 1908' 
e ka,dar resmi gijrevlerde bulundu. Bu talrihten sonira ise po- 
litikaya aitilara!k Edirne'den milletvekili se~ildi .  B ~ T  sure son- 
r a  muhalefete g e ~ t i .  1918'de Hurriyet ve 1tiliif Flrkasi'nin 
iktidara ge~mes i  uzerine, Maarif Nazlri ve Sura-yi Devlet 
(Danistay) reisi oldu. Cok kiitu bir poliltikaci idi. Bu yiiz- 
den "SBvres antlaqmaslnnl imzalayanlar araslnda d a  yer aldl. 
f s r a ~ u l  hiikiimetini tutarak Anadolu'daki Milli Mucadele'ye 
karai gikti& isin, zaferden sonra yumt disina suriilenler ara- 
sina katllarak 1943'e kadar ~ o k  istirap11 bir hayat ge~ird i .  
Bu tarihte fstanbul'a don8du ve alti yil sonra orada a d u .  

Siirlerini Serab-r omriim 119341 ad1 ile once Lefkoge' 
de, l W d a  daha genig olarask jstanbul'da bast~rmlg olan Ri- 

za Tevfik, Tiirk edebiyatindaki Dogu - Bat1 satigmalan m. 
sinda ydisip de Batililasma hareketi i ~ i n d e  bulunmas~na ve 
Servet-i Fiinuncularla ~ o k  yakin dostluklar kurmasma r ak  
men, higbir edebi ~topluluka girmeden kendi iyaradlllgmin ve 
mvkinin gosterdigi yijnde yuriimesini bilmistir. Siirlerinde sa- 
dece, daha kiipiilk yaatan l b a ~ l a m i ~  olan saz ve tekke giiinin 
etkileri gijriiliir. Bu ebki yer yer, nazim gakillerinden, ve- 
zinden dile ve iislhba kadar uzanlr. Tekke sairleri araslnda 
Bektagi gairlerini ijrnek alir. Siirlerinde daha ~ o k  halk eiiri- 
nin dilini ve veznini kualanir. Fakat Osmanhcayl ve arum 
kullanmakta da bir sakinca giirmez. Konulari pklukta fer- 
didir. Bazen fdsefi tkonulari da isler. Bu siirlerin en baga- 
rill yijnii ta~idiklairi buyuk lirizmdir. Bunu saglayan da iis- 
lhbundaki samimiyettir. Ansiklopedik genig bir bilgiye sahip 
oldufju ve her firsatta felsefeden s6z actigi igin Filozof ad1 
ile de taninan sairin bu konuda, Felsefe dersleri 11916 - 19171 
ad11 bir eseri ile . "C" harfine kadar hazirladl& b i ~  de  fel- 
sefe sozliigii (Kamus-1 felsefe) [I9191 vardlr. 

Aynl sekilde Smvet-'i Funun itoplulugunun diginda kal- 
mig ibir iinlii $air de Mehmed Emin [Yurdakull (1859- 19M)' 
dir. istanbul'da doidu. Fakir bir Iballkglnin oglfidur. Bu yiiz- 
den fazla cvkuyamadl ve orta ogrenimini y a ~ ~ d a  bwakarak 
memur oldu. flk eseri, ruth asaletinin soy asaletinden iistiin 
oldugu tezini savunan Fazilet v e  asalet 118901 ad11 ki i~ i ik  
bir eserdir. 1908'den sonra t a ~ r a d a  deg i~ ik  illerde valilik 
yaptl. 1913'te Musul'dan milletvekili se~i ld i .  1921'de An- 
kara'ya giderek Milli Mucadele'ye katildi. Cumhuriyet'ten 
sonra d a  olumiine kadar degigik illerden milletvekilligi 
yaptl. 

Mehmed Emin'in ~ i i r  yazmaya baglamasi, Servet-i Fiinun 
~iir inin en gok sevildigi ylllara r a d a r .  Fakat ~ i i r  anlaylgi 
bu toplulugun anlayisina uymuyordu. Sabsi duygular~nl ve 
i teklarini anlatmayi, aruzu ve Osmanllcayi sevmiyordu. Mem- 
leketin acilarini ve ihtiyaCla~ini dile geri'rmek, yalniz aydin- 
lara degil, halka d a  onun anlayabilecegi bir dille seslen- 
mek ve hece veznini kullanmak istiyordu. Bunun igindir ki 
Servet-i Fiinun giirine tamamlyla ters dusen bir siir anlaylg~ 
ile cvrtaya qikmak cesaretini ancak 189Tde, Tiirk-Yunan 
Savag slrasinda kendinde bulabildi. Kazanilan zaferrle COS- 

mug milli duygularin yarattiii elverigli hava iginde ilk ola- 
rak "Anadolu'dan bir ses yahut cenge giderken" giirini ya- 
ymladi. Zamanl ~ o k  iyi seqilmi~ oldugu i ~ i n ,  "Ben bir Turk' 
iim, dinim, cinsim uludur!" misrai ile baglayan bu samimi 
siiri herkes biiyuk bir sempati ile katrgladi. Bu ilk basarili 
adimdan aldiii cesaretle yine milli Lonulanl hal~kin vezni 
ve dili ile islqyen b a ~ k a  siirlerini de atrka arkaya yayinladl. 
Bbiylece yapilan hamle zaferle s o n u ~ l a n m i ~  ve $air de ~k 
kisa sure i ~ i n d e  iine ka\ugmugtu. Dokuz par~adan ibaret elan 
bu niirlnrini TlirkGe ~jirler [ l W ]  ad1 ile kitap olarak da 
'bastirdi. 

Mehmed Emin'i milli konulari islemege zarlayan en bii- 
y i k  g u ~ ,  Anadolu'ya yaptlii Cegitli yolculuklari ve orada top- 
lam altl y111 bulan ya~ayial  slraslnda Turk halklnl yakindan 
tanimicj olmasindan gelir. Anadolu kb;;yliisu yiiayillardan beri 

1 bakimsiz ve yoksuldu. Fakat $air, onun asil ruhundaki biiyiik 
dayanlkllliga, fedakiirliga, sabra ve kanaatkbrliga hayran kal- 
mlg ve sanatlnl yalniz onun lstlraplarlnl dile getirmeye ve 
aydlnlarl uyandirmak i ~ i n  adamaya karar vermigti. Bir bag- 
ika etki ise bir fslim milliyetgisi olan ve 11. Albdiilbamid ta- 
raflndan bir sure istanbul'da misafir edilen Afganli Seyh 
Cemaleddin'e aittis. Bu swh, "kliirn Birliii9'nin ku~rrulabil- 
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mesi isin, ijnce fsllm milletlerinin bicrer birer uyanip milli 
benliklerini bulmalarl gerektigine inaniyor ve gittigi biitiin 
fslim iilkelerinde bu gorugii yayiyordu. 

1900 - 1908 tarihleri araslnda yapllan aruz - hece, Os- 
manlica -Tiirkpe tartl$malarina da karigan, gok kolay ve pa- 
buk giir yazan Mehmed Emin'in, ilk kkabindan sonraki aiir- 
lerini topladlki baylica kitaplari sunlardir : Tiirk s m  [1914], 
Ey Tiirk uyan! 119151, Tan sasleri 119151, Ordunun d e s t m  
[19151, h y a n  ve  dua 119181, Mustafa Kemal 11928, man- 
zum ve mensurl, Ankara [1939]. 

Hayatlnln sonuna ikadar "cemiyet ipin sanat" gkuaiine 
bail1 kalmis olan 'Mehmed Emin'in giirlerinde, ~ o k  apik bir 
halkrilik ve milliyetpilik vardir. 1908'e kadar sadece OsmanIl 
fmparatorlugu irindeki Tiirklerle ilgili olan bu milliy&~ilik, 
bu tarihten sonca sinlrlarlni genisletmek yeryiiziindeki biitiin 
Tiirkleri kaplayan hir perpeve kazanir. Onun milliyetpiligi 
medeniyetdligi de ~eddetmez. Bu sebeple pagdag medeniyete 
ulas~lmasma karsi dekildir. Ayni gekilde bu milliy&pilik, bir- 
legtiricilik niteligi taglyan dine ve insani duygulara da kargl 
pikmaz. Ancak, dine sayginin kuru taassulbu ve insanf duygu- 
Iarm da '$ba~ka milletlerin de hiir ve rahat yaaama haklari- 
na saygl" dan baska bir davranisla ilgili bulundukuna inan- 
maz. $airin zaman zaman emperyalizme kary oluau da sirf 
bu "hiir yasama hakklna saygl" dan kaynaklani~. 

Milli duygularla dolu olan ve bu sebeple "milli $air" 
unvanlni da kazanan Mehmed Emin'in giirlerinde, sahsi duy- 
gular ve isteklerle ilgili hipbir konuya rastlanmaz. Osmanh- 
cadan kacan gair, herkesin anlayabileceii bir dil yaratmak 
isternis, fakat bunu "halkin dilini benimsemek" seklinde an- 
lamadig1 ipin Osmanlica olmamakla birlikte, halkin da ko- 
nustuku dil elmayan, kendine mahsus, yapma bir dil mtaya 
~lkmlg ve bu yiizden yadlrganmlgtlr. Aynl gekilde hece vez- 
nini kullanmada da halk ~airlerinin ula~tiklari kivraklika ve 
yumusaklika erigememistir. Naz~m sekilleri bakimindan ise, 
halk ~iirinden hip yararlanmamig, Sertet-i Fiinun giiri ile 
birlikte gelen sone ve serbest miistezad gekilIerini tercih et- 
migtir. 

Sewet-i Funun doneminde yetigip onun dlgnda kalarak 

biiyiik gohrete sahip olan bagka bir gair de Mehmet Akif 
CErsoyl (1873- 1936)'tir. fstanbul'da dogdu ve biittiin @re- 
nimini orada yapti. Baytar Mekteb-i AIisi (Veterinm Yiiksek 
0kulu)'ni bitirerek (1894), Umur-I Baytariye (Veterinerlik 
isleri) Miidiirlii~ii'nde memuT oldu. 1808'de Istanbul univer- 
sitesi Turk Edebiyati profeGrlii&.ine getilrildi. Ayni yil "%- 
rat-] miistakim" ad11 bir dergi qkarmaya bagladr. 1912'de 
"Sebilii'r-regad" adlnl alan bu dergide, 1sllm Birligi ideolo- 

jisini savunan birpok yazilari ve ~iirleri yaylnlandi. 1911'de 
o zamana kadar yazdlil giirleri Safahat ad1 ile bir araya ge- 
tirdi. hkif, bir yandan da fstanbul'un biiyiik camilerinde 
vaazlar vererek de giiriiglerini yayiyordu. Birinci giir kitabi- 
nln adlnl biitiin ~ i i r  kitaplanna gene1 baslik yaparak dizi- 
nin I1 ve 111. kitaplari olan Siileymaniye kiirsiisiinde ile 
Hakk'rn sesleri'ni 1913'te yaymladl. Bir yll sonra da dizi- 
nin IV. kitabinl Fatih kiirsiisiinde ad1 ile bastlrdl. I. Diinya 
Savagl sirasinda Miisliiman esirlerin durumunu gkmek iize- 
re ~agr l ld lg~  Almanya'ya gitti. Bat1 medeniyeti ile gozleme 
dayall ilk yakln temasl olan bu seyahatini Berlin hfitzralarr 
119151 ad11 uzun wanzumesinde anlattl. Aynl yll hii,kum.de 
Necid emPri arasindaki anla~mazligl ~ozmesi i ~ i n  Necid'e 
gonderildi. Bu seyahatinin intibalarlna da Necid ~ollerinden 
Medine'ye [I9151 ad11 yine uzun bir manzumesinde yer ver- 

di. Bu iki manzumesi ile bazl baska dirlerini de bir araya 
getirerek Hdtzralar [I9151 ad1 ile Safahat'm V. kitabl ola- 
rak yaylnladl. 1918'de Said Halim Paga'nm Franslzca yaz~l- 
mi* fsllmlasmak adli eserini Tiirkpeye ~evirdi. I. Diinya Sa- 
vagi'nl kaybetmemiz iikif'i ~ o k  iizdii. Son hlgm devletinin 
yeniden kurulmasi umidi ile bu sefm Anadolu'da baslayan 
fstiklil Harbi'ne biitiin giicii ile yardrm etti ve 1920'de ken- 
disi de Ankara'ya giderek ilk Biiyiik Millet Meclisi'ne Bur- 
dur mebusu olarak katildl. Anadolu'nun hirqok yerlerinde 
dolaglp halkl Milli Miicadeleye katllmaya tegvik etti. 1921' 
de Maarif Vekileti'nin aqtiEi tstiklil Mars yarismawna ka- 
tllan 724 ~ i i r  araslnda birincilige llylk bir giir secilemedi. 
Bunun iizerine Hamdullah Suphi TanrlSvm'in israri ile "fs- 
tiklil Mar~i" (b. bk)'nl yazdi. Bu giir, meclisin 12 mart 
1921 giinlii oturumunda biiyiik bir cogku ile Hamdullah Sup- 
hi taraflndan okundu ve mars olarak kabul edildi. 0 t e  yan- 
dan gair, "Sebilii'r-resad"] Kastamonu, Ankara ve Kayseri' 
de de ~ikararak yazllarl ve giirleri ile de Milli Mucadele'ye 
ve kendi idealine hizmete devam etti. Bu arada, yine Said 
Halim Pa~a'nin Frani-lzca yaz~lmis bir baska eserini ft&nda 
tegkilht-z siyasiye [I9211 ad1 ile ~evir ip yaymnladl. Biiyiik 
Zafer'in kazanilmasi, Akif'in ateden beri besledigi "ba~ka 
isltm iilkelerine de Smek olacak bir tslim devletinin Ana- 
dolu'da yeniden kurulaca&" iimidini son haddine qkardl. 
Fakat yeni Tiirkiye, modern ve Iaik bir devlet olmak zorun- 
da idi. Bu yonde yapllan inklllplar araslnda imparatorluk- 
tan kalma bazi dini kriruluslar da ortadan kaldlrillnra, Akif 
biitiin iimidini kaybederek Mlslr'a gos etti f 19251 
1924'te daha once yazlllp klsmen yaylnlanmlg olan 
Aszm ad11 ~ o k  uzun manzumesini, Safahat'm VI. kitabi 
olarak bastlrdl. Abbas Halim Paga'nin misafiri olarak on bir 
yil Kahire yakinindaki Hilvan tasabasinda kalan hkif, bir 
siire Kahire ~niversitesinde Tiirk~e dersleri de verdi. Fa- 
kat $air, bir iimiir boyu peqinde ko$uku idealinin yikillp ile 
gittikqe artan bir psikolojik ~Gkiintiiye girdi ve ~ o k  seyrek 
yazar oldu. Misir'da ~azd i i i  siirlerle daha Gnce yazilip ki- 
taplarina girmemi~ bazi siirlerini bir araya getirerek GoL 
geler [I9331 ad1 ile bastirdi. 1935ke karacigerinden rahat- 

sizlandi. Bir siire tedavi i ~ i n  Liibnan'da kaldickitan sonra, 
1936 haziraninda istanbul'a diindii ve ~ o k  buyuk bir ilgi g&r- 

dii. Fakat hastali& son safhasinda idi, tedavisi ipin giisteri- 
len biitiin dikkate ragmen kurtarllamadi ve 27 arallkta oldii. 

ilk giirlerini 1895'te yaylnlamaya baglayan Akif de bir- 
~ o k  yaytlarl gibi, onceleri divan giirinin etkisinde kallr. Bu 
edebi kiiltiire aile pevresinden gelen din? bir kiiltiir de ek- 
lendigi isin iglediai ilk konular ferdi ve din? duygulara da- 
yanir. 0 siralarda en qok begendigi ~airler, Turk edebiyatin- 
da Mualliin Naci ile Hlmid ve 1ran edebiyatlnda da Sadi ile 
Haf~z'dlr. Ancak dini konularla ilgisi hayatrnln sonuna ka- 
dar siirmesine kargilik, ferdi konulardan pok pabuk kopar 
ve 1 W d e n  sonra yalniz sosyal konulara yonelir. Bu tan  
giirlerindeki ("Hasta", "Kiife", "Bayram" ...) sosyal GerGeve, 
onceleri, kendi ~ o k  yakln ~evresindeki yoksulluklar ve ak- 
sakliklarla slnlrlldir. 1911'de yaylnlanan Safahat'ln I. kita- 
blna aldigl derin bir aclma duygusu ve eksiksiz bir realim 
ile yazilmlg bu giirlerinden sonra, I. Dunya Savagr slraslnda 
gelisen siyasi ve sosyal gartlar~n da etkisi ile ~evrenin slnlrl- 
nl Tiirkiye'nin ve biitiin isllm diinyaslnln aksakl~klarlna ka- 
dar genigletir. Geri kalmigllk, cahillik, kor taassup, tembel- 
lik, ciddiyetsizlik, sebatslzlik, ahllkslzlik, umursamazllk gibi 
biitiin Isllm diinyaslnln ortak ve kokle~mig kusurlarlna guur- 
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1u ve siirekli olarak saldirmaya baglayan gair, aynl yillarda 
milliyetgiliii on plana alan, onun smlrlannl biitiin Tiirkleri 
birlegtirme fikrine kadar uzatan Tiirk~iiliik ideolojisine kargl- 
Ilk iimmet~iligi one ~ e k e r e k  Isl lm diinyaslnln birliii ideoloji- 
sine baglanlr. Safahat'in 11. kitablndan (Siileymaniye kiirsii- 
siinde) son kitabina kadar  hi^ bikip usanmadan anlattlgl ve 
ortadan kalkmasini israrla istediii bu kiitii aliskanliklarm 
sebebini de arastirir ve "isldm dininin medeni ilerilemege 
engel bulundugu" goriigiinii ~iir i i tmeye galigir. Ona gore Miis- 
liiman DoHu, iddia edilenin aksine medeniyetin gergek kay- 
nasdi r  Ona bu medeni iistunlii~ii sonradan kaybettiren se- 
bepler, "dini taassup, bilgidzlik, temlbellik, sebatslzlik, ken- 
dine guvensizlikwtir. Yoksa tslPm dini, ilerilemeye engel ol- 
rnak giiyle dursun, onu tesvik eden bir dindir. Bir an ewe1 
!slim diinvasinl yukandaki kiitii ali~kanlaklarindan kurtarmak 
V P  Ba'ti'y~ 6rnek alarak aradaki agkli8i kapatma-k 1Pzimdir. 
Rat1 dunyasi ile fsldm dunyasi arasina yiizyillarln koydugu 
mesafeyi kapatabilmek icin, fsldm dininin kurulu~ ~aginin  
esaslarina d6nmek yeter. fslBm Birliii de ancak bu esas- 
larda hqrlecmekle perceklesebilir. 

Akif, fstiklttl Harbi'nin sonuna kadar hep bu te- 

rnalar iizerinde durur. Fa'kait diinyada ve Turkiye'de gerek 
I. Diinya Savay sirasinda gerek ondan sonraki donem- 
de gelisen siyasi olaylar, onun Ibu g i i r~~ler in in  ger~eklesmesi 
i ~ i n  en k i i~uk  bir yardlmda bile bulunmadilar. fmparator- 
luktaki Miisliiman milletler (Araplar, Arnavutlar) araslnda 
daha I. Diinya Savag'ndan 6nce baslamis olan milliyet~ilik 

hareketleri, savasin sonunda hedeflerine vararak bu milletle- 
rin bir birlige deiil, bir ayriliia gitmek konusundaki istek- 
lerini ger~eklegtirdiler. Bu durum, yeni Tiirkiye nin "vic- 
danlari birlesirme gucune sahip olan dinin siyasi bir birlik 
saglayamayacaii" yolundaki g e r ~ e k ~ i  g6riieiiniin de a ~ i k  bir 
ispati idi. $airin biitiin iimidi ise yeryiiziindeki tek Miislii- 
man devlet olan Tiirkiye'nin Isl lm llemini birlegtirmede 
iinciiliik etmesine bag11 idi. Bu umit de ortadan kalkinca 
wir de hakli olarak biiyiik bir hayal kir~kli i ina ugradi, 
ruhen ~Gktii. Gi~tikce artan bu ~ijkuntii i ~ i n d e  edebi hayati- 
nin da son diinemine giren Akifin en verimli ve ha~arll i  
zamani iince kendi yakin ~evresinden lhaslayarak fsldm Bir- 
liki iilkiisiine kadar uzanan, 1900- 1925 yillari arasindaki d6- 
nemdir. 

Bu diinemde Akif, gahsi istek ve diigiincelerden ,kesin- 
likle uzak, hiitiiniiyle "cemiyet$' bir tutum i~indedir. Sanat, 
cemiyet idndir. "Sebilii'r-regad"1n daha ilk saylsinda, sa- 
nat ve edehiyalt hakrkindaki giiriisiinii - ~ o k  kisa olarak- g6yle 
anlatir : "Sanat i ~ i n  sanat, formulii anlamsizdir. Sanat, sus 
ve cerez degildir. Sanat mahallidir ve halk i~indir .  Bu se- 
beple, sanatin vatan] olmadiii hakkindaki g6riig de   an lie- 
tlr. H i ~ b i r  milletin edebiyati, baeka bir millet~e aynen be- 
nimsenemez. Ede'biyatin cemiyete himetleri arasinda, ahl6ka 
hizmet de yer alir. Zaten edepsizliiin bagladig1 yerde ede- 
biyat biter. Bir toplulugun biitiin dertleri kendisinden ~ i k a n  
sana tg l a r~n  konularidlr. ~ z e l l i k l e  kusurlarlmizl ele alip once 
onlari diizeltmeliyiz. Edebiyatin aydlnlara seslenmesi saCma- 
dlr. Edebiyat halka hitap etmelidir. Geri kall~lmizln sebep- 
lerinden biri de  sanatin halka yonelmemesidir." Wkif, bu  go- 
ruslerine sonuna kadar ve titizlikle bag11 kaldi. 

Yerli yasaylsin verilmesi, her aeyden iince biiyuk bir 
g a e m  giiciinii gerektirir. Akif'te ise, bu giip en iist kerte- 
sindedir. Bunun i~ ind i r  ki tasvirlerinde ~evresindeki yasaylg 
biitiin renkleri, sekilleri ve ayrintllari ile canlanir. Tasvir 
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ve tahkiye, g6zlemin tabii yardimc~larldlr. GGriileni ~izmekte 
ve anlatmakta ise Akif'in giisterdisi basari son derecede bG- 
yiiktiir. Realizmin normal sonucu olarak bayal sanatlarina 
bas vurmayan $air, tasvirlerindeki cazibeyi dilinin ve iislfibn- 
nun tabiiligi ve canliliii ile saglar. Halkin ve daha gok fs- 
tanbul'un kenar semt halkinln konugtugu dile ve iislfiba uy- 
makta d a  tam bir bagari saglayan Wkif, bu  tutumu ile he- 
define ve okuywusuna en kestirme yoldan ulasmig olur. 

hkif'e g6re giir yazmak, biiyiik bir ~ a b a  igidir. fiham 
diye fbir sey yoktur. Ona giire, bir $air yazmadan iince, ya- 
zacaglni iyice tasarlamak, sonra b i r~ok  denemeler yapmak 
ve kesin gekli bulmak zorundadir. Komp~zis~ondaki bagar1- 
sin1 iyte bu titiz ~al i~malar ina  bordudur. Siir teknigi, hkif  
te ikinci planda kahr. Vain ,  siirekli olarak aruzdur. Nazim 
aekilleri bakimlndan ise, divan giirine baglldlr. Bunlarln ara- 
s~nda, nzun tasvir ve tahkiyeye en uygun gekil olan mesneviyi 
daha ~ o k  tercih eder. Aruzu, Fikret gibi, o da Tiirk~eye ku- 
sursuz olarak uygulamigtir. 

Servet-i Fiinuncularla Riza Tevfik gibi yakm dostluklar 
k u r m u ~  ve eski - yeni aiir gatl~malarlnda daha gok onlari 
tutmua olmaslna ragmen, ismail Sefa (1867 - 1900) da  edebi 
baklmdan onlarin arasina ,ka.tilmam~g gairlerdendir. Zevk ve 
siir anlayiai yiiniinden Servet-i Fiinflnculara yakln olmakla 
birlikte, nazlm tekniainde ayrintilara kadar inen titizliii ile 
de eski giir taraftarlarlna yaklaamakta, kendisine "$air-i ma- 
der-zad" (anadan dogma gair) adtnl vermia olan Muallim 
Naci'yi de  darlltmak istemedi. $iir kitaplarl gunlardlr : Sii- 
niihat [18901, Huz ma sefa ( H o ~ u n a  gideni al) [18911, 
Magdure-i sevda rmanzum bir diyalog, 18921, Mevlid-i 
pederi ziyaret [1896], Mensiyat 118961, Hissiyat 119121. 

Semet-i Fiinunculara Siddetle saldirmakla birlikte Bat] 
~ i i r ine  y6nelmekten de geri kalmayan Mehmed CelPl .llE%7- 
1912) de  donemin tanlnmlg bir ~airidir .  Biiyiikada ile ilgili 
giirlerinden dolay1 "Ada sairi" diye de anilan CelBl'in $iir!eri 
~u kitaplarinda toplanmi~tlr : Ada'da s+Lediklerim 118861, 
Gazellerim [ 18941, Zade-i $air 118951, as&-z Celhl C18961, 
Siirud [18961, Sir-i gaza ( S a v a ~  arslanl, uzun bir tek man- 
zume) [18961, Elvah-1 ~airane [nazlm - nesir, 18961. 

Zamaninin ~iihretli kadin aairleri aras~nda yer alan Ni- 
gPr Hanim (1856- 1918)'in ~ i i r  kitaplarl ise ~unlardir  : Ef- 
sus! 1 118771, Efsus 11 [1891], Niran 118961, Aks-i sedn 
[1900], Safahat-z kalb [1901l. 

Tiyatro: Aynl ylllarda ve ayni siyasi gartlarda yaga- 
dlklari igin Servet-i Fiinun'un dlaindaki yazarlar da  tiyatro 
tiirii ile ilgilenemediler. Onlarda da 1W'den sonra baslaya- 
bilen bu illgi, ~ o k  zayif kaldi ve az sayida denemeler ~ a ~ l l d l .  
Bunlarln arasmda, Hiiseyin Rahmi'nin Hazan biilbiilii 119161, 
Kadln erkekle~ince [1933], ik i  damla yaS [19731, T o k u ~ a n  
kafalar r19731; Saffet Nezihi'nin izah ve istizah T19091, 
Niglr  Hanim'in Girive [I9121 ve Tasvir-i ask [I9121 sa- 
yllabilir. 

Roman ve hikhye: Tanzimat doneminde Namlk Ke- 
mal'in agtlil " ~ a n a t ~ r a n e  roman" yolunda Sewet-i Fiinun- 
cular yuriirlerken aynl devirde Ahmed Midhat'in temsil 
ettigi "popiiler roman" yolunu Huseyin R z h n ~ i  benimsedi. 

1864'te fstanbul'da dogan Hiiseyin Rahmi Giirpinar, Er- 
zurum miistahkem mevki komutanlarindan Said Paga'nin 
ogludur. Kii~iik yasta annesini kaybetti ve yakinlarl tarafin- 
dan biiyiitiildii. Bir siire Mekteb-i Miilkiye'ye devam ettik- 
ten sonra ayrilarak Adliye ve Nafia (Bayindlrlik) Nezaretin- 
de r a l i a t ~  19018'den sonra ise memurluktan da ,ayrilip hayati- 
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nl yalniz yanlari ile kazanmaga baslad]. 1936'da milletvekili 
seqildi ve iki &inern bu gijrevde ~kalarak 8 mart 1944'te ijldii. 

1888'de, ilk roman] Ayna-$rk, Ahmed Midhat'ln gka r -  
dl& "Terciiman-I Hakikat" gazetesinde tefrika edilen Huse- 

yin Rahmi, Ahmed Midhat'm da destegi ile yam hayatina 
yerlegir. Bu romanindan kendisine as11 gijhretini saglayan 
Miirebbiye 11897l'nin yaylnlanmasina kadar gepen siire ipin- 
de, gazete ve dergilerde telif ve tercume olarak c;ok dekiaik 
tiirlerde yazllan yayinlanir. Miirebrbiye ile romanda yeni bir 
faaliyet dijnemine girm Hiiseyin Rahmi, arka arkaya, fffet 
[18981, Mutallrika [ 18981, Bir muadele-i sevda 1 18991, Met- 
res 118991. Tesadiif r19001, Nimet - sinas 119001 romanlarlri 
yaylnlar ve sijhreti daha da genisler. Fakat son romanindan 
sonra, Servet-i Fiinuncular gibi o da bir kenara pekilir. 1908' 
de yam hayatlna yeniden dijner ve romanlarl yine birbirini 
takip eder. Hemen hepsi tefrika edildikten sonra kitap ha- 
linde de basilan ve sayilarl ,kirk biri bulan romanlarinln do- 
kuzu ijliimiinden sonra kitap olarak baslld~. la08'den sonra 
yaylnlanmlg romanlarlnln ve hikkye kitaplarinin ba2licalar1 
vunlardn : a. Romanlar : Slpsevdi 1 19 11 I ,  Sevda pejinde 
r19121, Gulyabani 119121, Toraman [19191, Hakk'a sr&ndlk 
119191, Son arzu 119231, Afsuncu baba [19241, Ben deli 
miytm? 119251, Evlere ~ e n l i k  : Kwnanam d kudurdu? 
r19271, Kokotlar mektebi 119291, Utanmaz adam [19341, 
Giiniil bir yel dez i rmid i r ,  sevda iidiitiir C19-131, oliim bir 
kurtduy mmhr?  119451, Dunyamn mihveri kad~n  mz, para 
m? 1194.97, Deli filozof [1%41, K~der in  ciluesi - Bqsmzza 
gelenler- r19641, insanlar maymun muydu? 119681, Na- 
muslu kokotlar 119731; b. Hiklyeler : Kadrnlar vaizi 119201, 
Meyhanede han1:mlar 119241, Kaatil puse 119331, Namus- 
la acbk meselesi [19331, i k i  hodiig'iin seyahati 119331, Tii- 
nel'den ilk gzkr~ [19341, Giiniil ticareti [19391, Melek san- 
mqtrm Seytanl 119431, Eti  senin, kemigi benim 119631. 

Servet-i Fiinun romanc~larinin buyiik bir ~6hre t e  ve iti- 
bara sahip olduklari yillarda Huseyin Rahmi'nin ortaya q k -  
masi, Ahmed Midhat'ln roman yazmaktaki gayesini ve tek- 
nitjini benimseyerek tutunabilmesi ve ayni derecede ~6hre te  
eri~mesi, bu girisimin her seyden Gnce bir cesaret meselesi 
olmasinln yanlnda, popiiler roman tarzinln her zaman genis 
bir ilgi ile kargilanabilecegini de  gostermigtir. Ancak 
bu tarzin, halkin romantik duygularlnl somiirerek bes- 
lenen bir tarz olmadiginl hemen belilitmek gerekir. Hkseyin 
Rahmi'nin romanlari ve hikiyeleri popiiler oluglarlnl sade- 
ce vakalarini ve karakterlerini fstanbul'un daha ~ o k  kenar 
ve orta kesim halkinin icinden almalarina, bu kesimin haya- 
tin1 ~ o k  renkli olarak vermelerine bordudurlar. Bu yijnleri 
ile Ahmed Midhat'tan da ayrilirlar. Ciinkii bu yazar, vaka- 
lanni ve kahramanlarin~ poklukla Istanbul halkindan degil, 
btanbul'un ve hatta imparatorlugun disindaki iilkelerden al- 
dig1 gibi okuyucuyu i ~ i n d e  dolagtlrdii?;~ sosyal ~ev re l e r  de 
pok degiaiktir. Yalniz seslendikleri okuyucu kesiminde ve 
romanln gayesinde birlegirler : Okumamrg halk yl&nlar~nin 
bilgi seviyesini yiikseltmek. Ahmed Midhat bunu, okuyucu- 
Iarina batili diisiinii~ ve yagayls hakkinda bilgi aktararak ve 
ornekler vererek; Hiiseyin Rahmi de diizeltilmesini isteditji 
kusurlarl dotjrudan dogruya ortaya koyarak gerpekle2tirmege 
qal~~ir lar .  Bu ortak tutumlari ile her ikisi de Turk aydinlari- 
na as11 6devlerinin once geri ka lmi~  sosyal kesimleri egit- 
mek ddugunu da hatirlatmls olurlar. 

Hiiseyin Rahmi'nin romanlarlnda ve llikkyelerinde kah- 
ramanlarin kusurlarlnl ve k6tu al~~kanllklarinl  ortaya diikrrr? 

ise mizah yolu ile yapilir. BSylelikle, kendi deyigi ile "ma. 
karaliklarim~z~ maskara etmig" olur. Bunun ardlnda ciddE 
bir "sosyal eleatiri" dii~iincesi yatmaktadlr. Alay, elegtirinln 
en etkili yollarlndan biridir ve Hiiseyin Rahmi, bunu buyiik 
bir ustallkla yapar. 

Yazarln hedefine varmak i ~ i n  bag vurdugu metot ise 
realist ve natiiralist metottur. Roman t ime  tepki olarak dog- 
mu$ olan Fransiz realizminin gayesi, duygu ve hayallerin ye- 
rine sadece gGzIemi koymak ve romantizmi mahktm etrnek- 
tir. Tahii ilimlerdeki metodun etkisinde kalan natiiralizm ise 
@zlemin yamna deneyi de  ekler ve insanin tabii fdohustan 
gelen) vc sosyal fabtijrlerin etkisinde olustuhna inanir. B6v- 
lece insanin psikolojik gahsiyeti irsivetle, ewyal ~ a h ~ i v e t i  
de iqinde yetietiii qevre veya qevrelerle aqlkl~nah:lir Hiise- 
vin Rahmi dp avnl inanqtadlr. Bu ~php1-11~. kahrama-lar~nl 
hem psikolojik muhtevalarl hem de ~evreleri  ile birlikte. ol- 
duklarl pibi vermeFe ~ali5ir  Ahdiilhak HBmid'in 'Tirkler' 
in Emile ZoIa's~" dive vasifland~rd~ii  romanrl. bu tr~tllmu ilc 
Fransiz natiiralistlerine tamamlyla benzer. Fakat sosval elev- 
tirive yer vermeven Fransiz natiiralistlerinden bu viinii i l ~  
ayrilir. 

Riiqeyin Rahmi'nin kahramanlarl, milaha. yanj alava 
allnmaya elverigli kusurlarl olan kisilerdir. Bu kusurlarl da  
psikolojik ve sosyal olarak ikiye ayirmak eerekir. Psi.koloiik 
aksakliklar, kahramanlarin doGugtan getirdikleridir (autalllk. 
ag r l  ihtiras, dengesizlik, isteri, cinsP saplkl~k ... ). Sosyal ak- 
sakllklar iqe, onlarln i ~ i n d e  ya~adtklari qevrenin ~artlarlnrlan 
gelir (cahillik, taassup, bat11 inan~lar ,  tembellik, gorgiisiiz- 
liik, ahl8ksizlik ... ). Yazarin iizerinde durdugu aksakliklar, 
sosyal kaynakli olanlardir. Bunlarin iizerinde lsrarla durusu, 
bir an ijnce ,ortadan kalkmalarini istedigi i~indir .  Bu mak- 
satla tipki Ahmed Midhat gibi davranarak gerekli bususlar- 
da aydinlatici bilgi vermekten de ~ekinmez. Aynca, yo1 gSs- 
termek ve care bulmak hususunda gahsi gijriiglerini de ekler. 

Hiiseyin Rahmi'nin romanlarlnda gerek insanlar gerek 
~evreler, biitun begeri ve sosyal Szellikleri, Bdetleri, gele- 
nekleri ve gahsi davranislari ile son derecede renkli ve can- 
lidirlar. Yazarin g6zlemdeki basarisl ise erigilmesi guq bir 
seviyededir. 

Yer yer okuyuculara bilgi vermelere ve olaylara ii~iincii 
~ a h i s  olarak karigmalara kadar Ahmed Midhat'ln izinde olan 
Hiiseyin Rahmi de teknige deger vermez. Bu sebeple, ro- 
manlanndaki vaka Lurulug~ cok zayift~r. Bu kuruluq, olay 
larin normal akigina \ e  karakterlerin davraniglarina terk 
edilmia gibidir. Biiyuk bir realist olmasina raEmen, tasvir- 
lerinde yer yer subjektivizme diigtugii de  goriiliir. Dil ba- 
kimindm ice tam hir istikrar yoktur. Prensip olarak konuj- 
ma diline taraftar olduiu ve diyaloglarlnda konu~ma diIi- 
nin biitiin inceliklerine yer verdiii halde, tasvir ve tahkiye- 
de Osmmlicadan ayrllmaz. Belli sosyal Lesimlerin belli bir 
zaman siiresi i~ indeki  yagaylglni butun ayrlntilarl ve can- 
l11ig1 ile vermis olan Biiseyin Rahmi'nin roman ve hikiiyeleri, 
Turk sosyal tarihi ve folkloru Gerinde qali~acaklar iqin de 
zengin hirer kaynak durumundadir. 

Yine Servet-i Fiinun dlainda kalan, hatta yerli bir e d e  
biyata teraftar oldugu i ~ i n  onlari kozmopolitlikle suqlayan 
Ahmed Rasim (1867 - 1932) de ,aynl dSnemin tanmnls yazar- 
larl arasindadir. Yoksulluk ipinde buyudu. Darii~safaka'y~ bi- 
tirerek Posta ve TeIgraf Nezaretine memur girdi. Bir yan- 
dan da  gazetelere yazmaya bagladl. Bir siire soma  bu go- 
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rwinden -ayrllip hayatin] gazetelere yazarak kazanmaga ka- 
rar verdi. Fakat ~ a ~ l a n d i k t a n  sonra sikintiya diistii. Ata- 
tiirk'iin teklifi ile istanbul'dan milletvekili s e~ i ld i  (1927) ve 
bu gSrevde iken 01dii. 

Zamanlnln birc;ok gazetelerine siirekli olarak makale- 
ler, sohbetler, flkralar ve denemeler yazdlgl i ~ i n ,  yaygln 
bir sGhreti vardi. Bu arada romanlar ve hikiyeler de yazl- 
yordu. Ac~k l l  ve romantik agk maceralarlna dayanan 
bu romanlar hacimleri bakimindan daha rok hirer biiyiik hi- 
klyedir. Yazar, bunlarda iislfipea Namlk Kemal'in, teknikce 
de Ahmed Midhat'in yollarin~ benimsemi~ gijriinuyor. Ger- 
~ e k t e n  de  tasvirlerinde "gairane iis1Qb"un ve Osman l~can~n  
&tiin tizellikleri g6ze ~arptiRl gibi olaylar arasindaki degi- 
sik seylere ait bilgi vermek 'baklmindan da Ahmed Midhat'a 
b~nzer  Vaka ise. qok basit hir lkurulugtad~r. Yazarin realizmle 
bir ilaisi yoktur. Psikolojik tahliller de yok gibidir. Roman 
ve hikiveleri i ~ i n d e  en taninmislari ~unlardir  : Giia~l Eleni 
118911, Me~ak-1 hayat 118921, Mektep arkada~rm 118951, 
Sevda-yr sermedi C18971, Kitabe-i gum C18991, ~ [ f e t  
118991, ik i  giizel giinahkir 119221. 

Ahmed Rasim'in as11 ~ijhreti, gazetelerde ~ i k a n  sayislz 
yazllar~ndan gelir. Konularl rogunlukla giinliik hayattan ve 
yakln ~evreden alinmis bu yazilarinda, romanlarlnda g5ste- 
remediii realizmi -ayrintilara ,kadar inen bir giizlemcilikle- 
tam bir b a ~ a r l  halinde uygular. Ayrlca dil ve i i s l f i ~ ~ a  d a  
konusma diline qok yakin olan bu yazilar~ni zaman zaman 
kitap halinde de topladl : Makalit v e  miisahabat [19071, Se- 
hir mektuplan [1912 - 1913, 4 ciltl, E d d - i  zaman 119181, 
Cidd ii mizah 119181, Giiliip afladrklarzm L19261, Muharrir 
bu ya! r19261. Sohbet, flkra ve denemelerden olugan ve 
~ e h i r  hayatinin qok degisik sahnelerini, insanlarln~, y a ~ a y i ~  
sekillerini, diiaiinii~ ve d u y u ~  tanlarini, giyimlerini, dillerini, 
Bdetlerini ... qok renkli ve canli olarak veren bu yazilarin da 
Hiiseyin Rahmi'nin eserleri gibi, sosyal tarih~iler ve folklor- 
cular iqin biiyiik deieri vardlr. 

Ahmed Rasim'in edeb? ve sosyal tarihimize aiit yine kiy- 
metli malzemelerle dolu hPtlralarlnln yer aldlgl veya yalntz 
tarihi konularl ele alan eserleri de  vard~r .  Bunlardan, h2tl- 
ra lar~nl  tayyanlar : Gecelerim 118961, Fuhs-1 atik 11922, 2 
ciltl, Muharrir, $air, edip 119241 ve Falaka 119271. T a r h i  
konularda olanlar ise : Resimli ve haritalz Osmanb tarihi 
r1910 - 1912, 4 ciltl, Tarih ve  muharrir r19131, ik i  h i t ra t - -  I 

romanlan ile Giizide Sabri Aygiin (1886 - 1946) sayilabilir 
Bunlardan bagka, yine romantik ve aclkll ask konularlnl i9- 
lemekle birlikte, dilde T"rkr&qmeye, iislcpta da sadeleg- 
meye caligan, olaylarl ve kahramanlarl realist bir goriigle 
ele alan, sosyal deatiriler yapan ve bunlari daba qok ay- 
dinlara yiinelten romanlarinda fikri yapiya deEer ve bu se- 
beple siyasi, tarilhi, sosyal ve edebi olaylara da yer veren 
Ali Kemal (1867- 1922)'i de, yine daha qok birer huyiik 
hikiye hacmindeki fki hewire  118991. Ciilde bir sergiizrst 
119001, Fetret 119131 ad11 eserleri ile bu devrin romann- 
lari arasinda saymak gerekir. 

Edebiyat tarihi ve edebi tenkit:  Servet-i Fiinun'un 
dlSlnda kalanlar araslnda Mehmed Cel3l'in Ahmed Rnsim 
Bey r19021 adll basit incelemesi ile Rlza Tevfik'in Abdiilhak 
Himid ve miil&hazat-r felsefiyesi [I9131 adh buyuk monog- 
rafisinden baSka edebiyat tarihi ile ileili callsmnlar~n bu- 
lunmadlgl, buns karSlllk, edebi tenkitle ilgili olarak verilen 
Grneklerin hir hay]i kdbank oldugu gb;riiliiyo~r. 

Budarin biiyiik bir kismi dogrudan dogruya polemik. 
bir klsml da ciddi edebi tenkit Grnekleridir. Polemik nite- 
];ginde olanlar, Semet-i Fiinun dlsinda kalanlarin bu top- 
luluga karSl yaptiklari hicumlardan dogar. Saldiranlarln ba- 
Slnda bulunanlardan Ahmed Rasim, bu yazilarini toplaylp 
ayrlca bastlmlS degildir. ~ ~ h ~ ~ d  ce1il ise b u  tarz yarn- 
larindan hir klsmlnl Mak&tiz edebire [I8951 ad1 ile ayrl- 
ca yaylnla~l ,  

Hem Dogu, hem de  Bat1 edebiyatlarl hakklndaki bilgisi 
ile Servet-i Fiinun dlglndakiler araslnda en biiyiik ailrhgl 
Ali Kemal taglr. Zaman zaman polemiklere de karlsan ve 
en siddetli tartlsmalarlnt Hiiseyin Cahid ile Yapan Ali 
Kemal, Ahmed Suayb'ln ciddi tenkitleri ilr kivaclanabile- 
cek deherdeki tenkit iirneklerini ise, Paris musnhabeleri 
11899, 3 cilt] ve Sorbon Dariilfiinunu'nda edebiyat-I haki- 
kiye dersleri r19001 ad11 eserlerinde toplad]. 

1908'e kadar yapllan edebi ta r t l~malar  arasinda en ~ o k  
ilgi uyandlranlardan biri de  Osmanlica - T i i r k ~ e  ve aruz - 
hsce iizerinde Riza Tevfik ile 6mer  Naci'nin vanmiq oldnk- 
laridir. 1905'te Selanik'te qkmakta olan "Cnrnk Rshr~si" 
dergisinde yer alan bu tartlamada, Turkqevi ve heceyi tu- 
tan Rlza Tevfik'i Raif Necdet ve Osmanllca ile aruz'u tu- 
tan 0mi.r Naci'vi de Hiseyin Cahid derteklediler. 

iic ~ahsiye t  119161 ve istibdattan hakimiyet-i milliyeye 
11924 - 1925, 2 ciltl'dir. 

Servet-i Funun di~inda  kalip da yine Ahmed Rasim gibi 

romantik ve (bash ask maceralarini isleyerek ayni tarzl siir- 
diirmek suretiyle zamanlarinda o lduk~a g e n i ~  gohret sahibi 
elan romancllar arasinda : Orora [ l W I ,  Veniis 118861, Bir 
kadrnm hayat1 118901, K i i ~ i i k  gelin 118941, Kugdilinde 

119101,  man [19101 gibi biiyiik bikiye hacmindeki ro- 
manlarl ile $air Mehmed Cel3l; Flora [18851, Tezkir-i mazi 
11@51, G6.z y a ~ l a r ~  1 1 w 1 ,  Ressam 11%91, Son salon ue ask 
118991 gibi roman ve hiktyeleri ile Mustafa R e d  (1861 - 
1936); Muhadarat [18921, Re'fet [18981, Odi [18Wl roman- 
larl ile Ahmed Cevdet Pa~a'nin klzi Fatma Aliye (1864 - 
1924); Mehcure 118971, Hikmet 118971, Coban kzzl 118981, 
Mehcure ile Hikmet 119221 romanlarlnln sahibi Mehmed ve- 
cihi (1- - 1904) ; zavallg Necdet [1902], ~~d~~ kdb i  [1903], 
& m r  beliyyesi [19M] ad11 romanlarl ile Safvet Nezilli 
(1871 - 1939); Miinevver [19011, OlmiiS bir kadrnzn evrak-z 
metrukesi [19051, Yaban giilii 119201, Hicran gecesi [I9301 

Bu arada. Servet-i Fiinunrularla da onlara knr.1 elan 
larla da dostluklar kuran ve yazflarinda her iki tqraf~n sa- 
dece iyi yijnlerini belirtmeye qa l l~an  ismail Sefa'nln da bu 
tiir yaz~larl  Miilihazat-I edebiye r18991 ve Muhakernat-I 
edebiye 119131 adll eserlerindedir. 

1 W d e n  sonra ise kayda deger tek nolemik. Cad1 
r19121 adll Clkmasl iizerine Sehabeddin Siiley- 
man,ln yazdlll ahlr tenkit yiizGnden Hiicevin Rahmi ilr bu 
yazar ve her iki tarafl tutanlar araslnda geCen 9iddetli tar- 
tlsmadlr. B~ tartlSmadan ~ i i ~ ~ ~ i ~  ~ ~ h ~ i y ~ i ~  aynl zaman- 
da edelb; tenkit ve roman hakklndaki diigiincaerini de ver 

aksertiren iki eser kaldl : Cadl garpryor r19131, Seka- 
vet-i ?debiye [19131. 

Fecr-i Ati. Servet-i Fiinun toplulu~unun daE11ip 11. 
Mesrutiyet'in ilinina kadar yazi hayatindan ~ekildizi  yedi 
ylllik siire irinde, yeni bir edebi nesil yetigti. istanbui, tz- 
mir ve Selanik gibi biiyiik ~ehirlerde ~ i k a n  b a z ~  edebi der- 
gilerde ("Mecmua-1 Edebiye", "Muktebes", "Cocuk Bahcesi") 

. imzalarlna rastlanan ibu gengler (Ahmed Ha~ im,  Ali Canib, 
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Mehmed Beh~et,  Aka Giindiiz, Tathsin Nahid) 1908'den son- 
ra bir araya gelerek bir edebi topluluk kurmayi diigundii- 
ler ve bu diigiincelerini bir yil sonra ger~eklegtirdiler. Bu 
slrada, aralarinda Sehabeddin Siileyman, Cemil Siileyman, 
Kopriiliizade Mehmed Fuad, Refik Halid, Miifid Ratib gibi 
yeni isimlerle Servet-i Fiinun'un en genG gairleri olan Celgl 
Sahir, Faik Ali  de  katllmlgtl. Nihayet 20 mart  1909 tarihin- 
de "Hilll" gazetesinin matbaasinda birlegerek "Fecr-i Ati 
Enciimen-i Edeibisi" ad11 yeni edebi topluluku kurdular. Top- 
lulugun isim b a b a s ~  olan Faik Ali ilk b a ~ k a n i  da  oldu. 
"Fecr-i At?' ad11 bir de edebiyat ve sanat dergisi ~ ikarmak 
istemiglerdi. Fakat "Servet-i Fiinun" dergisi bu yeni toplu- 
lukun da yayin organ] olmayl teklif edince bu isteklerinden 
vazge~erek "Servet-i Finun5'a yerleatiler. Bir yila yakin bir 
sure sonra ayni dergide yayinladiklari (24 subat 1910, c. 38, 
s. 971) bir  beya an name ile de kendilerini kalmu oyuna im- 
z a l a r ~  ile resmen tan~ttlklarl  gibi, sanat ve edebiyat anlayig- 
larini da a~ikladilar. 

Servet-i Fiinun toplulu$u nasil Tiirkiye'de ilk edebiyat 
topluluku ise bu beyanname de Tiirkiye'de bir edebi toplu- 
luiun yayinladi& ilk toplu ariklamadir. Beyannameye gore : 
"Edebivat, bir vakit gesirme araci degil, ciddi ~bir  igtir. 
Tiirkiye'de edebiyati ciddiye ilk alanlar Servet-i Fiinuncu- 
lardlr Fakat onlar artik ge~migin mali olmuslardir. Fecr-; 
&ti, Bati'daki ciddi cdebi kuruluglarin Tiirkiye'deki kuguk 
bir Grnesidir ve Tiirk edebi~aitinin gelecegini temsil etmek- 
tedir. Enciimen: dilin, edebiyatin, sosyal ilimlerin ilerileme- 
sine cahsacak, pens kabili~etleri bir araya getirecek, Bat1 
edebiyatlnln onemli eserlerini Tiirkceye qevirtecek, konfe- 
ranslar diizenleyecek, kendi yaylnlarlndan o l u ~ a n  bir kitap- 
Ilk kuracaktlr." Bu beyannamenin altlnda imzasl bulunanlar 
sunlardrr : Ahmed Samim, Ahmed Hagim, Emin Biilend, 
Emin LBmi, Tahsin Nahid, Cell l  Sahir (bagkan), Cemil Sii- 
leyman. lHamdullah Subhi, Refik Halid, Sehabeddin Sii- 
leyman, Abdiilhak Hayri, fzzet Melih, Yakub Kadri. 

Bu isimlerin incelenmesinden aradan geqen sure icinde, 
kadroda decisiklikler oldugu anlagiliyor. Ayr~ca, ayni sure 
i ~ i n d e  enciimene dart  baskan (Faik AIi, Fazil Ahmed, Ham- 
dn'lah Subhi, Celll Sahir) segilmig bulunuyor. Beyanname- 
nin metnine dikkat edilince de esas konu olan "toplulu~un 
sanat anlayisi ve Turk edebiyatinda neler yapmak istediki" 
hakk~nda higbir agik ve kesin bilgi verilmiyor. 

Servet-i Fiinuncularin 1908'den sonra yazi hayatina es- 

kisi gibi bir topluluk olarak diinmeyip ayri ayrl d6nmele- 
rini, onlarin ant~k ge~miain mali olduklari ~eklinde yorum- 
layarak Turk edebiyatinda 6n plana ge~mek  isteyen Fecr-i 
Ati, bu  istegini giiqlii sanat eserleri ile d e  destekleyemeyin- 
ce hakli tepkilere ukradi. Bu tepkilerin ilki, artik degigik 
dergilerde ve en qok "Resimli Kitap" dergisinde yazan Ser- 
vat-i Fiinuncularla (lhlehmed Rauf, Hiiseyin Suad) bu der- 
ginin yazarlarindan Raif Necdet (Kestel1i)'ten geldi. Yapi- 
Ian bu hiicumlar~ topluluk ad~na,  "Servet-i Fiinun"da Ya- 
kub Kadri, CelPl Sahir, Kopriiliizade Mehmed Fuad, Se- 
habeddin Siileyman, Ahmed Hagim, Ali Canib ve Miifid Ra- 
tilb kargiladilar ve kargi hucuma da i g e ~ r e k  Servet-i Funun- 
cularin onde gelenlerine (Tevfik Fikret, Cenab, Halid Ziya, 
Mehmed Rauf) saldirdllar. Fakat ortaya kendi edebi deker- 
lerini ispatlayabilecek eserler koyamaylnca, bu saldiriglar 
sonuGsuz kaldi. Bu arada kadrodan kopanlar da oldu. Bun- 
lar arasinda Ali Canib, Selanik'te Omer Seyfeddin ile birle- 
gerek Milli Edebiyat hareketini b a ~ l a t t ~  (1911). Fecr-i 

Ati, ayrlca arada 
qok az yaS farkl ol- 
dugu halde kendile- 
rinin yeni bir nesil 
olduklarlnl iddia 
eden bazi genqlerin 
de hiicumuna ugra- 
dl. 1912 y111 baala- 
rlnda qlkmaga bag- 
layan "Riibap" der- 
gisinde toplanm~g 
olan ve aralarlnda 
Sehabeddin Siiley- 
man ile Yakub Kad- 
ri'nin de  bulundugu 
bu genqler (Ali Na- 
ci, Hakkl Tahsin, 
Sellhaddin Enis, 
Halid Fahri), Fecr-i 
Ati'yi edebi deger- 
sizlikle suqladiklari T ~ K  EDEBIYATI : Ali Canib 
gibi, Selanik'te p k -  
makta ve bir mill? edebiyat kurulmas~ gerektigini iddia et- 
mekte olan "Genq Kalemler" dergisi de, "yazllarmda ya ln~z  
kendilerini anlatarak sosyal konulara girrnediklerini, dil ve 
iislkpqa d a  tabii olmadlklar~nl" ileriye siirerek, Fecr-i Ati 
mensuplarinl ~ iddet le  tenkit etti. Bunun iizerine topluluktan 
kopmalar devam etti. "Riibap"q11ara katllan Yakub Kadrl 
ve Sehabeddin Siileyman'dan sonra, Celdl Sahir, Hamdul- 
lah Subhi ve Kopriiliizade Mehmed Fuad da  "Genc KR- 
lemler7'e katlld~lar. Zamanla Yakub Kadri ile Refik Halid 
de Milli Edebiyat hareketine ge~tiler .  Boylece, 1912 y111 
sonlarlnda Fecr-i Ati  toplulugu dagllmlg oldu. 

Fecr-i A t ~ ' ~ i  kuran genderin, Turk edebiyatinda bir y e  
nilik yapma ve kendilerini bu yoldan kabul ettirme isteeinde 
birleatikleri muhakkaktir. Fakat yapmak istedikleri yeniliki~l 
auuruna eri~mig durumda bulunmadiklari anlagliyor. Ne yap- 
mak istediklerini, a ~ i k ~ a  kendileri de bilmiyorlardi. Onun 
igindir ki kendilerine yapilan hiicumlan cevaplandlnrken, 
Fecr-i AQyi olugturan kadronun "ortak bir sanat goriigiine 
sahip bulunmadikini, bu kadrodaki herkesin dilediki gekilde 
diigiinmekte ve yazmakta serbest oldu~unu" belirtmekte bile 
bir lmahzur gormediler. Ortak bir gaye olmayinca ortakllk 
da olamayaca~ina gore, bir araya tgelmmenin sirf bir goriiwn 
ve gosterieten ibaret kaldigi, bu birlesmenin sirf adlarlni du- 
yurabilmek i ~ i n  birbirlerine dayanmak ihtiyacindan d o h u e  
olduku ger~eki  ortaya kqikti. 

Ancak onlarin, hareketlerinin guuruna varamamak yiiziin- 
den fack edemedikleri ortak bir sanat anlayiglarl vardi : Fer- 
diyetgilik. Turtumlarindan, yazdiklarindan ve "sanat sahsi ve 
mu~hteremdir" demelerinden de agakkqa anlapldi~ina @re 
"sanat i ~ i n  sanat" goriigiine bag11 idiler. Cevreleri ile hip il- 
gilenmemeleri ve yalnlz kendi ic hayatlarinl vermeleri de bu- 
nu gostermektedir. Burada dikkat edilecek bir b a ~ k a  husus 
da, yalnlz "sanat igin sanat" goriigleri ile deiil, dil ve iis- 
1 0 p ~ a  d a  Servet-i Fiinunculardan ayrilmad~klari ve boylece 
Turk edebiyatlna yenilik sayilabilecek onemli bir ka tk~da  
bulunmadiklandlr. Bu gene1 giiriiniigii ile Fecr-i At?, edebi 
topluluk olarak Edebiyat-1 Cedide'nin bir d e v a m ~  kabul edi- 
lebilir. 

Ji i r :  Edebiyat-I Cedide'den b u  farks~zhk, Fecr-i At1 
edebiyatinin en giikqlii yijnii olan giir tiiriinde tam bir ap~k-  
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l~kla  goriiliir. Siirin bag- 
lica temalar~, Servet-i 
Fiinun giirinde oldugu 
gibi ask ve tabiatt~r. 
Bu agk, genellikle his- 
si ve romantik bir ka- 

rakter tagir. Hayaller 
ve duygularla dopdo!~~ 
olan tabiat tasvirleri de 
siibjektif bir yapidadlr; 
realist tabiat tasvirleri- 
ne rastlanmaz. Vezin 
yine aruzdur. Dil ba- 
klmindan da aynl an- 
laylgla hareketle Arap- 
Ca ve F a r s ~ a  sozliikler- 
den b i r ~ o k  yeni kelime- 
lerin tagnmaslna de- 
vam edilmigtir. Nazlin 
sekilleri de ortaktir ve 

TURK EDEBIYATI : Ahmcd 
Hasim 

sone ~ e k l i  yine ragbettedir. Bu yonden tek fark, Servet-i 
Funun gairlerinin baglattiklari "mustezad geklini daha ser- 
best hale getirme" iglemini sonuna kadar geli~tirerek Fran- 
slz sembolist giirinde "serbest nazlm" adlni alan nazlm 
~ekline benzeyen bir nazim gekli ortaya gkarmalaridlr. Ay- 
nca, Servet-i Fiinun gairlerinin pek anlayamadiklarl veya 
anlamaga ~aligmadlklari ve cagda~ Franslz giiri olan sem- 
bolist siiri Fecr-i At? ~airlerinin daha yakindan tanlmaya 
~ a l l ~ m a l a r l  ve bunda kismen bagarlya da ulaginalaridir. 

Fecr-i Ati siirinin en biiyii.k temsilcisi olan Ahrned Ha- 
aim (1884- 1933), Bagdad'da dogdn. On iki yasinda iken fs- 
tanbul'a getirilerek Galatasaray Sulitanisi (1isesi)'ne verildi. 
Burasin] bitirdikten sonra (1907) degigik memurluklarda ve 
en cok da Ggretmenliklerde bulundu. Son G%retrnenlikleri Gii- 
zel Sanatlar Akademisi'ndeki sanat tarihi ve estetik ile Miil- 
kiye (Siyasal Bilgiler)'deki Franslzca ogretrnenlikleridir. 

flk aiir denemelerini lisede Sgrenci iken yapan Hasim, 
bunlari 190l'den itibaren "Mecmua-i EdebiyeHde yayinlamn- 
ya bagladi. 1905 - 1908 yillarl arasinda yazlp 1909'da "Resim- 
li Kitap" dergisinde yaylnladlgl Si'r-i Knmer dizisi ona ilk 
Sijhretini sagladi. ajki yil sonra yaylnladig~ G61 saatleri dizisi 
ile ~Ghreti daha da biiyiidii. Btiylece Fecr-i kti'nin dagilma- 
sindan hirbir zarar gormedigi gibi baaka bir edebi toplulu- 
$ja katilmaya da iht iya~ duymadl. Ancak, buna ragmen Milii 
Edebiyat hareketinin - dil y6niinden - etkisi altinda kaldi. 

Ahmed Hagim'in ~i i r le  ilgilenmesini ba~lica iki dijneme 
ay~rma~k miimkiindiir. 190l'den 191Se kadar siiren ilk dS- 
nemdeki ~iirlerinde temalar, "pocukluk gunleri, agk ve talbiat" 
tlr. Go1 saatlari [I9211 ad11 ilk siir kitabinda topladig1 bu 
~iirlerinde gordiigiimiiz ask da, sevgililer de tamamlyla ha- 
yalidir. Tabiat da aynl gekilde ger~ek  cizgileri ve renkleri 
ile degil, gairin hayalindeki rizgiler ve renklerle ~iirlerine 
girer. Tercih ettiii tabiat manzaralarl ise d&a pok "safak, 
akgam, gurup, geceler, ylldizlar, mehtap, ormanlar, goller, de- 
niz" gibi duygular~ ve hayalleri harekete gepirenlerdir. Renk- 
lerde de, s1ea.k olanlar ve Gzellikle k~rrnui hilkimdir. Tama- 
mlyla siibjektif karakterdeki bu tabiat tasvirleri, Tiirk ~iirin- 
de insanla tabiatl ip ipe veren orneklerin en b a ~ a r l l ~  olan- 
lari arasinda yer alir. 

Sinirli bir babanln sertliki ile ~ifasiz bir annenin kisa siir- 
miig gefkati aras~nda s ik~pp  kaian aairin pcuk ruhu, her 

~ e y i  hafizaslnln derinliklerine gomer. Si'r-i knmer dizisi, an- 
nesinin Sliinliinden on bes yil gertikten sonra, iste bu derin- 
liklerden Cikardl& huzunlii, fakat lsil lgll hltlralarla, birbi- 
rinden giizel ve ip ipe hayallerle, :biiyiik ve ince bir telkin 
biiyusii ile dopdoludur. Ancak, nedense ilk kitablna almadilj~ 
bu diziyi ikinci ~ i i r  kitabi olan Piyale I19261'ye koydu. 

Hagirn'in qiir hayatinin ikiilci d6nerni ise, 1915'ten 1921'e 
kadar sustuktan sonra yeniden yazmaya bagladlgl donemdir. 

Bu d6nemde yazdiei ~iirlerin biiyuk bir kismini PiycrCe'de 
top lad^. Bu ~iirleri de, birinci dijnemdekiler gibi sadece ask 
ve tabiat temalarini i~lerler. Birinci donem ~iirleri ile ikin- 
ci dSnem eiirleri aras~nda, lbiri nazlm ~ekline, birisi de dile 
ait olarak, yaln~zca iki fark vard~r. Sekille ilgili fark, ikinci 
d6nemdcki $ir!erinin hacimce kiipiilmeleridir. ikinci fark ise 
yine ikinci donem giirlerinin dilinde goriilen ve Tiirkrelesme- 
ye yonelmig biiyiik degigikliktir. Milli Edebiyat aklminin et- 

kisi ile meydana geldigi muhakkak olan bu degiaiklik, Ha- 
aim'in ~iirlerini pok daha anlaaihr duruma getirdi. 

Ahmet Hagim, siir anlaylglnl once "Siirde mana" ve 
"Siirde vuzuh" adlari ile yaylnladigi ("Derglh" 1921) iki 

/ TORK EDEBIYATI: Ahmed Hagim9in Piyak ad11 
~ i i r  kitab~ 

Türk Ansiklopedisi, M.E.B. Devlet Kitapları, Milli Eğitim Basımevi, 32.C., Ankara 1983



TURK EDEB~YATI, Yeni 

makalesini birlegtirerek, Piyale'nin onsoziinde Siir hakkrnda 
bazr rniil2hazalar olarak agkladi. Bu aeiklamaya gore : "Siir- 
de anlam ve a~ ik l lk  ikinci planda kalir. Cunku siir, anla- 
g~lmak isin degil, duyulmak igindir. Bu sebeple, giirin dili 
de nesrin dili gibi bir anlatma ve a~iklama dili olamaz; 
ancak bir telkin dili olabilir. Siir anlat~lmaz, telkin edilir. 
BGyle oldugu i ~ i n  de "s6z"den ~ o k  "musiki"ye yakindir. 
Siirde on planda gelen, musikidir. Kelimeler, $ire anlam- 
lari ile degil, sesleri ile girerler. Siir, ayrica, belli birtakim 
iil~ulerle de degerlendirilemez. Ciinku ~ i i r i n  gergek kaynagl 
Suur a l t~ndad~r ."  

Boylece giirde musikiyi on plana almak ve anlam] da 
geri plana itmekle Hagim, Franslz sembolistlerinin giir anla- 
yisina qok yaklaamigtir. Ancak onun siirlerinin, bu siirin te- 
me1 unsuru olan "sembol" ile bir ilgi'si yoktur. Anlaml 7e 
a ~ i k l i ~ i  ikinci pIanda tutmakIa birlikte, onun anIaml an- 
lagilmayan veya degisik sekillerde anlasilabilecek siirleri pek 
azdir. "Yaklnlik" ile "tipk~lik" aynl anlama gelmediklerine 
giire, Fransiz sembolist sairleri ile bazi yakinllklar tasidlgl 
igin Hasim'i sembolist bir  air olarak dekerlendirmek miim- 
kiin dekildir. 

Haqim'in Siirine en ~ o k  yakisan vasif, empresyonizm (iz- 
1enimcilik)'dir. Dis diinyadaki her Sey ancak kendi hayali- 
nin renkleri ile karisip ~ekillendikten sonra eiirlerinde yer 
alabildigine giire, bu vasif, ger~ekten onun siir anlaylgna 
en upgun diigendir. Giil sautleri'nin kii~iicuk manzum iinsiizii 
de bunnn arik bir delilidir. G e r ~ e k  siiri "suur altindan kay- 
naklanan ve h i ~ b i r  6lcu ile degerlendirilemeyen siir" olarak 
tarif etmekle "oz giir" (saf siir) anlaylglna d a  deger ver- 
diki anla~ilan gairin, bu yiinde bir tek denemesi (Bir giinik 
sonunda arzu, Piyale) olduku igin, anlayiginda m a r  etmedgi 
soylenebilir. 

KGtii ~ocukluk giinlerinin hazin ezikligi i ~ i n e  kapanan, 
annesini kaybettihten ve fstanlbul'da kendisini busbutiin ya- 
banci bir Cevre i ~ i n d e  bulduktan sonra daha da koyulasan 
bu kapanig, siirekli bir kompleks halinde sonuna kadar sur- 
dii. Biitiin omrknce ~evresinden, insanlardan, ger~eklerden 
kagti ve kendisini ,hep ~ a l n i z  hissetti. Brr yaln~zlik duygusunu 
da siirinin siirekli temalari arasinda saymak miimkiindiir. 

Teknik bakimdan Ha~ im,  ~iirlerinde aruzu ve bazi na- 
zlm $ekillerini tercih etiti. "Kiiylii vezni" dediei hece'yi hi$ 
kullanmadi. Nazim 3ekilleri isinde ise daha qok "sone"yi, 
"serbest mustezad" (serbest nazlrn)'~ ve "klt'a"y1 kulland~. 

~ s l ~ b u n a  gelince; en  a g k  vasf~ ,  t a ~ i d l g ~  biiyiik telkin 
giicudiir. Bu g u ~ ,  daha ilk m~sralardan baelayarak okuyucu- 
yu ~iirlerinin atmcvsferine hizla ~ e k e r .  

Edebi hayatinin ikinci diineminde Hagim, ~i i r in  yanlnda 
nesre de  yoneldi. Cok renkli hayal gucu, keskin zekPs~ ve 
buyiik espri kabiliyati ile nesirde de basariya ulasti. Bir 
klsml sohbetlerle filcralardan ve bir k l s m ~  d a  gezi not- 

larindan olusan konu$mn diline sok yakin bir dili ve ~ o k  
can11 bir iislGbu bulunan b u  nesirlerini Guraba-hane-i Irik- 
ldkan [19281, Bize gore [I9281 ve Frankfurt seyahatnamesi 
[I9331 ad11 kitaplarinda topladi. 

Ahmed Hasim gibi gali~malarlni Fecr-i Ati'den baSka 
bir topluluka girmeden siirdiiren iig $air daba vardir : Tah- 
sin Nahid, Emin Biilend, Mehmed Beheet. Bunlarln hepsin- 
de de Ahmed Basim'in etkileri giiriiliir. 

Fecr-i kt? toplulutu i ~ i n d e  siirlerini kitap halinde ilk 
bastlran (Ruh-1 bi-kayd [19101) Tahsin Nahid (1887 - 1919), 

gerek ferdiyetgi sanat anlaylgi gerek d u y u ~  tam,  nazim tek- 
niii, dil ve iislQp Czellikleri bak~mlarlndan tam bir Fecr-i Ati 
gairidir. G e n ~  yagta oliigu ve ~al~gmalar ln ln  onemli bir klsml- 
ni ti:;atro yazarliilna ayirmasi yiiziinden ~iirlerinin saylsl pek 
fazla degildir. 

Sahsi konulardaki giirlerinden baaka, Trablusgarb (1911) 
ve Balkan sava~lar l  slraslnda yazdlgl ve mill! duygularla dolu 
~iir leri  (Kin, Hisarlara karg~, Hatif diyor ki) ile de  ad1111 
duyuran Emin Biilend Serdaroalu (18% - 1942), Fecr-i At? 
~airlerinden sadece bu yiiniinden ayrilir. Bunun disinda, top- 
1ului;a bnElidir. SaRliiinda bir araya getiremediGi ~iir leri  
iiliimiinden sonra toplanip kitap olarak da basildi (Salih Ze- 
ki Aktay : Emin Biilend'in jiirleri 119431). 

Mehmed B e h ~ e t  Yazar (1888 - 1980) ise. zamanla, dil ve 
uslfip bakimlndan Fecr-i &'den ayrrlml~tlr Her yonden top- 
lu1uij;un goriialerine uygun olan ~iirlerini Erganun r19111 

ad11 kitab~nda topladi. Milli ~Edebiyat akiminin etkisi ile 
baglayip yazi dilinin Tiirk~elegtirilmesi hareketine uyan ve 
dilce Fecr-i A t ~ d e n  ayrildigini gssteren aiirlerini de Yumak 
[I9331 ad1 iIe bastirdi. Servet-i Fiinun edebiyatin~n tan~nmia 
ve sevilrnis "mensur $iir9'lerine karsilik Fecr-i At7 devrinde 
r a a a t  giiren "fantezi" ad11 ve yine kii~iik pa r~a la r  halindeki 
nesir seklinin de  ustalarl araslnda bulunan Mehmed Beheet, 
bu tarzdaki yazilarinl ise Buhurdan C19231'da to~ladi .  

Tiyatro : Tanzimat edebiyatlnln ikinci dijnemi ile Ser- 
vet-i Fiinun yillarindaki siyas? bask1 piiziinden oynanmaz 01- 
mu* ciddi tiyatro eserlerinin yaziImas~na 11. Mesrutiyet'in 
ilgnindan hemen sonra, biiyiik bir hiz ve istekle yeniden bag- 
lanmigtir. 1908'den sonraki yillar, sahne $alismalarinin bii- 
yiik bir cogkunlukla f lgk~rdlg~,  hemen her gun yeni birkac 
tiyatronun faaliyete geetigi ylllardlr. Bu tiyatro furyasl 
i ~ i n d e  en ciddi sayllabilecekler Sanayi-i Nefise kumpanyasl. 
Sahne-i Heves, Murebbi-i Hissiyat, Osman l~  Tiyatrosu, Ye- 
ni Tiyatro, fstanbul Tiyatrosu, Donanma Cemiyeti Heyet-i 
Temsiliyesi gosterilebilir. Her gun biri batlp biri g k a n  bu 
tiyatrolarin en biiyiik himneti, ileride degerli birer sanatGi 
olacak kdhiliyetlerin (Ertugrul Mnhsin, Rasid Riza, Behzad 
Haki, ismail Galib, Muvahhid) yetigmelerine y a r d ~ m c ~  
olrnalaridir. Konularini 11. Abdiilhamid baskisina kargi tepki 
ile vatan ve hurriyet sevgisinden alan, teknik~e zayif ve sa- 

nat degerleri dii~iik pek ~ o k  piyesin yanlnda, kisa bir sure 
iginde, iiteden 'beri ciddi tiyatro eserleri yazmak isteyip de 
buna imkin bulamayan Semet-i Fiinuncularin ve yeni bazl 
yazarlarln sanat deieri  tagyan piyesleri de  yer almaya bas- 
ladi. Bazilari Fecr-i Ati'den olan bu gengler arasinda Seha- 
beddin Siileyman, Tahsin Nahid ve Miifid Ratib sayilabilir. 

Sehabeddin Siileyman (1885 - 1921) Istanbul'da dogdu. 
Mekteb-i Mulkiye'den mezun oldu. Aynl yillarin taninmtg 
k a d ~ n  gairlerinden ihsan Raif ile evli idi. ~ s t anbu l  ilkogret- 
(men Okulu ile Istanbul Lisesinde edebiyat Ggretmenligi yapti. 
l enk i t  yazilar~, piyesleri ve lise edebiyat kitaplari ile tanindi. 
Mutareke yillarinda yaptlgi bir Avrupa seyahati sirasinda tu- 
~ t u l d u ~ u  fspanyol nezlesinden kurtulamayarak fsviCre'de ijldii 
ve orada giimuldii. 

Fecr-i Ati'den baska bir ede5i topluluga girmeyen $e- 
haheddin Siileyrnan'in b i r ~ o k  piyesleri ve ske~ler i  vard~r. 
'Tek 'baaina y a z d ~ g  piyesleri ( X c n ~ ~ z  sokak [19111 ve K m k  
nzuhfaza [19131'dir. K&em Sultan C19121 ve Ben ... bqka! 
l19131 piyeslerini Tahsin Nahid ile birlikte yazmigtlr. Skep- 
leri ise ~unlardir  : Rrtzna, Aralarznda, Kmun, Avdet, A z t  
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kaatil, Kiil, Burgu, Yeni izdiva~larda. Teknigin zaylf oldugu 
bu piyeslerde, dil konugma diline ~ o k  yakindlr. 

Tahsin Nahid'in de hem baskalari ile ve hem de yal- 
niz bagina yazdiki piyesleri teknikee zayiftir. Yalnlz baslna 
yazdlklarl Hicranlar 119081, Firar 119101, Osman-1 Sani (11. 
Osman); bagkalarl ile yazdiklarl ise, Jon Tiirk [Ruhsan Nev- 
vare ile, 19091, Kosem Sultan 119121 ve Ben ... ba~ko! 
[Sehabeddin Siileyman ile, 1913l'dlr. Ayrlca, Rakihe 
119 191 ad11 Franslzcadan yapllmlg bir adaptasyonu vardlr. 

Miifid Ratib (1887- 1917), Fecr-i Atynin yalniz tiyatro 
turunde ~a l lgan  ve bu turun t e k n i k ~ e  en ba~a r l l i  orneklerini 
veren uyesi oldugu halde cok gene yagta ijldugu isin fazla 
eser veremedi. Kueuk piyesler halinde olan ve sadece der- 
gilerde yaylnlanmlg olarak kalan eserleri ~ u n l a r d ~ r  : Say- 
fiyede [1908], Zincir [19201, Zeki focuk 119211. 

Roman ve hikhye: Cok klsa omurlii olmaslna ragmen 
hemen hemen her edebi tiirde faaliyet gk te r rn i~  olan Fecr-i 
hti'de, topluluktan ayrilmia olanlar bir yana birakilirsa ge- 
ride kalanlar araslnda romancl ve hikPyeci olarak agir ba- 
sanlara rastlanmiyor. Fecr-i Ati romaninin ve hiklyesinin 
bashca konulari, ask ve kadlndir. Bu sebeple, ortaya konu- 
Ian biitun eserler tamamlyla hiss? bir muhtevaya sahiptir. Dil 
yiiniinden giirde zamanla giiriilen degisiklik romanda ve hi- 
Eyede de giiriiliir. flk eserlerde Fecr-i Ati'nin Servet-i Fu- 
nun'dan geeen dili hPkim o l d u h  halde, daha sonrakilerde 
-bir i i l~ i id s  Tiirk~elesme gijze carpar 

Fecr-i Ati'ye sonuna kadar bag11 kalanlar arasinda, her 
ikisi de orta g i i~ t e  birer romancl ve hiklyeci olan Cemil 
Siileyman ve izzet Melih ile kargllagiyoruz. 

Cemil Siiley- 
man Alyanako~lu  
(1886 - 1940), as11 
meslegi hekimlik 01- 
dugu i ~ i n  resmi go- 
revlerle uzun sure 
t a ~ r a d a  dolapti. Da- 
ha  ~ o k  romantik 
apk kah raman la r~n~  
se~mek le  birlikre 
romanlarlnda halk 
araslndan a l l n m l ~  
tiplere de  yer ver- 
migtir. Znhizam 
[1911], Siyah goz- 
ler [I9121 ve Ka- 
dzn ruhu [I9141 ad- 
11 romanlar~nda, 
g i i~ l i i  bir teknik bu- 

. ... 

TURK EDEBIYATI : Cemil 
Siilerman 

lunmamakla birlik- 
te psikolojik tahliller bagarllldlr. Hiklyeleri ise, Timsal-i 
ask 119101 ve Ukde [I9121 ad11 kitaplarlndadlr. 

izzet Melih Devrim (1887- 1966)'in ilk roman1 olan 
Tezad [1912]'1 Sermed 119181 ad11 biiyuk hiklyesi, Hiizii!t 
ve tebessiim [I9211 ad11 ve k i i~ i ik  hiklyelerle mensur piir- 
lerden olugan kitabl ve yine k i i ~ u k  hiklyelerle denemelc- 
rini ve gezi notlarlnl toplayan Her giizellige @zk [I9381 
takip etti. Sermed, sonradan Franslzcaya da  ~ev r i l i p  Pierre 
Loti'nin onsozii ile baslldl (1919). Izzet Melih'in roman ve 
hikgyelerinde de  hgkim tema yine romantik agklardu. 

Mizalt : Yine donemin siyasi basklsl yiiziinden Servet-i 
Fununcularin deneyemedikleri miza,h turu, 1908'den sonra 
batill tarzda bir geligne gostererek lbaaarlll yazarlarln yeti* 
mesine imkPn sagladi. 

Fazll Ahmed A y k a ~  (1884 - 1967), Fecr-i Wti toplulu~u-  
na bsgli kalanlar arannda, bu tiirun tek ve baaarih tem- 
silcisidir. lstanbul'da dogdu ve bir Franslz lisesinden mezun 
oldu. Fecr-i Ati'de once *air olarak tanlndi, sonra mizaha 
gesti. Liselerde uzun siiren edebiyat ijiretmenliklerinden son- 
ra, 192Tden 1 W e  kadar Elazizdan milletvekili oldu. Cok 
esprili ve ~ o k  zarif bir mizaha ve klvrak, sevimli bir iislCiba 
sahip olan Fazil Ahmed, konu olarak devrinin siyasi ve sos- 
yal olaylarini aldigl gibi, taninmls $air ve yazarlann us- 
liiplarlnl taklitte de  buyuk bir bagarlya ulagmlgtlr. Manzu~n 
ve mensur oIarak yazdiki mizahi yazilarinin manzum oIan.Ia- 
rlnl Divanfe-i Fazll fi vasf-I efazzl [I9131 ve Harman sonu 
119191 ; nesir sjeklinde olanlarl da Karprntz [19241 ve Sey- 
tan diyor ki 119271 ad11 kitaplarlnda top lad^. 

Edebi tenkit: Kendisine bir yer le~me alanl a p a k  is- 
teyen her yeni edebi topluluk gibi, Fecr-i At; de bijyIe bir 
alan a~abilmek isin once Servet-i Fiinunculari kotuleyip gGz- 
den dusjiirmek zorunda kaldi ve bu ugurda cetin hir mu- 
cadele verdi. Sonra da, bu davranisinin yarattiki tepkileri 
k a r ~ i l a ~ a r a k  kendisini savundu. Biiyle bir mucadelede, 91- 

niri ijnceden kestirilemeyecek bir polemikin ieine girmek ka- 
~inilmaz cbir durumdur. Fecr-i Aticiler isin de bijyle oIdu. 
Kurduklarl polemik ekibi uzunca bir sure, bir yandan Ser- 
vet-i Fununculara sald~rirken, bir yandan da kendilerine ya- 
pllan saldlrllarl kargillyordu. Bu ekipte gu adlar yer allyor- 
du : Yakub Kadri, Ahmed Hasim, Ali Canib, Hamdullah 
Subhi, Sehabeddin Suleyman, 'Kopriiliizade Mehmed Fuad, 
Mufid Rat.15. 1911 yilina kadar kar~isinda yalniz Servet-i 
Fiinfinculari g6ren Fecr-i Ati, bu tarihten sonra Milli Ede- 
biyat ve "Rubap" yazarlarlnl da  buldu. ~ s t e l i k  kendi iiye- 
lerinden de bazilari kargi tarafa geqmi~lerdi. Bijylem ge- 
rek saldirma gerek savunma ,giisleri zayiflami~ oldu. 

Fecr-i Ati'den sanat anlayisi bakim~ndan kopmayanlar 
arasinda tenkit alan~nda ba~ar i l i  olabilen haalica iki kisi 
g6ruyoruz : Sehabeddin Suleyman ve Miifid Ratib. 

Hemen hemen butun edebi hareketler ve turler uzerine 
bireok tenkit yaz~lari bulunan Sehabeddin Suleyman'in Ten- 
kidat-z edebiye: Abdulhak Hiinaid - hayatz ve sanatkrjr 
[I9131 ad11 k i i~ i ik  bir incelemesi ile Malfimatl~ edebiye 
[Kopriiluzade Mehmed Fuad ile, 1, 19151 ad11 ve edebi 
bilgiler veren bir eseri vardlr. 

Tenkit cahamalarini yalniz tiyatro uzerinde topladiki 
isin Turkiye'de ilk tiyatro tenkit~isi  sayilabilecek olan Miifid 
Ratib ise bu konudaki 'pek yok yazwni kitap olarak bas- 
tirmis degiidir. 

'Bu donemde ayrica, edebi eserlerin teknikleri hakhnda 
birgi veren Siileyman Fehmi'nin Ederbiyat [I9091 ve Muhid- 
din FBirgenI'in Yeni edebiyat [I9141 ad11 eserlerini de say- 
mak gerekir. 

Edebiyat tarihi: Servet-i Fiinun toplulu~unun daglll- 
~ indan  Fecr-i AtTnin kurulusuna kadar (geeen sure icinde ede- 
biyat tarihi alaninda ka,yda deger hir geligme yoktur. Fwr-i 
Ati'de ise bu alanda sa l~san baalice iki kigi gijriiyoruz, 

Bunlardan biri olan Seharbeddin Suleyman Turk edebiyatl 
tarihi alanlnda iki deneme yaptl : Tarih-i edebiyat-I Osmaniye 
[19101 ve Yeni Osrnanlz edebiyatr tarihi [Kopriiliizade Meh- 

Türk Ansiklopedisi, M.E.B. Devlet Kitapları, Milli Eğitim Basımevi, 32.C., Ankara 1983



T m K  EDEB~YATI, Yeni 

med Fuad ile, I, 19161. Birinci eser, Abdiilhalim Mem- 
duh'un denmesi gibi Osmanli edebiyat~n~i yine Agik P a ~ a '  
dan, yani XV. yiizyildan baglatarak beg diineme (A~ik Pa- 
ga'dan Tanzimat'a kadar, Akif Paga'dan Muallim Naci'ye ka- 
dar, Fetret-i edebiye, Muallim Naci - Nabizade Nazlm - 
fsmail Sefa, Edebiyat-1 Cedide) aylrir. Hiqbir ilmi esasa da- 
yanmayan biiyle bir itasnif i~inde edebi turlerin geligmeleri 
de dikkate allnmadlgi isin $air ve niisirler bir araya getiril- 
mistir. Ayrica, gerek bu devirlerin ana vasiflarl gerek ele 
alinan ede~bi sahsiyetler hakkinda verilen bilgi de cok ba- 
sit ve yetersizdir. Ancak, butun bunlara ragmen, Abdulhalim 
Memduh'un Osmanli edebiyati tarihi uzerindeki ilk deneme- 
sinden yine de ileri durumdadir. Osmanli edebiyati tarihinin 
yine be3 diineme (Tasavvuf devri, Saray edebiyati devri, 
Devr-i kemal, Devr-i fikri, Devr-i ~ahsiyet ve inhitat) ay- 
rildi& ve diirduncu diinemin sonuna kadar gelindigi ikinci 
deneme de gerek metot gerck verilen bilgi baklmlndan ye- 
tershdir. 

Edebiyat tarihi uzerindeki kii~iik incelemelerine ~ o k  geC 
baslami? olan Mehmed Beh~et Yazar ise, bu ~ali~malarini 
Gent jairlerimiz ue eserleri [I9361 ve G e n ~  roma~czlanmz 
ae eserlsri 119381 ad11 kitaplarinda topladi. Bunlardan baska 
bir edebiyat sorugturmssi durumunda bulunan ve riiportnjlar- 
dan olusan E d e b ~ a t & z r ~ m z z  ve Tiirk edebiyatz [I9381 ad11 
bir eseri daha vardir. 

Miili Edebiyat: TI. Megrutiyet donemine girilmesi 
ile ba~layan yeni siyasi gartlar, Osmanll imparatorlugu'nda- 
ki degi~ik etnik unsurlar arasl dengenin korunmasl mesc- 
lesini yeniden gundeme getirdi. Tanzimat'in illnlndan be- 
ri zaman zaman bu dengenin sailanmas1 iqin birtaklm ted- 
birler al~flagelmigtir. Bunlardan ilki, bizzat Tanzimat Fer- 
man1 ile getirilen egitlik esaslnln Musluman olan ve olma- 
yan butun tebaya tanldigl haklar; ikincisi de bu haklarl 
Hristiyan teba lehine daha da genigleten 1856 tarihli Is- 
lbhat Fermanl'dlr. Bunlarln dqinda devlet if politika ola- 
rak, imparatorlugun sin~rlari iqindeki degi~ik etnik ve din2 
unsurlann bir tek millet, yani Osmanli milleti oldugu go- 
riigunu telkin etmek suretiyle yeni isyan hareketlerini ve 
toprak kaylplarlnl onlemeye ~ a l l ~ t l .  Ancak bu politika ger- 
fekqi temellere dayanmlyordu. Cunku imparatorluga bag11 
Hristiyan unsurlarda, gerek Franslz Ihtilllinin yaydlgi mil- 
liyet~ilik fikirlerinin etkisi gerek du~man d~ gu~lerin (Rus- 
ya, Avusturya) bu yonde yaptlklarl surekli tahrikleri ile 
milliyet~ilik duygularl uyandlrllmlg ve zaman zaman bu 
unsurlar ayaklandirllmlgtl. Bu duygularln gittik~e kuwet- 
lendigi ve hele Tanzimat Fermanl'nln illn edildigi slralar- 
da Hristiyan unsurlarin her yonden milli dayanlgma ve tey- 
killtlanma donemine girdikleri ortada idi. Buna ragmen 
devlet b a ~ k a  bir cozum yolu bularnadlg~ iqin impardor- 
luktaki butun etnik ve dip2 unsurlarln "tek bir millet" ol- 
dugu gibi b o ~  bir politikayl surdurdu. Ancak Hristiyan te- 
banln bu goruse ters dugen tutumlarl kar~~s lnda  onlarn 
olan giivenini gittik~e kaybeden ve imparatorluktan er ve- 
ya gef kopacaltlar~nl anlayan 11. Abdulhamid, hiq olmaz- 
sa imparatorluga bag11 Turk dly Musluman tebayi elde 
tutabilmek ifin isl&mcllik politikaslnl yiiriirliige koydu. Fa- 
kat Osmanl~c~lik politikaslna da dokunmadl. Tersine Turk 
milliyetfiligi hareketlerine kargl gkt l  ve 11. Me~r~~tiyet 'e  
bu ~artlarla girildi. 

Genf ve tecriibesiz kadrosu yiizunden 11. Abdulhamid 
doneminin tecrubeli politikacllarindan yararlanmak zorun- 

da kalan yeni yonetim de ister istemez ilk ylllar~nda, Os- 
manliclllk politikaslnl siirdiirmege mecbur oldu. Bu zarar- 
11 politikaya kar81 gelenler, yalnlz Turk milliyet~iligi g6- 
rugunu benimsemia, degigik etnik unsurlardan olugan bir 
tek millet dugunulemeyecegine inanmlg bazl genf aydm- 
lardlr. 

11. Me~rutiyet'in illnl uzerine Tiirk milliyetqilik hare- 
ketlerine konulmug olan yasagln kalkmaslndan yararlana- 

1 rak aydln milliyetfiler hlzla birlehmeye ve tegkilltlanmaya 
ba~lamiglardl. 0;rnanllcihk politikaslnln boglugunu ileriye 
surerek mill? bir devlet anlayigl iqinde hareket edilmesini 
isteyen bu aydlnlarln n~illiyetqilik gorugu, yalnlz kiiltiirel 
planda kalmak gartlyla peryiiziindeki butun Turkler ara- 
sinda kultur aligveri~i yapilmasl fikrine, yani Turkler ara- 
slnda bir kultur birligi kurulmasi diiguncesine dayaniyordu. 

Yeryuzundeki butun Turklerin kulturce birligi gijriigu 
daha Tanzimat doneminde, batill Turkologlarin qallgma- 
larindan da yararlanllarak ortaya atilml~ bulunuyordu. BLI 
maksatla tarih alanlnda Ahmed Vefik Pqa (1823 - 1891), 
Ebu'lgazi Bahadlr Han'ln Secere-i Turk ad11 eserini tercu- 
me edip yaylnlamlg [18641, S~pka  kahramanl M u ~ i r  Sii- 
leyman Paga (1838 - 1896) Turih-i cilern [I8761 ad11 dun- 
ya tarihinde, yeryiiziindeki biitun Turklerden soz eden ge- 
n i ~  bir bolum ayimS, Necip Asim (1861 - 1935) da Fran- 
slz Turltolojju LCon Cahun'un Asya tnrihine g i r i~  ad11 ese- 
rini geni~leterek Turk tarihi r19001 ad11 eserini yaymlam1~- 
tir. Dil alanlnda, yine Ahmed Vefik Paga, Turk~enin Os- 
man11 leh~esinden ibaret bulunmadl& ve yeryuzunde bu- 
tun Turklerin konu$uklar~ ortak bir dil olduau gorii~unii 
belirtmek ve Osmanli Turkqesinin birqok Turk leh~esin- 
den sadece biri oldugunu anlatmak iqin Lelz~e-i  Osmani 
[18761'yi, Semseddin Sami ayni maksatla Knmus-I Tiirki 
[19011'yi yazdlklarl gibi, edebiyat alanlnda da Ahmed Mid- 
hat, Tiirklerin men~ede birligi fikrini Ahmed Metin ve 
Sirzad [I8911 ad11 romaninda agklar. TI. Abdulhamid'e 
karg olup da siyasi mucadelelerini dlgarlda surdurenler- 
den bazilari Kahire'de ~ikardlklari "Turk" (b. bk.) ad11 
gazetede, Turk milliyet~iligi fikrini savundular. Bu gaze- 
tenin yazl kadrosundan Akquraoglu Yusuf'un uC tarz-I 
siynset (Osmanllcllik, I s l~mci l~k ,  Turkquliik) [I9071 ad11 
uzun yazlsl da bunlar arasmdadlr. 

1908'in getirdijji hurriyet havasl i ~ i n d e  Turk milli- 
yetqiligini benin~seyen aydlnlarln blr araya gelerek kur- 
duklari ilk tegkillt, "Turk Dernegi" (1908) adlnl ta.yr. Ku- 
ruculari arasmda Ahmed Midhat, Emrullah Efendi, Ne- 
cip Aslm, Bursall Tahir, Korkmazoglu Celll, Veled Ce- 
lebi, Akquraoglu Yusuf, Mehmed Arif, Akyigitoglu MU- 
sa, Fuad Raif, Rlza Tevfik ve Ahmed Ferid (Tek) bulun- 
maktadlr. Dernek, yeryuzundeki butun Turklerin tarih ve 
dilce birlijjini ileriye siirerek bu kultur birliginin bugun de 
biitiin diinya Turkleri arasinda yeniden kurulmaslnl isti- 
yordu. Bu gorii~iinii yaymak i ~ i n  aynl adda bir de dergi 
qikarmaya baglad]. 1911'de, bu dernegin yerini, bagkanll- 
gin1 mill2 gair Mehmed Emin (Yurdaku1)'in yapti& "Turk 
Yurdu" ad11 bir dernek ald~.  0 da kendi ad1 ile bir der- 
gi pkardl. Bu dergi, Tiirklerin birligi gorugunu yayan or- 
ganlar~n en uzun omurliisu ve etkilisidir. Turk Yurdu der- 
negi de bir yll sonra yerini "Turk 0cagl"na birakti. Fa- 
kat "Turk Yurdu" dergisi yeni dernegin de yayln organ] 
olarak devam etti. Yerine Halk Evleri'nin kuruldugu 1931 
yilina kadar fali~malarini fok etkili bir ~ekilde siirdiiren 
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~ u r k  0cagl'nm kurucularl : Mebmed Emin (Yurdakul), 
Abed Ferid (Tek), Akcuraoilu Yusuf (Yusuf -4kw-a) 
ve doktor Fuad Sabit'tir. 

Balkan Sava~Iarl (1912 - 1913), OsmanI~c~l~k politika- 
slnr kesinlikle ve fiilen sona erdirdi. Imparatorlugun slnlr- 
larl idnde Hristiyanlar sadece azlnliklar halinde kalmig- 
lar, hepsi de birer milli devlet kurmuglardi. Batida ve 
Kuzey Afrika'daki sin~rlarl iyice daralm~g olan imparator- 
lukta, Trakya ve Anadolu'daki Turklerle Orta Dogu'daki 
Araplardan, yani Muslumanlardan b a ~ k a  dikkate almabile- 
cek etnik unsur kalmamrgtl. Bu durumda yalnlz ihi goru~ 
hlkim olabilirdi : Tiirk~iiluk ve Isllmc~lik. 

isllm dini ijteden beri devletin zaten temeli idi. is- 
lamiyetin islgm birliii ~eklinde siyasi bir kavram haline 
gelmesi ise yine Tanzimat donemine rastlar. Eu donemin 

gelen aydlnlarl araslnda sadece bir fikir olarak rag- 
bet garen islhmclllk, 11. Abd*lhamid devrinde siyasi bir 
dii~iince haline de gelmeye baslad]. Faicat fazla bir a&r- 
Ilk kazanamadl. Balkan savaglar~ndan sonra Osmanl~c~l~k 
goriigii iflls edince onun yerini doldurmasi istenilen goriia- 
lerden biri de basta Mehmed Akif olmak iizere Said Ha- 
lim Pays (1863 - 1921), SeyhulisIlm Musa Kgz~m Efendi 
(1865 - 1919), M. Semseddin (Gunaltay) (1883 - 1961) ile 
Hacr Zihni Efendi ve E~re f  Edib'in aiddetle savunduklarl 
isllm birligi goriigu oldu. Fakat 11. Me~rutiyet'in illnin- 
dan sonra, milliyetdlik fikirlerinin etkisi ile Musluman 
Arnavutlarln da katrldlklarr iki isyan hareketinden (1910 - 
1912) sonra Balkan savaalarl sonunda Arnavutlar~n ay r~  
bir devlet kurarak imparatorluktan ayr~lmalarl (1913); I. 
Diinya Savagl slraslnda da Araplarln, kismen yine milliyet- 
~ i l i k  fikrinin etkisi ve kismen de dig gii~lerin k~gklrtma- 
1ar1 ile bize kaql yer yer cephe alrnalari, 1sldmcrllk po- 
litikasrnrn da gerqekci olmadlgi kanaatini hakll olarak uyan- 
d~rmaga baylamlsti. Nitekim klsa bir sure sonra I. Dun- 
ya Sava~i'nin sonunda, imparatorlugun Arap topra7,1arln- 
daki her villyetinin ayri birer Arap devleti haline gelmesi 
ile bu in an^, butiinuyle ger~ekle~mi~ti .  

Bfitun bu aGlk gerGekler karalslnda, Turkiye iGin de 
tek geGerli gor"aiin milliyetGilik oldugu tartlgma kabul 
etmez ~ekilde ortaya gkiyordu. 1908'de kurulmug "Tiirk 
Dernegi" ile sadece tarihi ve kultiirel planda olan Turk 
milliyet~iliEi, 1911'de birdenbire siyasi bir anlam da ka- 
zanlr ve sinlrlarlnl Orta Asya'ya kadar genigletir. Turan- 
clllk adlnl da alan bu gijriig, bundan sonra olaylarin ge- 
li~mesine uygun olarak, fikren devam etmekle birlikte, 
siyasi bakrmdan yeniden anlam ve slnlr degigtirir ve Tur- 
kiyecilik ~eklinde belirir. 

1908'den sonra bir edebiyatln dogmasiada tek 

faktijr elan milliyetGilik hareketinin en biiyiik Ziya 
~ o k ~ ~ ~  (1876 - 192,$)'tlr. Diyarbaklr~da doidu. K ~ , . ~ ~  yaS- 
tan ba~layarak Arap~a ,  Farsea ve IslLm felsefesi ogrendi. 
0nceleri ogrenimine Istanbul'da devam etrne imkiinrnl bu- 
lamad]. Bunun iizuntiisune dijnernin siyasi basklsl da ek- 
lenince bir bunahm slraslnda, beynine bir kurgun slkarak 
intihara tegebbiis etti. Fakat kurgun beyninin zararsiz bir 
yerine saplanlp kaldlgl iGin oIumden kurtuIdu. Nihayet bir 
kolaylnl bulup istanbulya gitti ve yatlll oldugu iGin 
Baytar Mekteb-i &isi (Veteriner Yaksek Okulu)'ne girdi. 
Okulun son slnlflnda iken siyasi faaliyetlere k~lg t lg l  s u ~ -  
lamas] ile tevkif ve mahkCim edildi. Dokuz ayllk bir ha- 
pisten soma Diyarbakrr'a surgun edildi. Amcas~nrn k l z ~  

ile evlenerek kendisini felsefe ve sosyoloji ~allgmalarlna 
verdi. Bu arada gizli bir siyasi dernek elan ittihad ve Te- 
rakki Cemiyeti'ne de girdi ve onun Diyarbaklr tegkilLtln1 
kurdu. 11. Megrutiyet'in illnrndan sonra cemiyetin Sela- 
nik'teki kongresine Diyarbak~r delegesi olarak katildl ve 
gene1 yonetim lcurulu iiyeligine se~ilerek Istanbul'a yer- 
legti (1909). Bir yll sonra da Ergani (Diyarbak1r)'den mil- 
letvekili se~ildi. 

Selanik'te kaldlgr krsa sure i~ inde  Gokalp'm en bu- 
yiik kazanci ~ r n e r  Seyfeddin ve Ali Canib (Yontern) gibi 
milliyet~i gen~lerle tanlgip anlagmasi oldu. Boylece, onlz- 
rm orada ~ikarmakta olduklarl ve rnilli bir edebiyat kur- 
maya pllgtiklar~ "Gen~  Kalemler" dergisine de giirler ve 
makaleler yazmaya bagladr. Bu giirlerini 1914'te Kzzzl 
Elma ad1 ile bastlrdl. Aynr yll, istanbul ~niversitesi sos- 
yoloji profesorliiiiine tayin edildi. ~ktidardaki ittihad ve 
Terakki partisinin gene1 merkez uyeliginde sonuna kadsr 
kalm~g olan Gokalp, huknmetin niillipet~ilik fikirlerini be- 
nimsemesinde $ok etkili oldu. 1917'de "Yeni Mecmua"yr, 
1918'de de ikinci ~ i i r  kitabl olan Yeni Hayat ve Turk- 
legnek, isldmlagmak, Muasrrla~mak ad11 cserini gkardl. 
Mutarcke yillarlnda once Limni'ye, i i ~  ay sonra da MaI- 
ta'ya siiliildu (eyliil 1919). fki b u ~ u k  y11 sonra ~stanbul'a 
dondii (mayis 1921). Fakat orada kalmaylp once Anka- 
ra'ya ve oradan da Diyarbakir'a gitti. Burada i~ inde  cok 
deierli yazllarlnrn bulundugu, "Kii~iik Mecmua"y1 ~lkardr 
ve Miill" Miicad~le'yi savundu. Dugman devletlerin Dogu 
Anadolu'da miistakil bir Kurdistan ve Ermenistan kunnli 
dii~iincelerine karsl ~rkt l .  Lausanne Antla~masl'ndan sonra 
istanbul ~niversitesindeki eski gorevine GaLrlldl ise de 
bazl sebeplerle gidemedi. 1923'te Maarif Vekiiletinin Te- 
lif ve Terciime Heyeti bagkanlrgrna getirildi. Ankara'ya gel- 
di ve Gok yoiun bir callgma donemine girdi. Gazetelerde 
~ l k a n  pek Gok yazlsindan bagka Turk milliyet~iliginin ana 
kitabi elan Tirrkgiilii@in esaslarl [I9231 ad11 eseri ile Turk 
tiirexi C1923l'ni ve ii~uncii giir kitabr olan AItm c~rk [1923]'1 
yaylnladl ve Tiirk nzedeniyeti tariki [1925l'ni yazdl. 1924 
ekiminde hastalandr. Tedavi isin Istanbul'a gonderildi ise 
de kurtarllamadi. Mezari Sultan 11. Mahmud turbesinin bu- 
lunduiu mezarllktadlr. 

Tiirkgiilii&2n esaslarr'nda Turk milliyetciligini sistem- 
le~tirip onu bir de uygulama programrna baglayan Ziya 
Gokalp, XX. yiizyll Turkiye'sinin en biiyiik fikir adam~dlr. 
Fakat kuvvetli kulturii, akllcl ve g e r ~ e k ~ i  tutumu ile kuru 
bir teorisyen olmaktan kurtulmua, daima fikirlerinin ger- 
Gekle~me imklnlarlnl o l~ i ip  ara8tlrmrg ve onlarl ancak bu 
imklnlarl ile degerlendirmeyi tercih etmigtir. Butun ide- 
alistligine ragmen ayaklarl yerdedir. Bu akrlcl ve g e r ~ e k ~ i  
davranql ve degerlendirigi iledir ki utopilere kapllmaktan 
kurtulmug, surekli ve ger~ekci bir otokontrolle, fikirlerini 
zamanln siyasi ve sosyal gartlar~na gore duzenleyebilmig, 
"olmas~ gerekenMden qok "olabilecek olan7'a on planda 
yer vermigtir. Bu yiizden 191lYde ' 'Gen~ Kalemler" der- 
gisinde yay~nlanan "Turan" manzumesindeki TuranciIlk gi5- 
riigunun de, gunun gart ve irnkiinlar~ kaqlsmdaki ger~ek- 

lesme giiduklerini gormug, butiin Tiirklerle ilgili her idealia 
yeryiiziinde tek hiir Turk devleti olan Turkiye'nin guelen- 
mesine bag11 bulundugunu, Turk birliginin once Tiirkiye' 
nin slnlrlarl i~ inde  kurulmasl ve geligtirilmesi zaruretine 
inanmi~tlr. BU inancln tabii sonucu, Turkiye'nin milli bir 
devlet olarak kalkrnmaslnrn on plana ve Tiirklukle ilgili 
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ba~ka  ideallerin de - ger~eklegme imklnlarina gore - geri 
planlara allnmasl olmugtur. Kana bcgll ~ r k g l ~ g l  giddetle 
reddeden ve Tiirklugti benimseyen herkesin Turk oldugu- 
nu ileri siiren Gokalp'ln, bir fikir adam1 olarak, Cumhu. 
riyet'in ilsnlndan sonraki siyasi, sosyal ve kiilturel haya- 
tlmlza hlkim olan prensiplerde de buyiik pay1 vardlr. 

Tanzimat'tan beri degi~ik olfiilerde, fakat siirekli ola- 
rak Turk yagayiglnl etkisi altlnda blrakan batllilagma ha- 
reketi, 21. Me~rutiyet doneminde de'devam etti. Bu donem- 
de en aSlri taraftarlarlnl Tevfik Fikret, Abdu!lah Cevdet 
(1869 - 1932) ve Klll~zade Hakkl (1872 -?)'da bnlan bu 
hareketin Osmanllcllarca kayltslz ve gartsiz olarak; Tiirk- 
ciilerle isl~mcllar tarafindan da "ilim, sanat ve teknik" 
alanlar~ ile slnlrlandirilarak benimsendigi ve edebiyatlml- 
a n  ~agdagla~tirilmasmdaki rolunu siirdiirdujju goruliir. 

Zamanlarlnda ragbet goren biitiin fikir hareketleri gi- 
bi, 1908'de te~killtlanip h~zla  gelismeye ve yayllmaya bag- 
layan milliyet~ilik hareketinin de, er veya gep edebiyatta 
da etkisini g6stermesi ka~milmazdl. Nitekim bu etkilerin 
ilk belirtileri 1911'de goriinmege bagladl. ilk sayis] ayni 
yilin nisan ayl baglarinda Selanik'te yaylnlanan "Gene Ka- 
lemler" ad11 bir dergi, Turk edebiyatlnln artlk "millileg- 
tirilmesi" goru~iinii ileri siirdu. Dergiyi qkaranlar 0mer 
Seyfeddin ad11 bir genC ile kisa bir sure Fecr-i At? top- 
lulugu icinde gijriilmug olan Ali &nib idi. Turk edebiya- 
tin1 millilegtirme diigiincesi 0mer Seyfeddin'in kafaslndan 
c~krn~g, bu duguncesini ger~eklegtirmek icin Ali Canib'e 
teklifte bulunmug ve birlikte harekete ge~miglerdi, Derginio 
yazl kadrosunda Akil Koyuncu, Rasim Hagmet, M. Nermi, 
KLzim Nami (Duru), Enis Avni (Aka Gundiiz) gibi b a ~ k a  
adlar da vardl. As11 ad1 Mehmed Ziya olan bir gencin de 
Tevfik Scdad, Demirta~ ve Gokalp gibi adlarla yazilarl ve 
giirleri yaylnlan~yordu. ilk ad1 "Hiisiin ve giir" (1 hazi- 
ran - 21 eyliil 1909, 8 say$ olan dergi, 9. saylslndan bag- 
layarak, adlnr " G e n ~  KalemlerVe Cevirdi. Bu adla da 18 
say1 elkrnlg olan (11 nisan 1911 - 11 eyl:;ll 1912) derginin 
ilk saylslnda "Yeni lisan" adli bir bagyazl yaymlandi. Dergi- 
nin bundan sonraki hemen butun sayllarlnda ayni bagllk- 
la, aynt yerde, fakat ya imzaslz veya Yazi Heyeti imzas~ 
ile gkan bu yazllarda, Turk edebiyatlnda ba~latilmak is- 
tenen hareket aelklanlyor ve bu agklamalarln getirdigi tep- 
~ i le re  kargllik veriliyordu. Ayni agklamalar ve savunma- 
lar dergideki bagka yazilarda da yaplllyordu. 

Biitiin bu apklamalardan anla~lld~gina gore : "Tanzi- 
mata kadar Arap ve Fars, Tanzimattan sonra da Franslz 
edebiyatlarinln giddetle etkisinde kalmlg olan Turk edebi- 
yatl, h i ~ b i r  zaman kendisi olamamlg, taklitcililtten kurtu- 
lamamgtir. Bu duruma bir son vermek Ibzlmdlr. Bir ede- 
biyatln kendisi, yani milli olmasl, onun fagdag olabilmesi 
icin de gereklidir. Ciinkii biitiin Bat1 edebiyatlari millidir. 
Ayrlca milli olan bir edebiyat, ister istemez orijinal (ibdai) 
de olur. Bir edebiyat~n milli olabilmesinin ilk gartl ise di- 
linin milli olmasidlr. Yabancllagmq bir dille milli bir ede- 
biyat kurulamaz." 

Bu goriig yoniinde, Turkfeyi yabancilagtirmad~ki agl- 
rl tutumlarindan dolay] Servet-i Fiinuncularla Fecr-i Atici- 
leri giddetle tenkit ettiler. Yazi dilinin Tiirk~elegtirilmesl 
ile daha g e n i ~  halk kitlelerine seslenme imklni bulimaca~l 
i ~ i n ,  "Yeni Lisan" hareketinin sadece edebi degil, aynl 
zamanda sosyal bir dava da oldugunu iddia eden " G e n ~  
Kalemler", Yeni Lisan'm yarat~labilmesini gu iglemlerin 

gerceklegtirilmesi gartina ba~llyorlardl : 1. Asirlardan beri 
Tiirk~ede yerlegmig Arapfa ve F a r s ~ a  gramer kurallar~mn 
atilmasln~ ve bu kurallara gore yapllmakta olan tamlama- 
Iarin (sadrcizam, ~eyhiilislcim gibi terimlegmig olanlar ha- 
r i ~ )  kaldirllmasl, 2. Turkeeye girmig Arapca kelimelerin, 
gramerce, Arapcadaki kullan~llglarlna gore degil, Tiirkce- 
deki kullanll~~lar~na gore degerlendirilmesi (msl. Ara~ca-  
daki ism-i faillerin Tiirkfede sifat, mastarlarln da Tiirkce 
de isim olarak kullanllmakta olu~lari gibi); 3. Arapca vc 
F a r s ~ a  kelimelerin a;illarindaki veya aydlnlarlmizln dille- 
rindeki siiyleniglerine gore degil, konu~ma dilindeki soyle- 
niglerine gore yazllrnalari: 4. Tiirkcple~mia olan A r a p ~ a  ve 
Farsfa kelimelerin atllmasina liizum olmad~glndan terim- 
lerin Arap~adan yapilmaslna devam edilmcsi; 5. B a ~ k a  
Turk lehcelerinden kelime alinmamasl; 6. Konu~mada is- 
tanbul agzlnin temel almmasi. 

Turk edebiyatinln millile~tirilmesindeki ill, gart olan 
dilin bu iglemlere tabi tutulmasindan sonra genbler, konu- 
larln da millilegtirilmesi, yani ~ a h s i  konular bir yana bl- 
ralcllarak cevrenin jra~ayig~na yonelinmesi gerektigini de 
belirtiyorlardl. 

"Genp Kalem1er"in edebiyatimlzda baglatmak istedigi 
bu milliyetcilik hareketi, tepkisiz Italamazdl ve kalniadl. 
Bu tepkiler de once, giddetle saldirdiklarl Servet-i Fiinun- 
cularla Fecr-i Aticilerden geldi. Hiiseyin Cahid (Yalgd, 
Mehmed Rauf, Halid Ziya, Siileqman Nazif, Cenab Seha- 
beddin, Yakub Kadri, Kopruliizade Mehmed Fuad ve R8- 
fik Haiid gibi taninmlg imzalarca yapllan bagllca itirazlar: 
"Sanat eserleri milletlerarasi saylldlklarl iein, edebiyatlarin 
milli olamayacaklar~", "teklif edilen 'Yeni Lisan'in, bir 
edebiyat dili olmaktan fok bir ilim dili olabilecegi", "ger- 
ceklegtirilmek istenen edebiyatin milli degil, lrkq bir ka- 
rakter tagidlil" noktalarlnda toplanlyordu. Iki taraf ara- 
slndaki polemik bir ylldan fazla siirdu. Bu sure sonunda 
Fecr-i Ati'den Celll Sahir ve Hamdullah Suphi Milli Ede- 
biyat cephesine katlld~klarl gibi, Balkan Savaslarl'nda Se- 
lanik'i kaybettigimiz ifin, " G e n ~  Kalemler" de kapand~. 
Bunun uzerine derginin yazl kadrosu istanbul'a yerle~ti ve 
burada qkmakta olan milliyet~i b a ~ k a  dergilerle gazetele- 
re yazmaya baaladl. Bu slralarda, Milli Edebiyat hare- 
ketine kargl olan Yakub Kadri ile Refik Halid ve Kopru- 
liizade Mehmed Fuad da kendilerine kahlinca, karylarin- 
da surekli muhalif olarak (ozellikle dil ve vezin konularm- 
da) sadece Suleyman Nazif ile Cenab Sehabettin kaldilar. 

iktidardaki ittihad ve Terakki partisinin destegi ile I. 
Dunya Savagl yillarlnda ~ o k  hlzli ve buyiik bir geligme gos- 
teren Milli Edebiyat aklml, bu sure ifinde tamamiyla ra- 
kipsiz kaldl ve bagarlya ula~tl.  Bu arada ~ a l i ~ m a  alanlarl 
ve bunlara paralel olarak yayln organlarl da arttl. Fikir 
planlnda faaliyette bulunan "Turk Yurdunna "Yeni Mec- 
mua" (1917) katildigi gibi, Turk milliyetciligini ilmi arag- 
tlrmalar yonunden geligtirmek ifin Bilgi Dernegi (1913) 
ad11 bir dernekle miidurlu~iinii Celll Sahir'in yaptlg~ "Bil- 
gi" mecmuasl (1913) ve miidiirlii~unii Kopriiliizade Meh- 
med Fuad'ln yaptlgl "Milli Tetebbular Mecmuasl" (1915) 
kuruldu. Ayrlca, milliyetcilik fikrini halk tabakalarina ka- 
dar yaymak ifin, yine Cell1 Sahir'in idaresinde "Halka 
dogru" (1913) ve 0mer Seyfeddin'in bagyazarllginda da 
"Turk Sozu" (1914) dergileri ~lkarlldi. " G e n ~  Kalemler" 
(1911), "Servet-i Fiinun" (1917'den sonra), Yusuf Ziys 
(0rtac)'nm pkardl& "Sair'' (1918), Halid Fahri (Ozansoy)' 
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nflik (Yeni Yunancili1c)'tir. Milll bir dilin, eski Yu- nin ~lkardlgl "Nedim" (1919), Sabiha Zekeriya (Serte1)'nln 
~ l k a r d l g ~  "Biiyiik Mecmua" (1919) ve Mustafa Nihad 
(0zon)'ln qkardlgl "Dergdh" (1921) ise, Milli Edebiyat 
hareketinin, daha ~ o k  sanat ve edebiyat yoniinu temsil 
ediyorlardl. 

Milli bir edebiyat kurma girigiminin iizerinden geGen 
5 - 6 yll gibi cok klsa bir sure icinde, konugma dilini ya- 
zi dili haline getirmek cabalan, biitiin edebi turlerde t a x  
bir bagarl ile sonu~landl. Cumhuriyet donemi bagladlgi za- 
man, edebiyat dili biiyiik ol~iide Tiirk~elegmig, hedefine 
varmls bulunuyordu. Fakat konularin da millilegtirilmesi, 
yani mill? yagaylgtan alinmasl hususunda da aynl bagan- 
nm saglandlgl soylenemez. Roman ve hikdye tiirlerinde ko- 
nu bak~mlndan kusursuz sayllabilecek bu bagarlyl giirde ve 
tiyatroda gormek mumkun degildir. Fakat Milli Edebiyat 
aklmlnln Turk edebiyatina yepyeni ve modern bir goriig 
getirdigi ve onu ger~ek  raylna oturttugu aqktlr. 

Siir: 1911'de " G e n ~  Kalemler" bir milli edebiyat 
kurma fikrini ortaya attlgi zaman, bu fikre kargl gka-  
bilecek gii~ler olarak sadece bir edebi topluluk olma ozel- 
ligini 1901'de kaybetmig olan Serve:-i Fiinuncularla en faal 
doneminde olan Fecr-i Ati vardi. Gersi Fecr-i Ati o za- 
manlar henuz bir topluluktu. Fakat edebi degeri ustiin b;r 
kadrodan mahrumdu. Bu sebeple yeni harekete hep birden 
ve gii~lii olarak karst koyrnadilar. Fecr-i At?, kendi kin- 
deki bu zaaflar yiiziinden, er veya geG ylkilmaia mahkilm- 
du. Nitekim klsa bir sure sonra ve " G e n ~  KalemlerVin faz- 
la zorlamaslna da gerek kalmadan kendiliginden dagildi. 

Zaten giir konusunda, " G e n ~  KalemlerMin de Fecr-i 
Atilye si.yleyebilecekleri fazla bir soz yoktu. Ciinkii bu tiir- 
de ikisi de ayni sanat anlaylginl, yani ferdiyetsi goriigu 
payla~iyorlard~. Fecr-i Ati nasll "Sanat ~ahsidir" diyerek 
gairlerini diledikleri konularl i~lemekte serbest b~raklyor- 
sa, "Gene Kalemler" de "Siir, gahsi ve vicdanidir" diye- 
rek gairlerini diledikleri geyleri soylemekte yine serbest bl- 
raklyordu. Her iki topluluiun giir tiiriindeki ayrlllklar~, sa- 
dece vezinde ve dildedir. Birincisi aruzda lsrar ediyor, 
ikincisi heceyi savunuyordu; birincisi giirde koyu bir Os- 
manllcayl surdururken, ikincisi giirde de konugma dilinin 
kullanllmaslnda titizlik gosteriyordu. Boyle olunca, Milli 
Edebiyac doneminin giirine de gahsi konular, yani "sanat 
icin sanat" goriigii hlkim oldu. 

Fecr-i Ati'nin ylklllglndan sonra onun yerini almak is- 
teyenler gktl. "Rubap" (1912) dergisinde toplanan baa1 
gen~ler  (Halid Fahri, Seldhaddin Enis, Hakki Tahsin, Or- 
han Seyfi, Yakub Salih, Safi Necip, Hasan Said), " G e n ~  
Kalemlermin karglslna gkarak as11 milli edebiyatln "milli 
gecmi~e baglanmakla" kurulabilecegini ileriye surduler ve 
Mevldna ile Yunus Emre'nin mistik lirizmini samimi bir 
dil ve iislfipla yeniden yagatacaklarlnl dylediler. Bu liriz- 
min sembolii "ney" (Nay) oldugu i ~ i n  de, kendilerine Na- 
yiler (= Neyciler) adini veren bu gen~leri "Safahat-I gi'r 
ii fikr" (1914, S. 1) dergisindeki bir yazlsl (Nayiler - Yeni 
bir gendik kargisinda) ile kamuoyuna Sehabeddin Siileyman 
tan~ttl. Fakat gerek milli edebiyat anlaylglarmin yanllgllijl 
gerek edebi degerleri dikkati ~ e k e n  eserler verememeleri 
yiiziinden hicbir iz blrakmadan silindiler. 

Yine bu sualarda milli bir dil ve iislilp kurma bakl- 
mlndan daha ciddi olrnakla birlikte o gun i ~ i n  ciddi bir 
sonuG yaratmaktan uzak kalmlg bir bapka girigim de Ya- 
kub Kadri ile Yahya Kemal'in baslattlklar~ Nev - Yuna- 

nan edebiyatlnda oldugu gibi ancak, hayal ve soz 
oyun1arlt:dan uzak, o dilin kendine mahsus, siissiiz. yalin 
ve samimi ifade tarzlnln benimsenmesinden dogabilecegine 

i 

inanan bu yazarlar, ornek allnmakta olan Bat1 edebiyatla- 
rlnln da temelini olugturan eski Yunan edebivatlndaki iis- 
Iilp tarz:nln Tiirksede de yaratllmaslnl dugiinduler. Fakat 
yaptiklarl ilk denemelerde, milli bir dil kurmaya qallglr- 
ken, milli edebiyat anlayl~ina ters diigmek istercesine. ko- 
nularrnl da eiki Yunan, Fenike ve Roma mitolojilerinden 
aldllar. Bu medeniyetlerin hepsi de eski Akdeniz medenf- 
yetini oiugturan parplar olduklari i ~ i n  bu yeni girigime 
aynl zamanda Havza edebiyatl (Akdeniz havzasl edebivat~) 
ad1 da verildi. Ancak bu girigim de ~ o k  klsa siirdii. Orta- 
ya sadecc b i r k a ~  ornek (Yahya Kemal: Sicilya kzzlarz. Bib- 
10s kadrnlarr; Yakub Kadri : Siyah s a ~ l z  yabancr ile berralc 
gozlii gent Iclzzn sozleri) konulduktan sonra unutuldu. 

Fakat Milli Edebiyat donemi giirinin gu~liikleri, ken- 
di dlglndaki bu hafif ve ge~ici  plkantilardan ~ o k  kendi 
i~indeki tutarsizllklardan doiuyordu. Bir kere bu hareketi 
temsil eden ~airler "Milli Edebiyat" terimi iizerinde bile 
ortak bir anlaylga sahip degildiler. Bunlardan bazilarl (Zi- 
ya Gokalp, M. Nermi) bu terimden, "1sldmhk oncesi Turk 
tarihinin destanlar donemine doniig"~; bazllarl (Ziga 
Gokalp, Mehmed Emin) "yeryiiziindeki butiin Tiirklerin 
birlegtirilmesi temaslnln iglenmesiWni; bazl!arl (Yahya Ke- 
mal, Enis be hi^) "Osmanh tarihinin parlak devir ve $ah- 
siyetlerinin yagati1masi"nl; bazllarl (Faruk Nafiz, Orhar: 
Seyfi, Yusuf Ziya, ihsan Raif) "halk giirlerini ornek alma" 
yl anliyor; bazllarl ise, konu baklmlndan h i ~ b i r  kayda tabi 
olmadan, diledigini yazmak istiyordu. Aslinda da bu de- 
iigik a~laylglar icinde en istikrarll davrananlar olarak Zi- 
ya Gokalp, Mehmed Emin ve M. Nermi bir yana birakl- 
lacak olurlarsa, geride kalanlarln hepsi de yukarida belir- 
tilen gdrii~lerine uygun ~ o k  slnlrll orneklerin diglnda hep 
kendi gahsi duygu ve hayallerinin peginde idiler. Zaten 
Milli Eclebiyat hareketinin giirdeki bu ~eligkili durumu da 
buradan doguyordu. Romanda ve hiklyede, konu~ma diii- 
nin hdlcim kilinmaslndan b a ~ k a  konularin milli yasaylptan 
allnmasi gart~ da diltkatle uygulanmlg iken; gairler, ~ i i r  an- 
laylglarlnda ve dolaylslyla konularml se~mekte serbest bl- 
raklln~l$irdl. Bunun iizerine ~ i i rde  keyfe bail1 tutumlar 
hlkim oldu. ~ s t e l i k  i ~ i n d e  ya~anllan yillar boyle tutum- 
lara  hi^ de elverigli degildi. Fakat gairler, I. Diinya Savag~ 
gibi mcmleketin oliim kalim kavgasl verdigi bir donemde 
bile siirckli olarak sevgililerine olan apklarlndan ve ozlem- 
lerindei~ soz etmekte h i ~ b i r  mahzur gormediler. Bu tutuin, 
Milli Edebiyat kavraml ile bagdagamazdl. Sava~ln sonlan- 
na dogru kurulmug olan Sairler Dernegi (1917), bir top- 
lant~sl s~raslnda bu ~eligmeyi de gundemine getirdigi hal- 
de, yapilan uzun konugmalar sonunda, iiyelerini sanat an- 
laylglarlnda yine serbest blrakmaya ve onlardan sadece "he- 
ce veznini ve konuama dilini kullanmalar~nl" isteme ka- 
rarlnl aldl. 

Bu durumu ile Milli Edebiyat donemi piirinin, hare- 
ketin arilaml ve gayesi ile tam bir uygunluk i ~ i n d e  bulun- 
dugu iddia edilemez. Fakat Istanbul'daki konugma dilini 
ve iisliibunu butiin canlihgl ve tabiiligi ile gerceklegtirmig 
oldugu kesinlikle dylenebilir. Ayni wkilde, hece de aruzun 
yerine konularak tam bir b a ~ a r ~  ile kullanllmlptlr. Hep- 
si de piire once aruzla baplamlg olmakla birlikte, ozellikle 

Türk Ansiklopedisi, M.E.B. Devlet Kitapları, Milli Eğitim Basımevi, 32.C., Ankara 1983



TURK EDEB~YATI, Yeni 

"hecenin be$ gairi" (Orhan Seyfi, Halid Fahri, Enis Be- 
hie, YLISU~ Ziya, Faruk Nafiz) denilen grupun siirlerinde 
bu vezin dille tam bir uyum icindedir. Zaten bu donemde 
hecenin Turk giirine girigi de, bazl Servet-i Fiinun sairle- 
rinden baska, kimsenin ciddi bir muhalefeti ile kargllag- 
madl. Milli Edebiyat siirinde en cok ragbet goren kallp- 
lar ise 7, 11 (6 + 5) ve 14 (7 + 7) heceli olanlardn. 

Milli Edebiyat terimini "Osmanll tarihinin muhtesem 
olaylarlna ve ~ahsiyetlerine donug" olarak yorumlayan Yah- 
ya Kemal Beyatll (1884 - 1958) ijskup'te dogdu. ilk ve 
orta ogrenimini bu gehirle Selanik ve istanbul'da yaptlk- 
tan sonra Paris'e giderek (1903), Ecole Libre des Sciences 
Politiques'e devam etti. Orada tarih dersleri vermekte olan 
Albert Sorel'in Franslz tarihini inceleme metodunu cok 
begendi ve aynl metotla Osmanll tarihini incelemege bas- 
ladl. Bir yandan da ~agdag Fransiz edebiyatl ile ilgileni- 
yordu. 1912'de istanbul'a dondiikten sonra liselerde tarih 
ve edebilat dersleri verdi. Turk edebiyatlndaki yeni hare- 
ketleri de takip ediyor ve Turk giirine yenilik getirmek 
istiyordu. Servet-i Fiinun ve Fecr-i Ati ~iirlerini Franslz 
~iirinin birer taklidi olarak goriiyordu. Cok gu~lukle ve 
seyrek yazdlgl giirlerini ancak 1918'de yaylnlamaga bagla- 
dl. Bir ara Istanbul aniversitesinde Turk edebiyatl, Bat1 
edebiyat~ ve medeniyet tarihi derslerini okuttu (1915 - 1922). 
Dergi ve gazetelerde yazllarl ve ~iirleri de eiklyordu. 0zel- 
likle "Dcrg%hY' dergisinde elkan yazllarmda, Mill? Miica- 
dele'yi destekliyordu. Ankara'ya gitti (1922). Lausanne'da- 
ki bar18 gorusmelerine gonderilen heyete de katlldl. Cunl- 
huriyet'in il%n~nda, Urfa'dan milletvekili se~ildi. 1926'da 
Varrjova ve 1929'da Madrid biiyiikel~iliklerine gonderildi. 
Tekrar milletvekili se~ildi (1934 - 1942). 1948'de, Halk Par- 
tisi'nin actlgl ~ i i r  yar~smaslnda, "Hayal sehir" ad11 siiri :le 
birinciligi kazandl. A y n ~  yll, Karaci biiyukelcisi oldu. Bir 
y11 sonra bu gorevinden ayrll~p Istanbul'a dondu ve orada 
8ldii. 

Yahya Kemal'iii giire b a ~ l a y l ~  tarihi kesinlilcle belli 
degildir. Fran~a'dan donusiinden onceki ~iirlerini kendisi 
yok ettigi isin ilk giirleri hakklnda da bir bilgi yoktur. An- 

' cak FraEsaYya gitmeden once Fikret, Cenab ve HBmid'i 
de cok begendigi biliniyor. Fakat Franslz edebiyatl ile te- 
masa gectikten sonra Turk edebiyatl hakklndaki bu hay- 
ranllgl kayboldu, ona gore, "Turk edebiyatl, bir taklit ede- 
biyatl idi. Divan edebiyatl, ayrlca, biitunliikten de mah- 
rumdu. Halk edebiyktinda da bir butiinliik yoktu. Tanzi- 
mattan sonraki edebiyat da bir taklit edebiyatl idi ve bu 
taklitcilik Servet-i Funun edebiyatmda en ust kertesine elk- 
mlgtl. Ayrlca bu giir, cagdas Fransiz siirini bile degil, da- 
ha onceki devirlerin siirini taklit etmigti". 

Turk edebiyatl hakklndaki bu degerlendirmesi ile 
" G e n ~  Kalemlernin goruglerine cok yakinlasan Yahya Ke- 
mal, siillerinin bir klsmlnda konuca Osmanll tarihine bag- 
lanma ve sahsi konulu siirlerinde de "Gene Kalemler9'in 

dil anlayigini bcninlsemek suretiyle, Turkiye'ye dondugii 
slrada Tiirk giirinde goriilen egilimlerden en cok Milli Ede- 
biyat hareketini begendigini gostermig oldu. Ancak heceyi 
bir turlu benimseyemedi ve onu bir tek siirinde ("Ok7') kul- 
landi. 

1912 - 1918 ylllarl kurmak istediei yeni siir icin Fa- 
baladlgl bir arajtlrma ve hazlrllk donemidir. Eski Yunan 
~ i i r i  ile ve Franw'da da o zamanlar yeni olan "saf siir/oz 

8iir" ile ilgilenmesi, hep bu doneme rastlar. Nihayet 0s-  
man11 tarihinin muhtegem nianzaralarinl dile getirmeye ve 
bu konudaki ilk denemelerini, "Yeni Mecmuamda, "Brclun- 
mug sayfalar" basll& altlnda yaylnlamaga ba~la r  (1918). 
Ona gore, gerek tarihteki butiin Turk devletleri gerek dun- 
yada kurulinu~ biitiin devletler araslnda en biiyiik olan 
Osmvnll imParatorlugu'nun g6z kan.~astlran tarihi, tema- 
lar baklmlndan, mill? bir edebiyatl tek ba~rna besleyebile- 
cek giicte bir kaynaktir. Sairin, Osnlanh tarihindeki muh- 
tegem olaylarl yeniden canlandlrmak suretiyle, I. Diinya 
Savay srraslnda biiyiik bir mora.1 ~okuntiisune uZraml$ 
olan Turk aydlniarlna g u ~  vermek gibi bir gavesi 01dug11 
da soylenebilir. 

Ancak, tarihi temalarln ialendici bu ~iirler coirunlugu 
oluaturmaz. Cogznluk, hissi temalarl (ask, Kliim duvgusu. 
sonsuzluk duygus~~) i~lcyen siirlerindedir. Tabiat~ tek ba- 
sins tema alan 8ilrleri yoktur. 

Nazlm gekilleri bak~mlndan Yahya Kemal'in viirleri 
biiyuk bir degi~iklik gosterir. Gazel, $ark1 ve rubai gibi di- 
van siirinin sekillerinden sone gibi bat111 nazlm gekillerine 
kadar uzanan bu ce~itlilik i~ inds ,  divan nazmtna ait ~ekilleri 
- daha qok - tarihi temalarl igleyen ~iirlerinde kullanlr. 

Titiz bir sana t~ l  ve itinall bir uslfip~u olan $airin dili 
ve ii3litbu da, tcrnalarma gore, deai~iklik gosterir. Tarihl 
temall siirlerinde. tsrihi atmosferi tam olarak verebilmek 
i ~ i n  donemin dili ve iislttbu hBkimdir. Hiss? konulardaki 
siirlerinde ise, Istanbul Tiirk~esinin biitiin giizellikleri yer 
allr. Sijrlerinin biitiinii ile Turk siirine yeni bir ses ge- 
tirdigi muhakkaktlr. 

Yallya Kemal. siirlerini sagl~ginda bir araya getirip bas- 
tlrmls degildir. ~liimiindcn sonra, istanbul Fetih Cemiye- 
ti'ne bag11 Yah\:a Kemal Enstitusii taraflndan on iki kitap 
halinde basllmas~ planlanlnig olan liazlm ve nesir biitun 
eserleri i~inde,  giirleri gu dort kitapta toplandl : Kendi gijk 
kubberniz 119611, Eski ~ i i r in  riizgdrzyle 119261, Rubailer 
[1963], Bitmemig ,siirler [19761. Nesirleri ise, su kitap- 
lar~ndad~r : Aziz Istanbul 119641, Eiil  dailar 119661, Si- 
yusi ve edebi portreler 119681, Siyasi hikdyeler 119681, 
Edebiyata dair [1971], Cocuklu~um,  genclizim, siyasi v e  
edebi hdt~ralar~m [1973], Tarih musahabeleri 119751, Mek- 
tuplar - makaleler [19771. 

1909'da Fecr-i girdikten sonra 1911'de MillE 
Edebiyat aklm~nin onde gelenleri araslnda yer alan Ali 
Canib (1887 - 1967) istanbul'da dogdu. 0grenimini once 
istanbul'da, sonra da Selanik'te yapti. Selanik'te Mekteb-i 
Hukuk'a devam etti ise de bitiremeden aynld~. Lise ve 
ogretmeq okuilarlnln edebiyat ogretmenliklerinde, Milli 
Egitim Eakanll& miifetti~liklerinde bulundu. 1ki kere mil- 
letvekili se~ildi. 1stanbul Edebiyat Fakiiltesi'nde ogretim 
gorevlisi olarak da eallstl. 

Siire ku~i ik  ya~larlnda baslayan Ali Canib, saylsi pek 
fazla olmayan ~iirlerini Gectigim go1 [I9181 ad1 ile bas- 
tird~. Milli Edebiyat akiml ile ilgili tartlrjmalara da hart- 
retle katilmlg olan Ali Canib'in Tanzimat sonrasl Turk ede- 
biyatindan ornekler taslyan, Turk edebiyat~ antolojisi (na- 
zim - nesir) 119311 adlnda bir de antolojisi vardlr. Siirle- 
rini bir araya getirdikten sonra giiri biraklp kendisini di- 
van nazml iizerindeki incelemalerille ver& ve ozellikle 
XVIII. yiizyil shirleri hakklndaki ~al l~rnalar l  ile dikkzti 
Fekti. 
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119301, Yayla tiirkiisii 119431, Yurdumun dort bucagz 
El9501 ve Ellerim bonzbo~ [I9671 ad11 eserlerin sahibi Ha- 
lide Nusret Zorlutuna (dog. 1901); ~oklukla konularln~ 
Yunan mitolojisinden aldlgl ~iirlerini Perseforz [1930], As- 
ya ~arkilarr [I93211 Pinnr [I93611 Riizgkr 119391, Riizgcir 
ve dallarda sarkzlar [19611, Laton [I9641 ve Titnrz 119561 
ad11 kitaplarlnda toplayan Salih Zeki Aktay (1895 - 1971); 
Bir gemi yelkerz aGtz [I9261 ve Hayal ilcliminden donen 
diyor ki [I9601 ad11 giir kitaplar~ ile Ali Mumtaz Arolat 
(1897 - 1967); ~iirlerini bir araya getirememig olan Kema- 
leddin KLmi Kamu (1901 - 1948); Cakzl ta~larr [I9271 ve 
Bir yudum dahn 119331 ad11 eserleri ile Necmeddin Halil 
Onan (1902 - 1968); Deniz sarlro~!arr [19261, Ynyla dumnnz 
[I9341 ve Sarzkrz mermerleri [IS421 ad11 kitsplarl ile 6mer 
Bedreddin Ugakll (1904 - 1946); Siirler [19611'i ile Ahmet 
Hamdi Tanp~nar (1901 - 1962); Oriinzcek a& C19251, Kal- 
drrrmlar [19281, Ben ve otesi [19321, Sonsuzlulc kervanl 
[1955], Cile [I9661 ve Siirlerim [I9691 ad11 eserleri ile 
Necip F a z ~ l  K~sakurek (dog. 1903) sayllmak gerekir. Bu 
arada, gen~lik yillarmdaki ilk hevesle yazdlgl giirlerini 
Bozgun [I9171 ad11 kitabmda topladlktan sonra ~ i i r i  b~ra-  
kan Aka Giinduz ile ~ i i r i  sadece fikirlerini nazmen de ifa- 
de icin bir vaslta olarak kullanmlg olan ve onlari Krzrl 
elma E19141, Yeni hayat C19181 ve Altrn qzk C19421 ad11 
kitaplarlnda toplayan Ziya Gokalp da say~labilir. 

Son olarak, bu ~airlerin yanma, Fecr-i Ati neslinden 
olduklar~ halde h i ~ b i r  edebi toplulu$ja katllmamakla bir- 
likte Mill? Edebiyat hareketinin esaslarma ~ o k  daha yak~n 
olan Midhat Cemal Kuntay (1885 - 1956) ile ibrahim Al%- 
eddin Govsa (1899 - 1949)'yl da koymak dogru olilr. Da- 
ha ~ o k  yurt sevgisi ile kahramanl~k duygularlnl igleycn ve 
aruzla birlikte heceyi de kullanan Midhat Cemal, Biirlerini 
~ o k  gee bir tarihte Tiir/c'iin gehnamesi'ltden [I9541 ad1 
ile toplaylp yayinladt. 1brahim Alheddin ise, once aruzla, 
sonra hece ile ve son yillarda yine aruzla yazdlg~, ~ a h s i  
konular~n yan~nda vatan sevgisini isleyen konulara da yer 
verdigi giirlerini Cocuk ~iirleri  [19111, Giift ii g2 [19131, 
Canakkale izleri 119321, Acdar 119411 adlarl ile yayin- 
 lad^. 

Tiyatro: Milli Edebiyat doneminin Turk tiyatrosu 
bak~mlndan en onemli olay~, o zamann kadzr yalnlz ozel 
tegebbiis saliiplerinin ellerinde d a g ~ n ~ k ,  iimiirsiiz ve ~ o g u  
da ciddi olmayan sahne ~ahgmalarinm yanlnda, resmi te- 
~ebbiisiin de bu cal~gmalara bir diizen ve ciddiyet getirmesi 
icin ortaw g k m a s ~ d ~ r .  1914 y111 haziranmda, Istanbul Se- 
hiremini (belediye baskanl) Operator Cemil P a ~ a  (Cemil 
Topuz!~) belediyeye bag11 bir gehir tiyatrosu kurulmasi i ~ i n  
harekete g e ~ t i  ve bu i~ler i  organize etrnek uzere de Paris' 
teki Odeon tiyatrosu muduru ve taninml~ aktor Pierre An- 
toine cair~ldl. Antoine'ln istanbul'a gelmesi iizerine, ha- 
z~rllklara hlzla baslanarak Darulbedayi -i Osmani ad1 ile 
resmi gehir tiyatrosu kurulnlug oldu. Aynl zamanda bir 
okul niteliginde olan, Tiyatro ve Musiki olarak iki 
ayrl bSliime ayr~lan bu muessese, ~imdiki Devlet Kocser- 
vatuan'nm Tiirkiye'deki ilk ornegidir. 0grctim kadrosu 
tamamlandlktan sonra, slilavla her iki bolume de ogrenci 
allndi ve ogretime bag land^. I. Dtinya Sava~i'nln gkmasl 
ve Tiirkiye'nii~ de swag3 girmesi iizerine Antoine'ln Fran- 
sa'ya doamesinden sonra da eal~$malar surdu. Sava$ yll- 
larlnln getirdigi buyiik mali sik~nhlar yuziinden GO!< zor 
sartlar iginde ~allgllmas~na ragmen, Darulbedayi, 20 ocak 

1916'da, Huseyin Suad'm Frallslzcadan yaptl& Ciiriik te- 
me1 ad11 bir adaptasyonu ile perdesini aGt~ ve duzenli bir 
~ekilde olmamakla birlikte 1926'da 1stanbul Sehir Tiyat- 
rosu ad1 ile ve yine belediysye bag11 olarak yeniden ku- 
rulu~una kadar ~ a l ~ ~ m a l a r l n a  devam etti. 

Dariilbedayi'in ciddi ve seviyeli ~a l l~malar l ,  piyes ya- 
zarlarinl da,  edebi degeri olan eserler yazmapa veya cevir- 
meye zorlad~. Milli Edebiyat doneminin tiyatro ~ a l l ~ m a -  
1x1 da, bu sebeple, ancak 1915'ten sonra ba~layabildi. An- 
c3k, Darulbedayi halkin tiyatroya ilgisini artlrmaic icin da- 
ha ~ o k  GaHda~ Franslz tiyatrosunun hafif komedi ce~idin- 
deki piyeski tercih ettiginden, bu donem tiyatro yazar- 
Iarlnln :elif ve torcume ~eklindeki ~all~malarlnda da bu tip 
lcomediler ornek allndl. Asllnda $air olan bir k~slm genc 
yazarlar ise, daha ~ o l c  manzum dramlar yazmaj~l tercih et- 
tiler. Boylece, Tanzimat'ta da Abdiilhak HSmid ile gelivip 
ragbet gorm;!~ olan "manzum dram" tarzi yeniden canlrn- 
dlrllnlg oldu. 0 zarnana kadar teknik yoniinden saglam bir 
gelenege sahip olamayan Tiirk tiyatro edebiyatl. bu do- 
nemde de teknil;c,e zayiftlr. Fa.kat dil yonunden konu~ma 
dilinin b;itiin tabiiligine ve canlll~glna sahiptir. 

MillP Edebiyat doneminde yaln!z tiyatro turu i!e il- 
gilenen iki pazarla iiargllagrlz. Ilcisi de komedi ~ e ~ i d i n i  
tercih etmi~lerdir. Bunlardan biri olan ~bnurrefik Ahmed 
Nuri Sekizinci (1874 - 1935), istanbul'da dogdu. Ga!atasn- 
ray Sultanisi'ni bitirdikten sonra hayatl boyunca hep kc- 
Ciik memurluklarda ~aligtl. Bu arada Dariilbedayi'in yone- 
tiln Iturulu iiyeliginde ve Ankara'daki Hellc Evi'nin sahne 
rejis5rlii@inde dc bulundu. Telif vc adaptasyon olarak bir- 
~ o k  escri bufunan Ahmed Nuri'nin ba~llca piyesleri Sun- 
lardlr : Kad!?? tertibl [191S], Gticii gi2cii yetene C19181, Frr- 
sat yollcnda [1918!, Kzsmet degilnzi~ [ 19201, Hisse-i ~ a y i a  
(adaptasyon), Se!cizinci (adaptasyon), Cezn kanunu (adap- 
tasyon). 

D6nemiiz tanlnrn!~ iki:lci tiyatro yazarl olan Musahip- 
zade Celsl (1868 - 1959), 111. Sclim'in musahiplerinden tz- 
zet sakir Aga'nm torunudur. istanbul'da dogdu. once, bir 
siire kiiciik memuriuklarda bulundu. 1918'de memlirluktan 
ayr~larak yalnlz piyes yazmakla me~gul  olmaga bagladi. 
1917'de, altl yll sure ile yeniden memuriuka dondu. Yine 
komedi ~egidindo qall~malcla birlikte, konular~nl Osmanll 
tarihinin yik111~ diineminden a l ~ n  ve bu ylkil1~3 yo1 aGan 
ahl8kl, idari ve sosyal aksair!:klar~ tenkit eden bu piyes- 
lerin hefif Franslz komedileri ile h i ~ b i r  benzerlikleri yok- 
tur. Vakzlan babmmdan tarihi olan bu pijiesler, aynl za- 
manda birer IEi, koinedisi yap;slndadlrlar. Muzige ve dansa 
ds yes verilen ve ~ogunun  bazkllarl ~ o l c  geG yapllmq olan 
bu piyezler ~unlarcllr : Kijpriiliiler [19121, ~starzbwl efendisi 
[1920!, Lkle Devri [19211, Yedekci 119361, Macr~rz Izok- 
kasz [1936], Kn~zkctlar [19361, Atlr uses [19361, ltaat ild- 
mz C19361, De;?zirbq Sari C19361, K a f ~ s  arkasznda C19361, 
Ferntanlz deli hairetleri [1936], Bir kavuk devrildi 119361, 
A y n a ~ o z  kndlsr 119361, Munt siindii [19361, Pazartesi - per- 
~ e m b e  C19361, BnInbnn a$ [19361, Giil ve giiiziil i19361. 
Yazarin bu komedi!erinden bagka, ikisi (Selnza, Giilsiirn) 
119361 basllm~g ve birisi ( G e n ~  Osnicr?) basllmamig i i ~  dra- 
n11 i!e yine bas~l rna in~~  mod^ ~zlgrn:i!clar1 ad!l bir komedisi 
daha vardir. 

Eu iki tiyatro yazar1n:n d~ginda, ba!j!ca tiirlerde sohret 
yapip da tiyatro eserleri yazanlar cia vardlr. Bunlarln ara- 
slnda 2airler basta gelii. Darulbedayi sahnesinde oynan- 
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mlg ilk telif tiyatrc eseri olan Baykuj 119161 ad11 manzum 
dramln yazarl Halid Fahri (Ozansoy)'nin, yine hepsi man- 
zum olan, bagka piyesleri de gunlardlr : i lk $air 119231, 
Sonen kandiller 119261, Nedim 119321, O n  Yzl'zn destanr 
119331, Hayalet [I9361 ve Bir dolaptlr donuyor 119581. 

Halid Fahri'yi Binnaz 119181 ad11 yine manzum pi- 
yesi ile takip edsn Yusuf Ziya (0rtac)'nm KordiiHiim [19191, 
Name 119191, Ldtife [19191, Suphe 119201, Eski nzektup 
119231, Nikdhta keramet 119231 ad11 altl piyesi daha vardlr. 

Canavar [I9241 ad11 ilk manzum piyesi ile tanlnan 
Faruk Nafiz, 1930'dan sonra ortaya atllan Turk tarih te- 
zine uygun olarak Akln [I9321 ve 0zyurt  119321 ad11 man- 
zum piyesleri ile Kahraman 119331, Atej 119341, Yayla 
kartalz 119451 ve b i r~ok  okul piyesleri yazdl. 

Sairlerin ragbet gosterdikleri bu manzum piyes mo- 
daslnln dlgmda, asllnda romanci ve hiklyeci olup piyes de 
yazanlann idnde, once komediler ve sonra da dramlar ve- 
ren Regat Nuri Giintekin, piyes teknigindeki bagan91 ile 
dikkati ~eker .  Regat Nuri'nin tiyatro eserleri gunlardlr : 
H a n ~ e r  119201, Eski ruya [19221, Ta$ parfast r19261, Fe- 
ldket karpsznda 1193 l l ,  G o z  da21 119311, Eski bore 119311, 
Hiilleci 119351, Bal~kesir muhasebecisi [19711, Tanndcz- 
& ziyafeti [19711, Yaprak dokumu (ayn~ ad11 romanlndan) 
119711, Eski hastahk (aynl ad11 romanmdan) r19711. Ay- 
rlca b i r~ok  okul piyesleri de yazmlg olan Regat Nuri'nin, 
oynandlgl halde heniiz baslln~aml~ ~u piyesleri de vardir : 
Gonul [1916], Aglayan klz [19471, Bu gece bajka gece 
C19561. 

Yine ~ o g u  rcmancl ve hik2yeci olanlar araslnda tiyatro 
eseri de yazanlardan Aka Giindiiz'iin Muhterem kaatil 
119141, Yanlm Turkler 119191, Beyaz kahrarnan 119321, 
Mavi y z l d ~ r ~ m  119331, Y a r ~ m  Osman [19331; Erciimend 
Ekrem Talu'nun Erenler [19261, 0mer Seyfeddin'in Mah- 
cupluk imtihan~~ C19381, Refik Halid'in Deli [19291, Ha- 
lide Edib'in K e n a ~  cobanlarz (opera metni) ile Maske v e  
ruh 119451, Raif Necdet ile M. Rauf'un Tiraje 119191, 
Yakub Kadri'nin Veda 119091, Sa&~nalz 119281 ve Magara 
119341 ad11 piyesleri sayllabilir. 

Roman ve hikdye: Milli bir edebiyat kurmak i f h  
once yazl dilini konugma diline yaklagtlrdlktan sonra, te- 
malar baklmlndan da halkln yasayql ile ilgilenmenin ve 
ayrlca halkl mill? tarih ve milli birlik iizerinde aydlnlatlcl 
konularl da ele almanln liizumuna inanan, fakat bu go- 
riiglerini giir ve tiyatro tiirlerinde geregi gibi ger~eklegtire- 
meyen Mill? Edebiyat aklmlnln roman ve hiklye tiirlerin- 
de her yonden bagarlya ulagtlgl goriiliiyor. 

Ahmed Midhat'ln romanlarlnda yalnlz istanbul'un de- 
gil, imparatorlugun ~ o k  genig slnlrlarini da a~arak  yabancl 
iilkelere kadar tagan vakalar, Sewet-i Fiinun romanlar~n- 
da yalnlz istanbul'un slnlrlari i~ inde  slklglp kallr. Milli 
Edebiyat donemi romanlarlnda ve hiklyelerinde ise is- 
tanbul'un slnlrlarlnl yeniden agarak bu sefer, Anadolu'nun 
gehir, kasaba ve koylerine kadar uzanlr (Ebubekir Hazlm, 
Refik Halid, Regat Nuri). Ayrlca, vakalarda, bu m e k h  
geniglemesinin yanlnda zaman baklmlndan da bir genigle- 
meye rastlanlr ve Omer Seyfeddin'in bazl hiklyelerinde 
goriildiigii gibi, zaman kadrosu Osmanll tarihinin derinlik- 
lerine kadar biiyiir. Bu arada, Turk birligi konusunu i~ le -  
yen romanlarla (Halide Edib, Ahmed Hikmet) birlikte, 
Anadolu'daki oliirr kallnl kaagaslnl ele alan romanlar (Ha- 
lide Edib, Yakub Kadri, Aka Giindiiz) ve Tiirkiye'nin Tan- 

' zimat'tan beri ge~irmekte oldugu sosyal ve kiiltiirel de- 
gigmeleri anlatan romanlar (Yakub Kadri) da goze Farpar. 
Fakat hissi konulari igleyen romanlar yine de fogunlukta- 
dlr. Ancak bu ~okluk,  Milli Edebiyat donemi romanl ile 
hikayesinde milli ve mahalli konulara gerek mekttn gerek 
zaman avslndan ba~lamlg olan bu aglmanln degerini kii- 
kiiltmez. Ciinkii bu fok isabetli yonelig heniiz baglanglf 
halindedir ve zamznla geligmesi kaflnllmazdl. Nitekim Cum- 
huriyet devri romanl ile hiklyesinde devam eden bu tu- 
tum, biiyiik gelisneler kaydetrnigtir. Milli Edebiyat done- 
minin romanlarlnda ve hiklyelerinde konugma dilinin en ge- 
nig ol~iilerde yer aldlgl kolayllkla gozlenmektedir. 

Bu donemin roman ve hikttye tiiriinde gordiigiimiiz ilk 
onemli ~ahsiyeti Halide Edib Adivar (1884 - 1964), fstan- 
bul'da dogdu. ~skiidar'daki Amerikan Kiz Koleji'ni bitir- 
di (1901). Ayr~ca, Rlza Tevfik (Boliikbag1)'ten felsefe, ma- 
tematik~i Salih Zeki'den de ozel matematik dersleri aldl. 
1908'den sonra makaleler, hiklyeler ve romanlar yaymla- 
maya baslad]. Tiirkfiiliik ideolojisini benimsedi. once Sa- 
lih Zeki ile b i rka~  yll siiren bir evliligi oldu ve bu siire 
i~ inde  Halide Salih admi kullandl. 1kinci evliligini Dr. 
Abdiilhak Adnan (Adivar) ile yaptl (1917). 1918'de 1stan- 
bul Edebiyat Fakiiltesinde Bat1 edebiyatl profesorii oldu. 
Miitareke slraslnda Istanbul'da yapllan agk  hava toplan- 
tllar~nda, milli d~iygularla dolu, heyecanll konugmalar yap- 
tl ve iggal kuvvetlerinin diigmanllglnl fekti. Bunun iizeri- 
ne, e ~ i  ile birlikte Ankara'ya giderek Milli Mucadele'ye ka- 
tlldl (1920). istanbul hiikiimetince verildigi Kurt Mustafa 
Paga'nln bagkanllglnl yaptlgl harp divanlnda idama mah- 
kfim edilenler arasmda idi. Onbay riitbesi ile zaman za- 
man cephelerde bulundu ve zaferden sonra riitbesi Gavug- 
luga yiikseltildi. Cumhuriyetin ilbnlndan sonraki olaylar SI- 

raslnda Adnan Adlvar, Atatiirk'le anlagmazllia diigiince, 
esi ile birlikte Tiirkiye'den ayrilarak, 1939'da doniisiine 

kadar, daha ~ o k  Frallsa ve 1ngiltereYde bulundu. Yurt dl- 
glnda kaldlgl slrada davet edildigi Hindistan ile Amerika' 
da Tiirkiye'yi tacltlcl b i r~ok  konferans verdigi gibi, zaman 
zaman ingilizce olarak gerek kendisi gerek Turkiye ile il- 
gili eserler de yazdi : Memories of Halide Edip (Halide 
Edip'in hltlralerl) 119261, Turkey Faces West (Tiirkiye 
Batl'ya yoneliyor), Tiirk~esi : Mor salkzmlz ev [I9351 
r19301, The Turkish Ordeal (Tiirk'iin verdigi fetin slnav), 
Tiirk~esi : Tiirk'un a t e~ le  imtilzanl 119621) 119281, Conflict 
of East and West in Turkey (Tiirkiye'de Do& -Bat1 ~ a t d -  
mas]) 119351, The Clown and his daughter Meddah ve klzl) 
[1935], Tiirk~esi : Sinekli Bakkal [19361. 

1940'ta Istanbul Edebiyat Fakiiltesinde ineiliz edebi- 
yatl profesorliigiine getirildi. Bir yandan da yazi hayatlna 
devam ediyordu. 1942'de a~ l l an  bir roman yar~gmaslnda, 
Sinekli Baklcal romanl ile birinciligi kazandl. 1950'de is- 
tanbul'dan milletvekili se~ildi ve 1954'te iiniversitedeki go- 
revine yeniden dondu. 

Mill? Edebiyat hareketinin oldugu kadar Cumhuri- 
yet doneminin de en buyiik romancllarlndan biri olan Ha 
lide Edib, yazl hayatlna onceleri, daha ~ o k  hissi konularda 
romanlar yazarak baalad]. Kahramanlarl da ~ogunlukla ka. 
dlnlardl. Fakat bunlarln psiknlojik yapllari ve bu yaplya 
uygun da\lran~a!arl normalin iistiinde olarak se~ilmigti. Cok 
magrur ve ~evrelerine de erkeklere de hlkim durumlar~ 
ile bu kadlnlar, romanclnln o zamanki psikolojik yaplslmn 
ozelliklerini ta~~yorlardl. Sonraki romanlarlnda bu baklm- 
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d m  biraz daha tabiilegmekle birlikte, yine de, sonuna ka- 
dar, belli bir olciide de olsa, bu iistunliik iddialarlna bagh 
kalmqtlr. Fakat ilk romanlarlnda kabukta birtaklm tasvir- 
lere dayanan cevre miinasebetleri, sonraki romanlarlnda 
degerli tahlillere yonelmistir. Bu durum, romanclnln za- 
manla olgunlaamaslnln agk  bir belirtisidir. Sinekli Bakkal, 
bu bakimdan en bagar~ll eseri olarak kabul edilebilir. 

Tiirk~uluk goriigunun en hararetli ylllarmda, onun et- 
kisi ile, Turklerin birlegmesi idealini i~leyen Yeni Turan 
119121)'l yazan romancl, Turkiye'nin kendisi bir oliim. ka- 
Ilm savaglna girince, gercekci bir tutumla, once Turkiye' 
nin kurtarllmasl geregine inandl ve Milli Mucadele'yi bu- 
tiin gucu ile destekledigi gibi, o duygularla Aterten gomlelc 
119221 ve Vurun kahpeye [I9261 romanlarlnl ve Daga 61- 
kan kurt L19221'taki hikbyelerini yazdl. Cevresindeki in- 
sanlarla ve olaylarla ilgilenmeyi seven yazar, ozellikle Tur- 
kiye'ye dondukten sonraki romanlarlnda, Istanbul'un orta 
halli semtlerinin yagayiSi ve insznlarl ile oldugu kadar Ana- 
dolu'nun kasaba ve insanlarlnln yayaylglarl ile de ilgilendi. 

Dil ve uslfip yonunden ilk eserlerinde Servet-i Funun' 
un etkisinde kalan Halide Edib, Milli Edebiyat ak~mlna 
katlldlktan sonra konugulan dilde karar klldl. ~ s l t i p  ba- 
klmlndan dikkatsiz ve itinas~zdlr. Bu konuda, bireok ten- 
kitlere ugradl. Rcmanlarlnda teknikce gosterdigi bagarly~ 
hiklyelerinde gerceklegtirememekle birlikte Halide Edib, 
~ o k  canll, macerall, hareketli ve mucadeleli geGen uzun ya- 
Say181 iqinde gerek romanlarl gerek davranl~larl ve goriig- 
leri ile XX. yuzyll Turk edebiyat ve fikir hapatlnln en renk- 
li kanat~llarindan biridir. 

Halide Edib'in, sayllarl yirmiyi bulan ve bir k~sml 
olumiinden sonra basllan, romanlari ile hikaye kitaplarl 
gunlardlr : Seviye Tali6 [19091, Handan 119121, Son eseri 
[19121, Yeni Turan r19121, Mevud hiikiim 119191, Ate$- 
ten giimlek 119221, Raik'in annesi 119241, Kalp agrcsc 
[1924], V u r ~ m  kahpeye [19261, Zeyno'nun oklu 119281, St- 
nekli Bakkal [19361, Yo1 Palas cinayeti 119371, Tatarcik 
119391, Sonsuz punayir 119461, Doner ayna 119541, dkrle 
Hancm sokakt [19581, Hayat parcalarr 119631, Sevda so- 
kag'r komedyasc 119711, Caresaz 119721, Kerim Usta'~tzn 
oglu 119741. Hik2yeleri : Harap mabetler [19111, Daga G I -  

kan kurt 119221, izmir'den Bursa'ya (Yakub Kadri, Falih 
RI&I, Mehmed Aslm ile) 119221, Kubbede kalan hof se- 
da [19741. 

Halide Edib'in, aynca, Ingiliz edebiyatlndan yapllmlg 
bircok eevirilerinden bagka ilmi deger taglyan inceleme ve 
srastlrmalarl da vard~r : Ingiliz edebiyatr tarilzi 11942 - 
19431, ~niver s i t e  kafasc ve tenkid [19421, Edebiyatta ter- 
ciimenin rolii [1944], Tiirkiye'de $ark, Garb ve  Amerikan 
tesirleri 119551, Doktor Adnan Adrvar 119561. 

Milli Edebiyat doneminin gerek roman teknigindeki 
basarlsl gerek dil ve usliiptaki titizligi ve gerek Turkiye' 
nin Tanzimattan guniimuze kadar gelen sosyal ve siyasi 
hayatlndaki meselelere gittikce artan bir dikkat ve ciddi- 
yetle egiligi bakmm~ndan en degerli romanclsl, Yakub Kad- 
ri Karaosmansglu (1889 - 1974)'dur. Aslen Manisall olan 
ve Mlslrla ticari miinasebetleri bulunan Karaosman aile- 
smdendir. Kahire'de dogdu. 1895'te ailece Manisa'ya don- 
diiler ve 1906'ya kadar orada kaldilar. Yakub, ilk ve orta 
ogrenimini Manisa ve Izmir'deki okullarda yaptl. 1906'da 
iki yllllglna tekrar Kahire'ye gidince, oradaki bir Franslz 
okuluna devam etti. Iki yll sonra Imir 'e dondiiler. Fakat 

Yakub, orada kalmayarak istanbul'a gitti. Birkac ay son- 
ra 11. Megrutiyet illn edildi. Bir yll sonra da o, yazl ha- 
yatlna bagladl. Hatta Sehabeddin Siileyman'la birlikte, 
" ~ m i t "  ad11 bir edebiyat dergisi de eikardl. Ayn~ yll ku- 
rulan Fecr-i Ati'ye de girdi. Yaymladlgl makale, hikaye 
ve mensur ~iirlerle edebiyat dunyaslna iyice yerlesti. Fecr-i 
Ati'nin dagllmas~t.dan sonra. onceleri k a r ~ ~  ~lkt lgl  Milli 
Edebiyat hareketine katlld~. I. Diinya Savagl'nm sonuna 
kadar, yazllarin~ "Servet-i Funun", "Rubap", "Resimli Ki- 
tap" ve "Yeni Mecmua" gibi dergiler ile "Ikdam" ve "Pe- 
yam-] Sabah" gazetelerinde yaylnladl. 1920'de Milli Mii- 
cadele'yi yaklndan gormeleri iqin davet edilenlerin arasln- 
da o da vard~. Aynl yll, Kiralck Itonak ad11 romanl tefrika 
edildi ("ikdam"). 1. Diinya Savasl'nl kaybetmemiz ve mem- 
leketin cok kotu bir duruma dugmesi yiizunden, bir ara 
psikolojik bir bunallm donemine girdi ve tasavvufla ilgi- 
lenmeye bag lad^. Yazdlgl ilk roman oldugu halde Kiralrk 
konak'tan sonra yay~nlanan Nzlr Baba 119221 ile mensur 
giirlerden oiagan Erenlerin bagcndan [I9191 bu danemm 
iirunleridir. Nihayet Mill? Mucadele'ye kat~lrnak icin An- 
hara'ya gitti (1922) ve orada c~kmakta olan "Hbkimiyet-i 
Milliye" gazetesine ya~llar  yazdl. Curnhuriyet'in ilanmdan 
sonra, bir ara vereme tutuldu ve tedavi icin ~svige'ye git- 
ti (1926). Iki yll kadar kaldlg~ bu iilkeden gonderip h t m -  
tul'deki "Milliyet'' gazetesinde yaylnlanan yazllar~, sonra- 
b r ~  Alp daglarcndan [I4421 ad1 ile kitap hallndc ae bas& 
t~. 1932'de Ankara'da ~~ka r~ l rnaga  baslanan "Kadro" der. 
gisine katlld~. 1935'ten ba~layarak Bern, Tiran, Prag, La 
Haye ve Tahran biiyiikelqiliklerinde bulundu. Prag'da iken. 
Ataturk [I9461 ad11 monografisini hazlrladl. 1954'te emek- 
liye ayrildl. 1960'ta Kurucu Meclis'e ve bir yll sonra da 
milletvekilli~ine se~ildi. Son gorevi, Anadolu Ajansl ~ 3 -  
netim kurulu bagkanhgl oldu. 

Yakub Kadri'nin, yukarlda soylenenlerin dlgindaki eser- 
leri gunlardlr : a. Romanlan : Hukiim gecesi C19271, So- 
dom ve Gonlore 119281, Yaban 119321, Ankara 119341, 
Bir siirgiin 119381, Panorama I 119531, Panorama 11 r19541, 
Hep o prkr [19561; b. Hikbyeleri: Bir serencam 119131, 
Rahmet [ 19221, izmir'den Bursa'ya (Halide Edib, Falih 
R~fkl, Mehmed Aslm ile) [1922], Milli S a v a ~  hikayeleri 
[19741; c. Edebi nesirler: Olcun ucundan 119401; d. Ma- 
kaleler : Ergenekon I, I1 [19291; e. Hlt~ralar : Zoraki dip- 
lomat [19551, Aiiamrn kitabr 119571, Vatan yolunda 119581, 
PoZitiknda krrk beg ycl [1968], G e n ~ l i k  ve edebiyat hatrra- 
larc 119691; f. Monografi : Ahmet H a ~ i m  [19341. 

Edebiyata gozlerini Fecr-i Ati'de acan Yakub Kadri' 
nin, bu ilk ylllarmda, "sanat icin sanat" goriigiine baglan- 
mas1 normaldir. Ancak Balkan Savagl'nm ve onun ardln- 
da I. Diinya Savagl'nm getirdikleri biiyuk acllar kararsm- 
da sanat~lnm yalnlz kendisi icin yasayamayacagl, cev- 
resinde olup bitenlerle ilgilenmesi gerektigi diisiincesi ya- 
zarda yavag yavag yerlegip koklegir ve 1916'dan itibaren 
yurdun acl gerceklerini anlatan hikayeler yazmaya baglar. 
Fakat memlelcetin gittikce kotulegen durumu iizerine biiyiik 
bir karamsarllga dugen ve bu psikolojik bunallmlnl gider- 
mek icin bir sure Bektag? tekkelerine bile devam eden ro- 
mancl, o gunlerini Nur Baba ad11 romanl ile dile getirdi. Fa- 
kat bu bunallmdan as11 kurtulugu, Anadolu'ya gecip Milli 
Miicadele'ye katilmasl ile olur. Artlk olaylarln ve gercek- 
lerin tam i~indedir ve kendi kabugundan tamamlyla s~y r~ l -  
mlgtlr. 
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1916'dan baslayarak ~evresine yoneldigi, boylece o za- 
mana kadar bail1 bulundugu "sanat i ~ i n  sanat" gorugunu 
blrakarak "cemiyet i ~ i n  sanat" goriigunu benimsedigi bili- 
nen yazann, Turkiye'nin Tanzimat'tan beri gecirdigi siyasi, 
sosyal ve kiilturel degigiklikleri tarihi seyirleri i ~ inde  ele 
almaya bagladlgl ilk eseri, ikinci roman1 olan Kiralrk ko- 
nak'tlr. 1920'de tefrika edilip iki y ~ l  sonra kitap halbde 
de basllan bu romaninda yazar, Tanzimat doneminden I. 
Dunya Savagi'nla sonuna kadar yetisen i i ~  nesildeki yaga- 
yq ve diigunii~ ayrlllklarlnl ve bunlarl meydana getiren 
faktorleri incelsr. Edebiyat tarihi aqsmdan bakllmca, bu 
eseri ile Tanzimat, Edebiyat-1 Cedide ve Milli Edebiyat dfi- 
nemlerinin olaylarl ve nesilleri ile ige baslamlg bulunan ro- 
mancl, bundan sonraki romanlar~nda, bu tarz degigiklik- 
lerin, Tanzimat'tan 1950 ylllna kadar Turk siyasi tarihi- 
nin baallca safhalarl (11. Abdulhamid, 11. Megrutiyet, Mu- 
tareke, Milli Miicadele, Cumhuriyet : Ataturk donemi ve 
sonrasl) i~indeki dummunu tahlili bir gekilde inceler ve 
sonu~lara varlr. Biitun bu romanlarlnda Yakub Kadri, kar- 
Slmlza, iyi bir gozlemci oldugu kadar, olaylar iizerinde 
dugiinmesini ve onlarl titizlik ve ciddiyetle degerlendirme- 
sini bilen bir fikir adaml olarak da cikar. Hernen bii- 
tun romanlarlnda goriilen agklar, vakaya sadece bir renk 
katmak i~indir. 

Yakub Kadri, gerek teknik gerek iislap~a Turk roma- 
nlnln Halid Ziya'dan sonra en buyiik temsilcisidir. Vaka- 
nln kurulmaslnda ve geligtirilmesindeki saii;laml~kla birlikte, 
karakterlerin ~izilmesinde de buyiik bir ustallk goruliir. 
Uslapta gosterdigi titizlik de biiyuktur. Dil ise, ilk yazdlk- 
larl (Pir serencam) bir yana buaklllrsa, konu~ma dilinin 
butun ozelliklerini taglr. 

Fecr-i Ati'nin dagllmas~ndan sonra klsa bir sure Milli 
Edebiyat hareketine Lat1l-v~ olan Refik Halid Karay (1888 - 
19651, fstanbul'da dogdu. Yazl hayatlna kiifiik hikb- 
yelerle bagladl ve sonra romana ge~ti .  Bir ara Mek- 
teb-i Hukuk'a yazlldl ise de, yarlda blrakarak basln 
hayatlna girdi (1908). Gazetelerde hikriyeleri, flkralarl 
ve edebi yazllarl clklyordu. Bu arada fstanbul'daki 
Beyoglu belediyesinde baskhtip olarak ~ a l l ~ t l .  Fakat ikti- 
dardaki ittihad ve Terakki partisinin aleyhindeki bazl ya- 
zllarl yuziinden Sinop7a suriildii (1914). UG j~illik bu siir- 
gun hayatlnl Sinop'tan bagka, Corum, Ankara ve Bilecik' 
te ge~irdi. Buralardan gonderdigi ve Anadolu kasaba ve 
gehir hayatlnl ~ o k  renkli olarak anlatan, Istanbul'daki ga- 
zetelerde yaylnlanan ve sonradan Memleket hik2yekri ad1 
ile ayrlca basllan hikhyeleri biiyuk ilgi topladl. Bunun 6ze- 
rine, Ziya Gokalp'm araya girmesi ile affedilerek istanbul'a 
d ~ n d u  ve "Yeni MecmuaVya yazmaya basladl (1917). Mu- 
tareke ylllar~nda, iktidarda bulunan HBrriyet ve itilbf FIT- 
kasl (P2rtisi)'na girdi ve Pasta ve Telgraf Gene1 Miiduru 
oldu. Hukumetin politikaslna uygun olarak Miiii" Muca- 
dele'ye kargl ~ l k t l  ve onu kotiiledi. Bu konudaki yaz~larlnl 
Ali Kemal'in qkardlgl "Sabah" gazetesi ile Refi Cevad 
(U1unay)'m gkardlgl "Alemdar" gazetesinde ve kendi GI- 

kardlgl "Ay Dede" ad11 mizah dergisinde yay~nllyordu. Bu 
davranl~larl yuzunden, zaferden sonraki gunlerde tevkit 
edilmek uzere iken Suriye'ye k a ~ t l  ve Haleb'de yerlegti. 
Orada ~lknlakta olan "Dogu Yol" gazetesi ile lcendisinin 
clkardlgl "Vahdet" ad11 gazeteye de aynl tarzda yazllar 
yazmaya devam etti. Fakat yeni Turk devletinin gittikfe 
afian itibarl karglsmda, buyuk bir hata igledigini anlaywk 

pi~manlik duydu. Bu pigmanllgml, 1926'dan sonra yazdljjl 
yazllarda belirtmeye ve Turkiye ile yoneticilerini ovmeye 
bagladl. Ancak, zaferden sonra ilbn edilen yiiz elli kiqilik 
"istenmeyen kigiler" listesinde yer ald~gl ifin, ancak Ata- 
turk'iin olumiinden sonra ~lkarllan a£ uzerine ~stanbul'a 
dondii ve politika ile bir daha ilgilenmeden, yalnlz yazllarl 
ile hayatlnl kazandl. 

ilk gohretini edebi nesir ve flkra tiiriinde yapan e 
zamanla hikhyeye ve oradan aa romana geGen Refik Ha 
lid'in toplam saylsl otuza yaklasan eserlerinden hikhye, ro- 
man ve fikra turlerinde olanlarl ~unlardlr : a. Hikbye ki- 
taplarl : Memleket hikriyeleri 119191, Gurbet hikdyeleri 
[1940]; b. Romanlarl : Zstanbul'un ic yiizii [19201, Istanbul' 
un bir yiizii [1939], Cete 119391, Siirgiin r19411, Anahtar 
119471, Bu bizim hayatrmrz 119501, Nilgun (C. I, Map7 
Melikesi Nilgiin; C. 11, Turk prensesi Nilgun; C. 111, Nil- 
gun'iin sonu) 119501, D i ~ i  oriinzcek 119531, Bugiiniin sa- 
raylzsr 119531, Yer  altznda diinya var 119531, 2000 yrlrn 
sevgilisi [ 19541, fki  cisimli kadzn 119551, Kadrnlar tekkesi 
r19551, Karlz daidaki atex 119561, Dort yapraklr yonca 
119571, Sonunc~t kadeh [19651; c. Flkra ve hikbye karlglk 
olanlar : Tanrdzklarzm [19191, A y  pe~inde [19221, Bir 
avuc sacma 119391, i lk adzm [19411, Makyajlr kadzn 119431, 
Tanrr'ya ~ i k i y e t  [19441. 

fnce ve d a i m ~  ~evresindeki insanlar~n kusurlarlna ve 
olaylarln aksakl~klarina ycnelen zekbsl ile Refik Halid, he- 
men hemen her turdeki yaz~larinda, karglrn~za ~ o k  kuvvet- 
li bir gozlemci olarak gkar. Bu sebeple, gorduklerini an- 
latlrken colr gerfekfi oldugu gibi, sosyal tenkide ve mi- 
h h a  da hcr zanlan agktlr. Fakat gozleme dayanan ve go- 
t'inii~lerdeil harekct eden her yazar gibi, gorduklerinin al- 
tlndaki sebepleri ara~tlrmaya o da pek girmez. Daha ~ o k  
gerek Gevre gerek olay ve insan olarak sadece gordiikle- 

rini anlatmaya p l l ~ l r .  Bu yuzden yazllarlnda ne psikolo- 
jik ne de sosyolojik tahlile rastlanir. Turk hikhyesine Ana- 
dolu'nun ha,yatini ilk sokan yazarlardan olan Refik Halid' 
in dili, istanbul'un konugma dilinin en guzel orneklerin- 
dendir. ~ s l f i b u  ise ~ o k  canll, renkli ve esprilidir. 

" G e n ~  Kalemler" dergisinin ~ l k t ~ g l  ylllardan beri Mil- 
fi Edebiyat duyiincesine bag11 bulunan ve o slralarda esas 
ad1 olan &is Avni imzasl ile giirleri de yaylnlanan Aka 
Giindiiz (1886 - 1956), romancl ve hiktlyeci olarak as11 
sohretici Curnhuriyet doneminde kazanlr. Selanik'e bag11 
Katerina kasabaslnda dogdu. Galatasaray Sultanfsi'ni bi- 
tirdikten sonra Harbiye (Harp 0kulu)'ye girdi ise de, has- 
talanarzk ayrlldl ve Paris'e gitti. UG yil siire ile oradaki 
Hukuk Fakultesi'ne ve Giizel Sanatlar Okulu'na devam 
ettikten sonra Selanik'e dondu. 31 Mart Vakasl iizerine 
Hareket Ordusu'na katilarak Istanbul's gelip yerlegti ve 
hayatlnl yazllarl ile kazanmaya bagladr. Miitareke ylllar~n- 
da Malta'ya siiriilen Turk aydlnlarl araslnda da yer alan 
Aka Giindiiz, 1932 - 1946 ylllarl araslnda Ankara millet- 
vekilliginde bulundu. 

a. Romanlar~ : Kczrba~acrk [ 19191, Diknlen yzldr~i 
[1927], Odun kokusu [19281, Eiicran [19381, Tang-tango 
[1928], Zlci siingii arasznda [1929], Ynldrz [I9301 Capkrn 

krz [19301, Aysel [19321, Ben Gldiirmedirn [I  331, On- 
larrn romanz 119331, U~ kzzrn hikdyesi [19331, Kokain 
[19351, ~ v e y  ana [1935], Askzn terni:i [192-17 Capraz 
delikanlz [19381, Zekeriya sofrasz [19381, Mecar kazrczlar 
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[19391, Giderayak [19391, Yayla krzr 119401, k b e k  [19411, 
Bir joforiin gizli drfteri C19431. Eger agk ... 119461, San- 
saros 119461, Bir k:.rn masalr [19541; b. Hiklye kitaplari * 

Tiirk'iin kitabr 1i9131, Turk kdb i  119131, Hayattan hikd- 
yeler 119281, Bu topra%zn kzzlarr [19351; c. Edebi nesir- 
ler: Turk duygusu [1941]. 

Ilk yaz~lar~nda idealist bir nliiliyetci olan Aka Giicliiz 
de hiklyeleri ile romanlarlnda kuvvetli bir gozlemcl ve 
gercekci olarak dikkati qeker. Cevresindeki olaylarla k i~ i -  
leri butiin ayrintllari ile veren yazar, realist, hstta nutiira- 
list bir tutum iciadedir. Ancak bu giiclii realizm, nilli ko- 
nnlarda, onnn yine idealizmi de birlikte yuriitmesine engel 
olmaz. Milli Mucadele yillarlnl ele alan romanlarl ile hl- 
kbyelerinde bu durum ac~kca goriiliir. Cok degigik karak- 
terlerin yer aldlgl r o~an l a r~nda ,  teknik yonden tam bi ba- 
sari sagladigr soylcnemez. Fakat dili ve lislitbu, konugma di- 
li ile iislfibunun ozellikleri ve incelikleri ile doludur. 

Mill? Edebiyat hareketinin onciisii olan 0mer Seyfed- 
din (1884 - 1920), Turk hiklyeciliginin en bagar~li gahsiye- 
tidir. Ballkesir'in Gonen ilsesinde dogdu. Babasi bir subay. 
dlr. ilk ve orta ogrenimini istanbul'da yaptl ve Harp Oku 
lil'ndan subay qiktl (1903). Beg y11 Izmir'de kaldiktan son- 
ra, Makedonya'ya tayin edildi. 1910'da askerlikten ayrila. 
rak Selanik'e yerlesti ve hayatini yazllari ile kazanmaya 
qahgtr. 1911'de a y n ~  yerde "Gene Kalemler" dergisini GI- 

kararak Milli Edcbiyat hareketini baglatt~. Balkan Harbi' 
nin gkmasi uzerine tekrar ordupa donerek Yanya'nin sa- 
vunulmas~nda Yunanlilara kargl Garplgtl ve esir dugtu. Bn 
y11 suren bir esirlikten sonra, Istanbul's yerlegti ve yenida 
yazr hayatma dondii. Ayr~ca, Kabata~ Sultanisi'nde de ede 
biyat ogretmenligi yaplyordu (1914). 0lumune kadat p i i  

ren bu gorevi slraslnda yazdlklan ise, degigik dergi ve ga- 
zetelerde yaymlandi. 

ilk hikayeleri "Gens Kalem1er"de gkan (1911) 0mer 
Seyfeddin, bu tarihten oliimiine kadar geeen dok~iz yil gi- 
bi qok kisa blr sure isinde, gerek hikbyecilikte gerek ya 
zarl~kta fok yogun bir callgma donemine girdi. 

Tanzimat cdebiyatinln son yillarinda ba~laylp Servet-i 
Funun doneminde geligmekle birlikte, Bat111 teknikte!<i kii- 
suk hik$ye, Omer Seyfeddin'e kadar bir yazara tek baslna 
~ a l ~ g m a  alani olabi!mig bir tiir olarak ortaya gikamadi. ilk 
defa 0mer Seyfecldin, o zamsna kadar romana gecmek 
isin bir atlama tag1 olarak kullan~lan hik%yenia de ~ i i r ,  ti- 
vatro ve roman gibi uzerinde surekli gekilde ~aliqllabilzcek 
degerde, cazip bir tiir oldujjunu kabul ettirdi. Boylece hi- 
fdye yazarliijini da a y r ~  bir edebi dal haline getiren dmer 
Seyfeddin'in, bu anlayl~i ve tutumu ile kendisinden scnra 
Turk hiklyeciliginin geli~ip ragbet gormesinde buyiik emeki 
geqmi~tir. 

Sagl@inda szdece iic hiklye kitabl yaylnlanml~ olao 
yazarln geriye kalan biksyeleri, olibnunden sonra derlenip 
degi~ik kitaplar halinde basildi : Eshab-r kehf'irniz 119181, 
Harem 119181, Efruz bey C19191, Yalnrz eje (tefrika, "BG 
yiik Mecmua") [19191, Yiiksek iikceler 119261, Gizli nza- 
bet [19261, Bahar ve kelebekler L19271, Eeyaz /ale 119381, 
Asrlzadeler [19381, Bontba [19381, Mahcuplulc imtihanr 
(bir piyes ve hiltbyeler), Ilk diigen ak 119381, Tnrilc ezeli 
bir tekerriirdiir C19381, Dalga 119431, Nokta [1956'j, Eski 
kahralnanlar 119631. 

0mer Seyfeddin bazen butiin TurklGk ve Turancillk 
fikrine de yonelmekle birlikte, hikjyelerinde samiml, ve 

suurlu bir Turk milliyetcisi olarak goriiniir. Milli Edebi- 
aman- yat hareketine kztllml~ biitiin $air ve yazarlar gibi, 0 

lic~llk ideolojisine ve politikaslna ~iddetle k a r ~ l  qikt121 hi- 
klyeleri (Eshab-r kehf'imiz, Hiirriyet bayrak1arr)'nin ya- 
nmda, uzun bir siireden 3eri Bat1 karglsinda a~agi l~k  duy- 
gusuna dii~erek kendisini kiicGmsemeEje all~mlg Turk ay- 
d~nlar~na  moral vemek icin Osmanll tarihinin gerefli say- 
falarlndan I~onusunu alan hikbyeleri (Ba.yrnz vermeyen fe- 
hit, Vire, Pemhe incili kaftan, Topuz, Forsa) ile, yine aynl 
maksatla ve 'riirk milliyetciligini uyandlrmak i ~ i n  yazdlg~ 
hikjyeleri (Primo - Turk cocug'u, Canakkale'den sonra, Fon 
Sadri~tayn'rn oglu) de dikkati ~eke r .  Bunlardan baska, tek- 
rar cagdag bir millet olabilmemiz icin cehaletle din? taas- 
subu (Tz~haf bir zuliim, Kurbaga duasr, Falaka, Hatijten 
bir seda, Keramet) ve kiilturce soysuzlagmamizl (Bahar ve 
Kelehekler, Efruz bey) yeren hikjyeleri de vardlr. Yuksek 
okceler, Kiil&h, Koq, Calcmak, Nasrl kurtarmrg? gibi hiki- 
ye!eri ise sadece mizah!a ilgilidir. 

6mer Seyfeddin de, Refik Halid gibi, kuvvetli bir g6z- 
lemcidir. Fakat konularln~ islerken yalnlz gozlemle yetin- 
mez. 0:aylarin sebeplerini de kendine gore ara~tlrlr ve 
agklar. Karakter yaratmada da psikolojik tahlillerde de 
ba~arll~dlr.  Dili ise, "Genq KalemlerVdeki Yeni lisan ma- 
kalelerinde ger~eklegmesini istedigi dilin, yani konusulan 
Turkcenin en guzel ornekleri arasmdad~r. 

Yazi hayatlna Milli Edebiyat yillarinda girip siihreti 
ve gahsiyeti Cumhuriyet doneminde gelisen ve ~ o k  sevilen 
romancilzrdan biri de Regat Nuri Giintekin (1889 - 1956)' 
dir. istanbul'da dogdu. Bir askeri doktorun 02ludur. ilk 
vc orta ogrcnimini babas~nin gorcvle dolagtlgl Anadolu'nun 
daha cok batlslndaki gehir ve kasabalarda yaptiktan son- 
ra, istanbul Edebiyat Fakiiltesinin edebiyat boliimiinii bi- 
tirdi (1912). 0 da, babasl gibi, Anadolu'nun degi-~ik yerle- 
rinde once edebiyat ijgretmeni ve sonra da Milli Egitim 
Rakanhi.1 miifettigi olarak dolagtl. Bu sebeple, Turk mill1 
egitimini ve Anadolu'yu qok yzkindan tanlmak irnkhim 
buldu. Bir danem icin milletvekilli~i ve bir sure de Lond- 
ra'da ojjrenci miifettigligi yaptl ve emekliye aynldl. 

a. Romanlarl : Gizli el 119221, ~alrku,m 119221, Dam- 
ga [19241, Dudaktan kalbe [19241, Akgam gunegi [19261, 
Bir kadzn diigmant 119271, Yegil gece 119281, Acrmak 
[19281, Yaprak dokiimii 119301, Krz~lcrk dallarr 119321, 
Gokyuzii 119351, Eski hastallk 119381, Ateg gecesi C19421, 
Deiirmen [19441, Miskinler tekkesi r19461, Harabelerin 
cireg'i L19531, Kan davasr 119601, Son srgrnak [19611, Ka- 
vak yelleri r19611; b. Hiklye kitaplarl: Eski ahbap C19191, 
Rofild Bey [19191, Recim - Genclilc ve giizellik [1919], 
Tniirr rnisafiri 119271, Siininii~ yzldrzlar 119281, Leyla ile 
Mecnun 119281, Olaian i~!er  119301, Boyunduruk 119601. 

I. Diinya Savagl'nin son ylllarinda daha ~ o k  hiklye ve 
piyesleri iIe tan~nmaya baslayan Resat Nuri, once istanbrc.1 
krzz adli bir piyes olarak yazip sonradan romana cevirdigi 
Calrku~u'nun yay~nlanmasl uzerine, ~ohret i  birdenbire bti- 
jtidu ve hlzla yaygmlagt~. Bu roman, yalnlz romantik ve 
hazin bir ask vakas~ degil, bu vakanin gectijji ve Turk ro- 
maninln hemen hemen hie tanimad~gi sosyal qevreleri ile 
de dikkati @ti ve cok ssvildi. Bat1 Anadolu'nun gehir, 
kasaba ve koylerinden olugan bu cevrelerde geqen vakanln 
kahramanmln Istar?bullu, okumug ve gznc bir Turk kizl ol- 
mas1 ise Tiirk okuyucusunun ilgisini daha da artlrmqtir. 
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Regat Nuri de kuwetli bir gozlemcidir. Fakat gozle- 
diklerini yalln bir iislfipl.a, olduklarl gibi degil, duygular 
ve hayallerle donatarak daha cazip bir sekilde vermeyi 
tercih eder. Goriilenleri yine degigtirmeden veren 11u anla- 
tlg gekli, iislfibu da renklendirir. Tasvir ve anlatnla giicii 
son derecede gii~lii olan bu uslfiba, yer yer vakadaki ge- 
rilimleri de yumugatmaya gallgan, zarif bir mizah da ka- 
rqlr. 

Romancl, 1927'den sonra, hiss? konularln dlglnda, Turk 
halklnln geri kalmaslnda onemli faktorler olarak g6rdiigi.i 
bilgisizlik, bat11 inanlglar ve din? taassup iizerinde de du- 
rur. ~zel l ikle  Anadolu'nun ekonomik ve sosyal geriliginin 
bagllca sebebini e!&timsizlikte goriir ve degigik romanlarm- 
da bunun iizerinde mar  eder. Son romanlar~, bu yonden 
dikkati daha da ~ekerler. Anadolu'yu ve halklnl ~ o k  iyi 
tanlyan yazar, uzun ve yakln temaslarlnln degerli b i r~ok  
malzemesini, ayrlca, Anadolu notlarr [I9361 ad11 eserinde 
toplad]. 

Servet-i Fiinuncularla yagca aynl nesilden oldugu hal- 
de sanat anlaylgl onlara uymayan ve yazi hayatlna ~ o k  geC 
giren Ebubekir Bazlm Tepeyran (1864 - 1947), hikhyeleri- 
ni Eski ~ey ler  C19101 ve romanini da Yeni ~ e y l e r :  K u ~ i i k  
Para [I9101 adlari ile yaymladi. Gerek hikbyelerinde ge- 
rek romanlnda, dil ve iisliip~a Servet-i Fiinun'un izleri go- 
riiliir. Fakat Kiiciik Para, daha once Tanzimat hikhye ve 
romanlnda ele alinmlg olan koy konusunu daha genig olarak 
igleyen bir eserdir Anadolu'da valiliklerle geCen uzun go- 
revleri slraslnda yaklndan tanldlgl Turk koyliisiinii ve ko- 
yiinii yazar, bu romanmda, ~ o k  gercekd bir gekilde ver- 
meyi bagamgtlr. 

Milli Edebiyat donemi romancl ve hikbyeci kadrosu- 
nu tamamlamdk i ~ i n ,  gu adlarl da eklemek gerekir : Raif 
Necdet Kestelli (1881 - 1936) : Ziya ve Sevdd (hikhyeler) 
C19241, Semavi ihtiras (roman) 119331; Miifide Ferid Tek 
(1892 - 1971) i Aydemir (roman) C19181, Pervaneler (ro- 
man) [19241; Halide Nusret Zorlutuna : Kiiller (roman) 
119211, Sisli geccler (roman) [1925], Giil'iin babasr kim? 
(roman) 119331, Beyaz selvi (roman) [19451; SiikOfe Ni- 
hal: Renksiz zztlrap (roman) C19281, Tevekkiiliin cezasz 
119281, Col giine~i C19311, Yakut kayalar [19311, Yalnrz 
doniiyorum [19381; Falih Rlfkl: Roman [19301; Yusuf 
Ziya : Kiirkqii diikkrint 119311, Seker Osman [19321, Goc 
119431, uc katlr ev [19531; Faruk Nafiz: Yzldrz yagmuru 
r19361; Midhat Cemal : V C  istanbul [19381; Halid Fahri : 
Ask yolunun yolcularr r19381, Sulara giden koprii 119391; 
Orhan Seyfi: Cocuk adam l19411; Ahmet Hamdi Tanpl- 
nar : Huzur   roman^) r19491, Saatleri ayarlama enstitiisii 
(roman) 11961 I ,  Sahnenin dl~zndakiler (roman) 1 1973 I, Ma- 
hur beste (roman) r19751, Abdullah Efendi'nin ruyalarr (hi- 
kbyeler) 119431, Yaz yagmuru (hikbyeler) C19551. 

Mizah ve hiciv : Tanzimat edebiyatlnda ilk omekleri- 
ni veren bat111 mizah ve hiciv t am ,  Milli Edebiyat done- 
minde biiyiik bir geligme gosterir. Sahsi konulardan genig 
6l~iide slyr~larak Fevreye, sosyal ve siyasi konulara yone- 
Len mizah ve hiciv tiiriinun bu donemde taninmi5 b i r~ok  
temsilcileri vardlr. Sekilce nazma da nesre de yonelen bu 
mizah ve hiciv ustalarl arasmda, edebiyata giirle baglama- 
larl yiiziinden, nazml tercih edenler gunlardlr: Neyzen 
Tevfik, Halil Nihad, Hamamizade ~hsan,  Hiiseyin Rdat, 
Abdiilbaki Fevzi. 

Neyzen Tevfik Kolayli (1879 - 1935), Bodrum'da dog- 
du. Milli Edebiyat ve Cumhuriyet donemlerinin en giidii 
hiciv gairidir. iyi ney de ~aldlgi  icin, daha ~ o k  Neyzen ad1 
ile tanindl. Diizenli bir ogrenim gormedi. Gen~liginde ta- 
nlgtigi biiyiik hiciv gairi Egref'in etkisinde kaldl. Alkolik 
olugu yiizunden psikolojik dengesi zaman zaman bozulup 
tedavi isin akll hastahanesine giren Neyzen, 1908'den son- 
ra hiikumet hakklndaki hicivlerinden dolayi polis~e takip 
edildigi korkusuna kapllarak Mlslr'a gitti ve orada beg yll 
kaldi. Siyasi olaylarla birlikte hoglanmadi~i kigileri de hi- 
civlerinde ihmal etmeyen Neyzen, derbeder hayatl, keskin 
zekPsl ve esprileri ile b i r~ok  f~kralara da konu oldu. Hi- 
civlerini Hiq [I9191 ve Azab-r mukaddes [I9241 ad11 kitap- 
larlnda topladl. 

Halil Nihad Boztepe (1882 - 1949), Trabzon'da dogdu. 
Orta ogrenimini yaptlktan sonra Diiyun-1 Umumiye idare- 
si'ne memur olarak girdi ve 1925 ylllna kadar bu gorevde 
kaldl. 1927'den sonra, uzun bir sure milletvekilligi yaptl. 
Bazen divan nazmlnln gekillerini de kullandlgl ve hicve 
pek az yer verdigi ~iirleri Siham-z ilham [1921], Kyine-i 
devran [I9241 ve Maytap [I9241 ad11 kitaplarmdadlr. 

Yine Trabzon'da dogan ve o zamanlar Hamamizade fh- 
san adlnl kullanan Ihsan Hamami (1884 - 1948), orta og- 
renimini yaptlktan sonra, edebiyat ogretmenliklerinde bu- 
lundu. Divan nazlm gekilleri ile yazllmlg mizah giirlerini 
Divan-r fhsan [1928], degigik nazlm gekilleri kullandl& 
giirlerini de Hamsi-name [I9281 ad1 altinda yayinladl. 

Donemin mizah dergilerinde b i r~ok  yazllarl Glkml~ 
olan Hiiseyin Rlfat Igll (1880- 1954) ile Abdiilbaki Fevzi 
Uluboy (1885 - 1954), bunlarl ayrica kitap halinde de bas- 
tlrm~g degildirler. 

Bu ylllarda oldugu kadar Cumhuriyet doneminde de 
as11 edebi gohretlerini bagka tiirlerde yaptlklarl ve siirdiir- 
diikleri halde, zaman zaman mizahla da ilgilenip bagarlll 
olanlar arasinda Kirpi takma a d m  kullanan Refik Halid, 
bu tiirdeki flkralarinl Kirpi'rzin dedikleri [19181, Sakzn a[- 
danma, inanma, kanma [1919], Ago Para'nzn hritrratz 
[I9221 ve Guguklu saat 119221; Fiske adlnl kullanan Or- 
han Seyfi, fikralarlnl Fiskeler [19221, Asri Kerem [I9421 
ve Kulaktan kulaga [19431; Cimdik adlnl kullanan Yusuf 
Ziya, f~kralarlnl Sen kitap [19191, B e ~ i k  [19431, Sarr qiz- 
meli Mehnzed AHa [I9561 ve Gun dogmadan [19611; KI- 
vllclm adlnl kullanan ibrahim Aliieddin, mizah yazllar~n~ 
Sen yazrlar [1926]; Camdeviren ve Deli Ozan adlarlnl kul- 
lanan Faruk Nafiz, nazlm ve nesir geklindeki mizahi yazl- 
larln~ Tatlz - sert [I9381 ad11 kitaplarinda topladilar. 

Fakat bu donemin mizah alanlndaki en biiyiik ustasl 
Erciimend Ekrem Talu (1888 - 1956)'dur. Istanbul'da dogdu. 
Recaizade Ekrem'in ogludur. Galatasaray'l bitirdikten son- 
ra, bir sure de Paris'teki Bcole Libre des Sciences Poli- 
tiques'e devam etti. Doniigunde b i r~ok  memurluklarda bu- 
lundu. Hayatl boyunca suren devlet gorevleri arasinda en 
onemlileri Matbuat Umum Miidiirliigii, yiiksek okullarda- 
ki Franslzca ogretmenlikleri ve Cumhurbagkanll& gene1 
sekreterligidir. Cevresinde hep kusur arayan ve igneleyen 
zekbsl ve buyiik espri kabiliyeti ile Milli Edebiyat ve Cum- 
huriyet donemlerinde Tiirk mizahlnln en renkli kalemleri 
araslna girdi. Bu tiirdeki ilk gohretini, Evliya Celebi'yi XX. 
yiizyllin Istanbul'una getirerek aradan geGen up yiizyll i ~ i n -  
deki biiyiik degigiklikleri onun herkes~e sevilen safllk ve 
sevimlilik dolu iisltibu ile ona anlattlran yazllarl kazandlr- 
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dl. Evliya-yr ccdid [I9201 ad1 ile kitap olarak bastlrd~g~ 
bu yazilarl buyuk ilgi gordu. Bu Sohretini, sonradan ya- 
rattig~ ve yine cok sevimli olan Meghedi tipi ile daha da 
genigletti. 

Ercumend Ekrem'in mizah alanlndaki en yogun calls- 
ma yillari, 1922 - 1928 y~ l l a r~  araslna rastlar. Bu donemde, 
mizah dergilerindeki b i r~ok  yaz~larlndan baska, mizahi ko- 
nularda dokuz roman ve dort hiklye kitabt yay~nlar. Ya- 
zarin ustun mizah gucunii gosteren bu roman ve hik2ye- 
lerinde, ayrlca, orta ve fakir sindlardan secilmig sevimli 
tiplerin ya~aylglari da butun ayrlntilari ile gorulur. Gercek- 
ci ve ~ o k  g u ~ l u  bir gozlemci olan yazarln mizahi roman 
ve hik2yeleri ~un l a rd~ r  : a. Romanlarl : Asriler [1922], Gun 
batarken [ 19221, Kopuk [19221, Sabir Efendi'nin gelirti 
[19221, Sevket-meab L19251, Kan ve iman [19251, Kun- 
dakp [19261, Meghedi ile devr-i dlem [19271, Gemi ars- 
lanr [ 19281, Me~hedi  arslan pe~inde [19341, Kodaman 
C19341, Papelogu [19381, Beyaz ~emsiyeli [19391, Bu go- 
nu1 boyle sevdi [19411, Comleko~lu ve aifesi [19451; b. 
Hiklye kitaplar~ : Teraviden sahura [19231, Sevgiliye ma- 
sallar [19251, K I Z  Ali [19261, Meglzedi'nin hikciyeleri 
[19281. 

Edebi tenkit: Her yeni edebi hareket gibi, Milli 
Edebiyat akimi da b i r~ok  tepkilere ugradi. Bu tepkilerin 
kar~llanmas~ ve dolayis~yla uzun sureli polemiklerin bag- 
lamas1 da ka~milmazd~. Bu tepkilere en ~ o k  kargll~k ve- 
renler, hareketin on saflnda gelenler, yani 0mer Seyfeddin 
ve Ali Canib'dir. Y a z ~  dilinin Turk~ele~tirilmesi konusun- 
da Cenab Sehabeddin ile y a p t ~ g ~  tartlgmalarl Milli ede- 
biyat meselesi ve Cenab Bey'le nziinakagalarrrn [I9181 ad1 
ile ayrlca bastiran Ali Canib, edebi tenkitle ilgili Gallsma- 
lar da yaptl. Edebi bilgilerden soz eden Edebiyat [I9261 
ve Epope ve edebi mesleklere dair maliimat [I9271 ad11 
eserleri bunlar arasmdad~r. 

Bu donemin en ciddi edebi tenkitlerini Kopruluzade 
Mehmed Fuad yazd~. Bu yazilarlnin bir klsmln~ Bugunku 
edebiyat [I9241 ad11 kitabinda toplayan Mehmed Fuad, 
Bat1 edebiyat~ ile ilgili yaz~larini da daha once ve Hayat-r 
fikriye [1910] ad1 ile yay~nlamlgtl. M. Fuad'ln Sehabeddin 
Suleyman ile birlikte yazdig~ ve edebi bilgilerden soz eden 
Maliimat-r edebiye [I9141 ad11 bir eseri daha vardlr. 

Edebiyat tarihi : Kopriiluzade Mehmed Fuad (Fuad 
Kopru1u)'in as11 verimli ve yararli oldugu alan ise Turk 
edebiyat~ tarihi ile ilgili olanidlr. 0 zamana kadar h i~b i r  
ilmi metoda dayanilmaks~z~n, tamam~yla ~ a h s i  goriig- 
ler ve degerlendirmelerle yapilan basit denemeleri qok aSa- 
rak Turk edebiyatl tarihinin ilmi metotlarla ele alln~p 
aragtlrilmasln~ ve yazllmasin~ gerceklegtiren odur. 

Fuad Koprulii (1890 - 1966), Istanbul'da dogdu. Orta 
ohenimini bitirdikten sonra bir sure Mekteb-i Hukuk'a 
devam etti ise de k ~ s a  bir sure sonra ayr~larak Turk ede- 
biyat~ uzerindeki ~allgmalarlna bag lad^. Bu arada bir 
Fecr-i Ati uyesi olarak dergilerde ~iirlerini de yaymllyordu. 
Bu giirlerini bir araya toplam15 degildir. Fecr-i Ati'nin 
dag~lmaslndan sonra Milli Edebiyat hareketine k a t ~ l d ~  ve 
milliyetcilik konularinda aktif bir rol oynad~. 

1910'lardan baglayarak Gahgmalar~nln ilk urunlerini 
vermeye ve Turk edebiyat~ ara~tlrmalarlnda ad ln~  duyur- 
maya baglayan Fuad Koprulu, 1913 yllinda Istanbul Ede- 
biyat Fakultesinde Turk edebiyatl profesorlu~une tayin 
edildi. Aynl yll yaymladlg~ Tiirk edebiyatr tarihinde usul 

("Bilgi" mecmuasl 1) ad11 aragtlrmas~, Turk edebiyat ta- 
rihinin aragtlrllmaslnda takip edilmesi gereken yolu a ~ l k -  
lamakta idi. Ancak, bu baklmdan hicbir gelenegi bulunma- 
yan Turkiye'de, edebiyat tarihi alanlnda bu esaslarl hemen 
ve kolayca uygulamak mumkun degildi. Nitekim i i ~  yll 
sonra Sehabeddin Suleyman ile birlikte yazdiklarl Yeni Os- 
man11 tcrih-i edehiyatl [19161 ad11 eserinde, kendisi bile, 
yukarldaki ara~tlrmaslnda a ~ ~ k l a d ~ g ~  esaslarl geregi gibi 
uygulayabilmi~ degildir. Fakat 1919'da yaylnladlgl Tiirk 
edebiyatrnda ilk mutasavvrflar ad11 buyuk monografisi, il- 
mi metotlarin uygulanmas~ bakimlndan her turlu aksak- 
li$n a r t~k  ortadan kalkml~ oldugunu a q k ~ a  gostermektedir. 

Fuad Koprulu'nun Turk edebiyatl tarihi konusunda 
ortaya koydugu bir ba~lca ilmi ger~ek de Turk edebiyat~ 
tarihinin bir butun oldugu, o zamana kadar yapildlgl gibi 
sadece Osmanli devri edebiyat~ olarak dugiiniilemeyece~i, 
edebiyatlar~ olu~mug biitun Tiirk leh~elerinin bir biitiin 
olarak ele allnmalarl gerektigi hakklndaki goru~iidur. Bu 
gorugune dayanarak, Turk edebiyat~ tarihini bir butun ha- 
linde ele almak suretiyle ve tarihi donemlere gore yaptlgl 
tasnif bugun i ~ i n  de ge~erligini kommaktadir. Bu esadar 
dahilinde yazmaya bagladlg~ Turk edebiyatr tarihi'nin ilk 
biiliimiinii (Isliimiyetten onceki Turk edebiyati) 1920'de ve 
ikinci bolumunii de (fsldmiyetten sonraki Turk edehiyatr : 
vezin ve ~ e k i l )  1921'de yaylnladlktan sonra, bu iki bo- 
lumu yeniden gozden ge~irerek ve zamanca XIV. yiizyil 
Turk edebiyatln~ sadece Cagatay leh~esine ait urunlerinin 
sonuna kadar getirerek, be$ y11 sonra, Tiirk edebiyatr tarihi 
[1926Iyni yeniden bastird~. Fakat Turk edebiyatlnln bas- 
lica leh~elerinin urunlerine, Turk kultur tarihinin bir~ok 
alanlarlna yayilml~ olan qa l~~ma la r~  yiizunden, bundan son- 
rasln~ devam ettiremedi. 1924'te Turkiyat Enstitusu'nii de 
kuran Fuad Koprulu, 1935'te Kars'tan milletvekili se~ildi 
ve uzun sure bu gorevde kaldl. Fakat eski verimliliginde 
olmamakla birlikte gal~~malarma yine devam etti. Bu ara- 
da Dil ve Tarih -Cografya Fakultesi ile Miilkiye'de Turk 
tarihi iizerinde dersler de verdi. Bir ara muhalefete geeti 
ve 1950 se~imlerinden sonra d ~ g  igleri bakan~ oldu. 

Turk edebiyat~ ve Turk kiiltiir tarihi uzerindeki calls- 
malarln bilimsel bir nitelik kazanmaslnda onculuk eden ve 
biiyiik hizmet goren Fuad Kopriilu'nun ~a l l~malar l  ara- 
s~nda  en onemlileri gunlardlr : a. Makaleler : Turk edebi- 
yatrnda d ~ r k  tarzrnrn menge ve tekdmiilii hakkrnda bir tec- 
rube ("Milli Tetebbular Mecmuasi", I, 1915), Tiirk edebiya- 
trnrn mengei ("Milli Tetebbular Mecmuas~", 11, 1915), 
Turk edebiyatrnrn Ermeni edebiyatr iizerine tesiri ("Edebi- 
yat Fakultesi Mecmuas~", 2, 1922), Meddahlar ("Tiirkiyat 
Mecmuasl", I, 1925), Turk klasik edebiyatrnda nazrm fe- 
killeri : Tuyug ("Turkiyat Mecmuas~", 11, 1928), Klasrk 
Turk nazmznda rubai geklinin eskiliki ("Tiirkiyat Mecmu- 
asl", 11, 1928), Gazneviler devrinde Turk ~ i i r i  ("Edebiyat 
Fakultesi Mecmuasi", I, 1929), Anadolu'da Turk dili ve 
edebiyatrnrn tek&nziiliine umumi bir bakrs ("Yeni Turk" 4, 
5, 7, 1933), Cagatay edebiyatr ("Isl2m Ansiklopedisi", 111, 
270 - 373). b. Eserleri : Turkiye tarihi ( I .  c. Menselerden 
Anadolu'nun istillslna kadar) [ 1923 I, Turk tarih-i dinisi 
[19251, Azeri edebiyatrna aid tetkikler 119261, Milli ede- 
biyat cereyanrnrn ilk mubeggirleri ve Divan-r Tiirki-i basit 
119281, Gevheri L19291, XVI. asrr sonuna kadar Turk sat 
~airleri [19301, Divan edebiyatr antolojisi [I932 - 19341, 
Turk dili ve edebiyatr hakkrnda ara~ttrmalar 119341, Tiirk 
saz jairleri antolojisi 11939 - 19401. 
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Curnhoriyet devri T. E.: Yakln Tiirk tarihinin on 
beg yllllk ~ o k  klsa bir donemi olan 11. Megrutiyet (1908 - 
1923) doneminde Tiirkiye ardl ardlna girmek zorunda bl- 
raklldlgl i i ~  savagta (Libya, Balkan, I. Diinya) da yenlk 
diigtiikten sonra bin bir slklntl iqinde bagardlgl istiklll 
Sava~l'ntn hemen ertesinde, muhakkak surette qoziilmesi 
gereken pek ~ o k  siyasi, sosyal, hukuki, iktisadi ve kiiltiirel 
konularla kargl karglya kaldl. Bunlarin ~ijziimiinde allnan 
modeller, ~agdag Bat1 iilkeleri idi. 

G e r ~ i  Tiirkiye biitiin bu alanlarda yine medeni Bat1 
iilkelerinin ornek alinmasl ile giri~ilen reformlara oteden 
beri yabanc~ degildi. Ancak, bu reformlardan hi~birisinin 
tamamlyla ne bagarlli ne tam ne de kesin tavlrll olduklarl 
iddia edilemezdi. Hemen hepsindeki uygulamalar ya yan- 
11s veya eksikti. Bat1 iilkelerinin ornek allnmaslndaki bu 
yanl~~llklarln veya eksikliklerin ise bagllca iki sebebi var- 
dl : Ordu ve ulema. 

Bozulmu~ yeniceri ocail, 11. Mahmud'un basiretli ve 
dikkatli gayretleri ile nihayet ortadan kaldlrlldiktan sonra 
(1826), devlet yonetimindeki engelleyici giiciinii kaybetti. 
Fakat onun yerine Bat111 ornekte kurulan yeni ordunun da 
politika ile ilgisi tamamlyla giderilemedi Ve Onun Zaman za- 
man  onetime kargl birtak~m miidahalder yapmaktan geri 
kalmadlgl goruldii. Eski sikllglnl ve keyfiligini kaybeden bu 
miidahaleler, ~iyasi  hayatin dar bogazlara girdigi slralar- 
da ya jrobaz slnlfrnin tahriklerine veya ~ a h s i  kararlara bag11 
olarak ortaya ~lklyordu. Daha ~ 0 k  ulerna slnlflnln tahrik- 
lerine uyularak Abdiilmecid'e karql giri~ilen ve ba~ar~s~z l lk -  
la biten Kuleli Vakasl (1859)'ndan sonra Abdiilaziz'e (1876) 
ve 11. Abdiilhamid'e (1908) kary yiiriitiilen asker? miida- 
haleler bagariya u:agmlstlr. Son miidahale 1876'daki mu- I 
dahalenin de hedefi olup sonu getirilemeyen rejim degigik- 
ligini gcr~eklegtirmi~tir. Ancak, ilgili ordu mensuplarl Yap- 
t~klari miidahalenin qok otesine giderek pek klsa bir Sure 
i ~ i n d e  si~asette yerle~ip devlet yonetimine de el ko~mu3- 
lardlr. Her turlii siyasi bilgiden ve yetenekten yoksun 0lan 
bu el koyug devlete Gok pahallya mal O1mu~ ve Osmanll 
irnparatorlu~unun hlzla ortadan lcalkmasl ile sonuclanmlgtlr. 

Yeni~eri ocaglnln kaldlrllmaslndan once devlete kary 
yiiriitiilen biitiin hareketlerde ordunun ayrllmaz s u ~  ortag1 
durumundaki ulema slnlfl, dini kotiiye kullanmak suretiyle 
cahil balk ziimreleri iizerinde kazandlgl biiyiik niifuzunu 
istismar ederek her vesile iIe devlet yonetimine miidahalede 
bulunmug ve ozellikle Bat1 modelindeki kalklnma hareket- 
lerine engel olmugtur. Tanzimat doneminde goriilen kal- 
klnma hareketlerindeki ikiligin bagllca sorumlusu ulema sl- 
n~fidlr. Ayr~ca, devlet ba~kanl  bulunan padigahlar~n, yer- 
yiiziindeki biitiin Miisliimanlarln ba81 olmak gibi en genig 
anlamda bir dini hiiviyetleri de vardl. Yani siyasi otorite 
ile din; otorite aynl kiside birlesmiati. Bu baklmdan 0s- 
man11 devleti sadece oligargik degil, aynl zamanda teokratik 
bir yapiya da sahipti. BU ger~ekler kar~lslnda istiklhl Sa- 
vagi'ndan hemen sonra yeni ve baglmslz tek Turk devleti ku- 
rulurken ordu ile din adamlarlnln devlet yonetimine mii- 
dahalede bulunma imklnlarinl kesinlikle ortadan kaldlrmak, 
Batr demokrasilerinde ~oktandlr goriilmeyen boyle durum- 
lara bir son vemek iGin gerekli tedbirlerin allnmasl 
da ka~mrlmaz bir tutum olmugtur. Osmanll ~mparatorlugu 
artlk bulunmadlglna ve yeniden canlandlrilmasl da hicbir 
sekilde soz konusu olamayacagma gore Tiirkiye i ~ i n  mo- 
dern ve milli bir devlet kurmaktan baska care yoktu. Bu 
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devletin gekli ise zaten 23 nisan 1920'den beri adl henijz 1 
konulmu~ olmasa da fiilen yiiriirliikte idi. ulke yoneti- ! 

minin kayltslz ~artslz millet hlkimiyetinde oldugunun res- 
men kabulii ve biitiin yonetim yetkilerinin Tiirkiye Biiyiik 
Millet Meclisi'nde toplanmasl ile fiilen yiiriirlfige girmiS 
devlet gekli aclkca "cumhuriyet"ten bagka bir Sey degildi. 
Bu sebeple ger~ekten 29 ekim 1923 tarihinde bu devlet gek- 
linin sadece ad1 apklanmlg oldu. 

Ancak, bu a~iklamadan once bir iilkede iki siyasi oto- 
rite veya devlet bulunamayaca$jlna gore istanbul'da artlk 
ismen mevcut siyas? otorite (saltanat) ortadan kaldirlldl ve 
yalnlz dini otorite (hillfet) b~raklldl (1 kas~m 1922). Fakat 
hem  aida as milli devletlerde dini otoritenin yeri kalmaml~ 
hem de Osmanll devletinde din1 otorite siyasi otoritenin 
iqinde erimig oldugundan uygulamada bazl karl~lkllklara 
yo1 aGlp huzursvzluk yaratabilecegi gibi hakll bir diigiince 
ile bir sure sonra hilsfet de kaldlrlldi (3 mart 1924). 
Boylece milli ve modern Tiirk devletinin kurulugu slrasm- 
da Osmanli fmparatorlu~unda uzun siire birfok zararll mii- 
dahaleleri goriilmiig elan din$ otoritenin de devlet yijneti- 
mine rniidahale imkinlarl 6nlenmeye baSlanmlS oldu. Hi- 
Ilfetin kaldlrllmaslnl iilkedeki din iSlerinin bir bakanllk 
seviyesinden qlkarllarak hiikiimetin biinyesinden, yani siyasi 
plandan tamamlyla uzakla~tlrllmas~ maksadl ile yine aynl 
tarihte Seriyye ve Evkaf Veksletinin kaldlrllmasl ve yerine 
baSvekglete baill hirer genel miidiirl"k seviyesinde ( ~ i ~ ~ -  
net iSleri, Vaklflar umum ~ i i d i i ~ l i i k l ~ ~ i )  yeniden kurulma- 

takip etti. Bunun tabii bir sonucu olarak pine aynl ta- 
rihte Glkarllan ~ ~ ~ h i d - i  ~ ~ d ~ i ~ ~ ~  (b;gretimin birleStirilmesi) 
kanunu ile seriyye vek2letine baill bulunan din? okullar 
(medreseler) da kaldlrllarak her tiirlii ogretimin ve- 
kbletince yapllmasl kararlagt~rlldl. Cok klsa bir siire sonra 
da islsm hukukuna gore Seriye mahkemeleri kaldl- 
rlldl (8 nisan 1924). ~ o ~ l ~ l i k l ~  Tanzimat'in ilhnlndan beri 
ogretim ve hukuk alanlarlnda devam eden ikiliklere son ve- 
rilmiS oldLl. Bundan sonra slra resmi olmayan yari dint 
mfiesseselere geldi ve tekkelerle tiirbeler kapatllarak tari- 
katlarln tegkilltlanmasl yasaklandl (30 kaslm 1925). 1926' 
da kabul edilen ~ i i ~ k  ~ ~ d ~ ~ i  K~~~~~ ile de evlilik miies- 
sesi dini niklha bail1 olmaktan gkarilarak kanunlarln hi- 
mayesi ve teminati altlna alindl. Ayrlca birden fazla ka- 
dlnla evlenmek de yasaklandl. Nihayet 1924 Anayasaslnda 
yapllan bir degiaiklikle Tiirkiye Cumhuriyeti'nin resmi di- 
ninin isllm oldugu hakklndaki hiikiim kaldlrlllp (1928) 
yeni devletin her medeni ~agdag devlet gibi din1 miidaha- 
lelerin dl~lnda kalacail ve vicdan hiirriyetine sayglll bulun- 
dugu agklann~lg oldu. 

Bir yandan boylece din? otoritenin devlet yonetirnine 
miidahalesi kesinlikle onlenirken beri yandan da ordunun 
siyasete karlgma imklnlnln da ortadan kaldlrllmasl i ~ i n  
gerekli tedbirlerin alinmaslna bagland]. G e r ~ i  1926'dan son- 
ra ordunun devlet yijnetimine miidahalesi ~ o k  seyreklea- 
rniati ve istikill SavaSlnl kazanan ordu tam bir disiplin 
iGinde idi. Fakat son 1908 miidahalesinden sonra tecriibe- 
siz ordu mensuplarinin devlet yonetimini ellerine alarak 
fellketlere yo1 a~malar l  gibi cok acl ve yakln olaylarln 
dikkate allnmamasl da miimkiin degildi. Bunun iizerine ye- 

ni devletin kurulugundan sonra bir siire ~arlamentoda yer 
a l m l ~  elan ordu mensu~larlnln Ya siyaseti VeYa askerli- 
gi tercih etmeleri mecburiyeti getirilerek ordunun siyaset 
ile ic i ~ e  bulunmasl da kesinlikle onlendi. 
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Bu arada yeni Turk devletinin fikri ve siyasi temelleri 
de tespit edilmigti : Cumhuriyet~ilik, milliyet~ilik, halk~lllk, 
ink~lbp~i l~k ,  laiklik, devlet~ilik. Bu prensipler 1937'de ya- 
pilan bir degigiklikle Anayasaya da yerlegtirildi. Milli dev- 
letin ya~ayabilmesi k in  akllcl ve gercekfi bir goriigle tes- 
pit edilmig bu prensiplere UYgun olarak yukarldan beri 
yapllagelen siyasi ve dini deiigiklikleri, klsa siirelerle, ik- 
tisadi, sosyal, hukuki ve kiiltiirel reformlar da takip etti. 
Biitiin bunlardan herkesin memnun kalmasl miimkiin de- 
gildi. Siyaseti tercih ederek askerlikten ayrllan bazl ordu 
mensuplarlnln da bulunduiu ve ozellikle hillfetin kaldlr~l- 
masma kargl olan bir topluluk 9 kaslm 1924'te ilk siyasi 
tepkiyi gostererek Terakkiperver Cumhuriyet Flrkaslnl kur- 
du. Bu partinin dini konulardaki goriigleri mutaasslp ziim- 
re araslnda biiyiik ragbet gordiigii gibi, yabancl devletlerce 
de istismar edildi. Nihayet dlgtan ve i ~ t e n  papllan tahrik- 
lerle, Giiney-dogu Anadolu'da ilk silLh11 tepk i~e  (Seyh Said 
yijnetimindeki G e n ~  isyanl, 11 subat 1925) yo1 actl. isyan 
devlet~e derhal bastlrlldlgl gibi, siyasi parti de kapatildl 
(5 haziran 1925). 

Bundan sonra inkllbplara hlz verildi. Yeni Tiirkiye' 
nin Bat1 medeniyeti yolunda goriiniig~e de ~ a g d a ~  olabil- 
mesi i ~ i n  gkarllan klyafet (2 eyliil 1925) ve gapka (25 ma- 
YIS 1925) kanunlarl ile TGrk halklnln klllkca karmakarlglk 
ve iptidai goriiniigii de medeni bir diizene sokulmaya call- 
glldl. Milletleraras~ siyasi ve ozellikle iktisadi miinasebetler- 
de karl~ikllklara yo1 aGan Hicri ve Rumi takvimler bnakl- 
larak medeni diinyanln kullandlgl saat ve takvim sistemi 
kabul edildi (26 arallk 1925). BU arada hukuki dizenleme- 
ler de devam etti. Turk Medeni Kanunundan sonra Turk 
Ceza Kanunu (1 mart 1926) ile Turk Ticaret Kanunu (26 
mayls 1926) da yeniden diizenlendi. 

11. Abdiilhamid devrinde kabul edilmig olan kapitiilas- 
yonlarla ekonomik baklmdan yarl somurge durumuna 
getirilmig olan Tiirkiye'nin en acil meselelerinden biri de 
ekonomik durumunun diizeltilmesi ve yabancl sir- 
ketlerin ellerinde bulunan biitfin iSletmelerin millileStirilme- 

si idi. B~ maksatla izmir9de I. iktisat Kongresi 
(ocak 1923),nde Tiirkiye,nin ekonomik goriiSleri ve hedef- 
leri agklanmlg, ozel tegebbiisiin heniiz cok zaylf olugu kar- 
slslnda ekonominin devlet~e de desteklenerek karma bir 
ekonomi siyasetinin takibi zaruri goriilmiigtu. BU siyaset 
yoniinde Turk ekonomisinin diizenlenmesine Iktisat Ve- 
klletinin kurulmasr ile (1924) baslanmig, bunu Cumhuriyct 
devrinin ilk milli bankasl olan Ig Bankasl'nm kurulmasl 
(26 agustos 1924) takip etmig ve bundan sonra da yabancl 
igletmelerin devlet~e satln allnarak millilegtirilmesine ge~i l -  
migtir. Boylece ilk olarak Tiirkiye'nin tiitiin tekelini elinde 
bulunduran yabancl reji idaresi millile$tirilmig, bir yandan 
da yabancl girketlerin varlik sebebi olan devlet b o r ~ l a r ~ n m  
odenmesine ~allgllml~tlr. imparatorlugun ortadan kalkma- 
slndan sonra iizerinde yerlegilmek zorunda kalinan Anado- 
lu to~raklarl zaten beri en Gok ihmal edilmi~ en 
baklmslz topraklardl. ~ l k e n i n  en onemli gelir kaynagi olan 
ziraat ~ o k  iptidai durumda, verim son derece diigiik, sa- 
nayi ise ondan da geri idi. Her iki sektoru de hem giielen- 
dirmek hem de modemlegtirmek gerekiyordu. Igte bu zor 

altlnda bir yandan yabancl devletlere elan borGlar 
ijdenir ve yabancl iSletmeler satin allnlrken bir yandan 
Tiirk ekonomisinin ba~llca gelir kaynaklarlnln geligtirilmesi- 
ne bir yandan da ekonominin kan damarlar~ olan ulaglm 

imklnlarlnln genigletilmesine biiyiik bir dinamizm ile gi- 
rigildi. Demir yolu siyaseti bu devrin onde gelen ekono- 
mik hareketlerinden biri oldu. 

Ancak, ekonominin diizeltilmesi ve geligtirilmesi yo- 
lundaki Cabalar da Gok yogun olmakla birlikte karma eke- 
nomideki biiyiik pay zaruri olarak devlete d"giiyor; Tiirk 
sermaye piyasaslndaki birikimin hen"z denecek kadar 

oldugu bu ilk ylllarda, yalnlz devletin giicfi ile ekonomi- 
deki geligme, istenilen hlzda gerGeklegemiyordu. 1 ocak 
192g'de ~ ~ ~ d ~ l ~  demir yollarl da devletGe almdl. 
~~k~~ bu slrada ~ ~ ~ ~ i k ~ ~ d ~  baglayan ekonomik bunallm 
(1929) yavag yavag b"tiin dunyayl ve bu arada Tiirkiye'yi dP 

B~~~~ iizerine, ~ i i ~ k  korunmasl ve kredi pi- 
yasaslnln diizenlenmesi iGin, 11 haziran 1930'da ~~~k~~ B ~ -  
kasl kumldu. ~ k ~ ~ ~ ~ i k  bir kolayllk olarak Tgrkiye'deki 
eski tartl ve uzunluk 61Giileri >lraklllp milletlerarasl ol,-ij- 
ler kabul edildi (1931). Denk biitGe rnali siyasetin temeli 
o]du. Cumhuriyet devrinden Gnce istanbu19dan ancak An- 
karapya kadar gelen demir yolu, ~~~~~~i - Sivas yijnfinde 
Ellzlg'a kadar gotiiriildii (1934). Aynl yll ekonomik kal- 
klnma beg yllllk planlara bailanarak Tiirkiye'de plan11 kal- 
klnmanln uygulanmas~na gecildi. 0 yillarda Tiirkiye'de en 
biiyiik sermayedar olan devlet, mali giiciiniin sai ladl i~ im- 
klnlar iil~iisiinde, bir yandan yabancl girketleri (Istanbul 
Liman Sirketi, Istanbul Telefon Sirketi, $ark Demir Yolllarl 
Sirketi) millilegtirmeye devam ederken bir yandan da ilk 
biiyiik sanayi kuruluglarlnl (Kayseri ve Nazilli bez fabri- 
kalarl, Pagabah~e Cam Fabrikasl, Izmit Kbilt Fabrikasl, 
Gemlik Suni ipek Fabrikasl, Bursa Merinos Fabrikasl) 
(1935 - 1938) hizmete a ~ ~ y o r d u .  

Siyasi, sosyal ve ekonomik alanlarda biitiin bu reform- 
]ar yaplllrken, kiiltiir ve egitim alanlnda da biiyiik girigim- 
ler olmakta idi. Cumhuriyet9in Atatiirk'iin iiliimiine kadar 
siiren doneminde, hemen her yll, Turk egitimi ve kiiltufi 
ile ilgili biiyiik olaylar gecer. Bagka alanlarda olduiu ka- 
dar egitim ve kiiltiir alanlarl iGin de 1924 ~111 onemli bir 
ba~langl~tlr.  Tiirkiye'de ogretimin birlegtirilmesi hakkmda- 
ki kanun bu yll pkar~ldlgl gibi, 11. Me~rutiyet doneminde 
ger~eklere ters dii~en Osmanllclllk giiriigiiniin ve buns da- 
yall devlet siyasetinin terk edilmesinde biiyiik rolii olan 
Tiirk milliyetciligi fikrine dayall Turk Ocaklar~ da bu y11 
yeniden acllmlgtlr. Yeni Tiirk devleti, bir milli devlet ola- 
rak, her Seyden once milliyetGiligi baSta gelen prensipleri 
araslna almls ve ona anayasaslnda da yer vemig bulunuyor- 
du, Tiirkiye CumhuriyetiYnin kurulusundan sonra hemen 
her alanda yapllan diizenlemelerin, yani inkllbplarln hepsi- 
.in temelinde milliyet~ilik fikri yatmaktadlr. Ancak bunun, 

veya aSlrl goriiglerle h i ~ b i r  ilgisi yoktur. Bu donemin 
kiiltiirel alandaki genel tutumunda, Tanzimat'tan beri ka- 
lIn eizgiler halinde suriip gelen medeniyet~ilik, yurtsever- 
lik, hiirriyet~ilik fikirleri ile en dengeli ve gercek~i agkla- 
maslnl Ziya Gokalp'ta bulan milliyet~ilik anlaylglnln derin 
izlerini gijrmek miimkundiir. Atatiirk'iin akllcl, ol~iilii ve 
g e r ~ e k ~ i  potaslnda en tutarll sentezine ulagmig olan milliyet- 
Gilik g8figu, hem fikir hem de duygu olarak tam bir 
denge 

Cumhuriyet devrindeki biitun reformlarda da omek ola- 
rak Bat1 medeniyeti ve kiiltiirliniin al~nmasma devam edil- 
digi ve yalnlz devletin degil, onun sahibi olan halkin da bu 
medeniyete yonelmesi gerekli goriildiigii i ~ i n ,  bu hallu O ~ U -  

ma yazma ogrenmede biiyiik giidiiklere ugratan ve okur 
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yazar oranlnln (1927 saylmlnda % 13,5) yuzyillarca yiikse- 
lememesindeki pay1 da kugiimsenemeyecek olan Arap al- 
fabesinin yerine, ogrenilmesi ~ o k  daha kolay oldugu gibi 
biitiin dunyada da yaygln bulunan Latin alfabesi kabul edil- 
di (1 kas~m 1928). T a g l d ~ i ~  gu~luklerden dolayl Arap al- 
fabesinin blrakll~p yerine Latin alfabesinin kabul edilmesi 
fikri 11. Megrutiyet doneminde ortaya atllip taraftarlar da 
kazanmlgt~. Osmanllcanln Tiirk~ele~tirilme konusu ise, 
Tanzimat'tan beri ileriye siirulen bir istek olarak devam et- 
mi?. 11. Megrutiyet'te "Genf Kalemlermin onayak olmasl 
ile meseleye ciddi Cozum getirilmig ve yazl dili konu~ma 
diline yaklagtlrllarak Osmanlica biiyiik o l ~ u d e  Turk~ele$tiril- 
migti. Latin harflerinin kabulu s~rasinda bu ol~uniin daha 
da yiikseltilmesi ve bundan da onemli olarak Turk dilini 
ilmi esaslar ve tarihi perspektif i ~ i n d e  incelenip diizenlen- 
mesi i ~ i n  de haz~rllklara bag land^. Yapilan ilk incelemeler 
Tiirk~enin zenginligi kadar eskiligini de gosterdigi i ~ i n ,  Turk 
dilinin ancak Turk tarihinin gen i~  platformunda ele alm- 
mas1 gerektigi sonucuna varllarak, araytlrmalarln iince Tiirk 
tarihi iizerinde yapllmasl ve Turk dili ~all~malarlnin da 
onun lglilnda yurutulmesi uygun goruldu. Boylece, Turk 
Ocaklar~ Gene1 Merkezi'ne bail1 bir ara~tlrlna bolumu ola- 
rak baglatllan Turk tarihi ~ a h ~ m a l a r ~  (1930), bir yll sonra 
Turk Ocaklan'nln kapat~lmasl iizerine, Turk Tarih Kurumu 
(15 nisan 1931)'na verildi. Turk 0caklar1'nin kapatilmasl, 
daha genig alanll bir organizasyonla yeni devletin ana he- 
deflerinin ve yapllan ink~llplarln halk kitlelerine daha iyi 
anlatllmasl i~indi.  Ger~ekten de, Halk Evleri (19 subat 
1932), uzun ylllar bu maksada ba~arlli  bir ~ekilde hizmet 
ettiler. Turk Tarih Kurumu'nun 1932 temmuzundaki ilk 
kongresinde de, Turk tarihinin eskiligi ve Turk medeniye- 
tinin zenginligi ortaya konuldu. Orta Asya medeniyetin 
ilk yerlegme yeri idi ve bu yerin sahipleri de Turklerdi. 
Turk tarihinin eskiligi bu kadar derinlere gidince, ona pa- 
ralel olarak. biitun Turk medeniyet ve kulturu ve bu arada 
Turk dili de aynl derinliklere kadar inmi5 oldular. Bir yan- 
dan da Turk~enin A r a p ~ a  ve Fars~anln hlkimiyetinden kur- 
tulmaslnl kolaylagtlrmak iqin, bu iki dilin Turk okullarln- 
da yuzyillard~r surdurulup gelmekte olan ogretimine de 
son verildi (1 eylul 1929). Turk dilini tarihi sepri iqinde 
incelemek ve duzenlemek gayesiyle lcurulan Turk Dili Ted- 
kik Cemiyeti (12 temmuz 1932) de ~al~gmalarlnl bu yonde 
yiirutup Turk tarihi alanlndaki sonu~lara paralel olarak 
vardigl s o n u ~ l a r ~  ilk kurultayinda (26 eyliil 1932) a~ikladi. 
Nihayet Turk kultiiru ve medeniyeti iizerinde tarih ve dil 
alanlarlndan ba~lanarak elde edilen geli~melerle ikinci (1934) 
ve ii~uncu (1936) Turk dili kurultaylarlnda "Turk~enin bd- 
tun diinya dillerinin ana kaynagl oldugu" noktaslna, ya~li 
"Turk~edeki biitun yabancl kelimelerin de asllnda T u r k ~ e  
olduiu" sonucuna varilmca, bu kelimelerin Tiirk~eden GI- 

karllmas~nda w a r  etmenin luzumsuzlu~u da ortaya Glkmls 
oldu. 

Bu arada, bir universite reformuna da gidilerek o za- 
manlar Tiirkiye'nin tek universitesi olan 1stanbul ~n ivers i -  
tesinin ~ a g d a ~  bir seviyeye getirilmesi i ~ i n  gerekli duzenle- 
meler yap~ldi. Kadrosu B a t ~ n ~ n  tanlnmlg bilginleri ile tak- 
viye edildigi gibi, "Darulfunun" ad1 da "universite"ye Gev- 
rildi (1933). Birbiri ardlnca yap~lan ink~llplarm genclige 
d o b u  olarak agklanmas~ dii~iincesi ile de universiteye ve 
yuksek okullara Turk inkllPb~ tarihi dersi konuldu (mart 
1934). Aplca, devlet merkezinde de bir universite kurul- 

mas1 i ~ i n  gerekli zeminin hazlrlanmaslna Ankara Adliye 
Hukuk Mektebi (1925) ile baglanarak iki yll sonra bu okui 
fakulte haline getirildi. 1930'da yuksek okul seviyesinde 
Ziraat Enstituleri ve 1936'da da Dil ve Tarih - Cografya 
Falcultesi a g l d ~ .  Bu y~llarln onemli bir siyasi ve sosyal 
olay~ da Tiirk kad~nlarlna seCme ve sefilme hakklnin ta- 
nlnml~ olmasldlr (5 arallk 1934). 

Her yeni hareket gibi, siyasi, sosyal, ekonomik ve kul- 
turel alanlarda buyuk bir h~zla  ger~eklegtirilen bu reform 
hareketleri yine tcpki gormeye devam etti. Ataturk'e 1z- 
mir'de duzenlenen suikast (1926) ve Menemen'deki Kubi- 
lay olay~ (1930) bunlar arasmdadlr. Ataturk'un cok partili 
demokratik sisteme ge~mek igin onculuk ettigi ve ekono- 
mide liberal bir siyaset takip edecek olan Serbest Cum- 
huriyet Flrkasl (12 aiustos 1930)'nln klsa surede dejenere 
olup kapanmas~nda (17 kas~m 1930) Cumhuriyete ve ink]- 
Epiplara karg~ olanlarm da rolii biiyiiktiir. Bunun igindir ki 
yeni devleti ve yapllan reformlarl korumak maksadiyla, 
zaman zaman, olaganustu durum muesseseleri olan ~st ikl l l  
Mahkemeleri'nin ~al l~t l r l lmalar~ gerekmigtir. 

Milli haysiyet ve geref duygularl ile baglattlgl mucade- 
lesini sonuna kadar aynl duygularla yurutup bagar~ya ulag- 
tlrdlktan sonra devletini de saglam temeller iizerine kuran 
Tiirkiye'nin, butiin bu safhalarda karglslna dikilen ve za- 
manla onun irtica kadar buyuk hasm~ haline gelen bir bag- 
ka hareket ise sosyalizmdir. Bat1 Avrupa'da XIX. yuzyllln 
ortalar~nda ijnce ekonomik bir doktrin ve i a ~ i  hareketi 
olarak ortaya qklp 18717deki Paris Komiin hareketi ile 
ilk buyuk eylemini de ger~ekle~tiren bu gorug tarzlna Tan- 
zimat edebiyatlnln ilk doneminde ne devlet adamlarlnca 
ne de aydinlarca hicbir ilgi gosterilmedi. Tanzimat ede- 
biyatlnln ikinci doneminde sadece fikir planlnda gorunup 
tek temsilcisini Begir Fuad (1852 - 1887)'da bulan, biitiin 
felsefi ve ilmi konularda maddeyi esas alan ve bu sebeple 
o zamanlar kendisine "maddiyye" (maddecilik, materya- 
lizm), mensuplar~na da "maddiyyun" (maddeciler, materya- 
listler) adlarl verilen bu gorug tarzl, aydlnlar ve ijzellikle 
Ahmed Midhat taraflndan reddedildi. Materyalizmin fikir 
planlndan ekonomik ve siyasi plana kayma tegebbusu ise, 
11. Me~rutiyet doneminde baglar. Ekonomik gorugleri yii- 
ziinden de kendilerine o zamanlar "igtirakiyyun" (ortak~l- 
lar) da denilen bu gorug sahiplerinin kurduklarl ilk siyasi 
parti Osmanl~ Sosyalist Flrkasl (Istanbul, 1910)'dlr. Bu par- 
tinin organ1 olarak "1gtirak" (ortakl~k) adlnda bir de gazete 
yaylnladlgi iqin IgtirakGi diye bilinen Hilmi adlnda biri- 
nin kurdugu ve ne maddi kaynaklar~, ne de tegkiliitl bu- 
lunan bu parti hicbir faaliyet gosteremeden klsa bir sure 
sonra kapanlr ve Mutareke devrinde yeniden kurulur. I. 
Dunya Savagi'ndan yenik qkmlg ve iggal altlnda bulunan 
Tiirkiye'nin karlglk durumundan faydalanan ve 1917'deki 
komunist ihtilllini ger~eklegtiren Rusya'dan da cesaret ve 
destek alan sosyalistler, bu devirde, yogun bir Gallgmaya 
girerler. A g k  ve gizli b i r ~ o k  partiler kurarlar. Bazl yay~n 
organlarl da olan ve yeni devletin aldlgl tedbirlerle Cum- 
huriyet devrindeki siyasi ~allgmalarln~ ancak yer altlnda 
surdurmeye mecbur kalan bu kuruluglar, buyuk sanayiin 
ve dolay~siyla buyiik i g ~ i  kitlelerinin yoklugu karg~smda, 
Tiirkiye'de bir ihtilll hareketinin ger~eklegtirilemeyecegini 
anlad~klari i ~ i n ,  goruglerini once fikir ve heyecan planlnda 
yaymak istediler. Fikir planlnda yazllan yaz~lar (Sevket Su- 
reyya Aydemir, Vedat Nedim Tor, Ismail Hiisrev Tokin, 
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Hikmet Klvilclrnl~, Lutfi Erig~i) ve ozellikle yapllan ter- 
ciimelerle (Haydar Rifat Yorulmaz) sosyalizm hakklnda 
bilgi verecek, ileride kendilerini destekleyecek bir kamu oyu 
olugturmaga ~al~gtllar.  Heyecan planlndaki ~allgmalar~n yii- 
riitiilmesi gorevini de edebiyata (Nazim Hikmet) verdiler. 
Boylece Turkiye, fikir ve siyaset planlar~nda, milliyet~i ve 
sosyalist olarak iki kampa ayrllmaga baglar. Ancak, kargl- 
lagtlg~ butun gu~liikleri dirayetle yenmesini bilen yeni Turk 
devleti, akllc~, g e r ~ e k ~ i  ve dengeli tutumu ile, i~eride ve 
dlgar~da kendisini kabul ettirmegi bagarlr. 

Cumhuriyet devrinin 11. Dunya Savagl'nln baglama- 
slna kadar suren ve Ataturk'un varllgl ile dolu ilk donemi 
(1923 - 1939), onun gahslndan kaynaklanan buyuk dinamiz- 
mi ile biitun alanlarda apayrl bir tarihi donem olmanln 
biitiin ozelliklerini en acik gekilde taglr. 

1939 y ~ l i  dunya tarihinin seyrini bir daha degigtirir. 
Birincisinin aGtl81 yaralar henuz daha tamamlyla kapanma- 
dan ~ l k a n  ve ondan daha uzun ve tahripkgr olan 11. Diin- 
ya Sava~r ile dunyanln siyasi, sosyal, ekonomik ve kultu- 
re1 statusii yeniden buyuk degigikliklere ugrar. I. Dunya 
Savagl'nm kendisi ile ilgili aglr sonudarln~ zamanlnda red- 
dederek bir olum ka l~m mucadelesi iqinde bin bir gu~lukle 
haklarinl geri almaslnl bagaran yeni Tiirkiye, var l~gln~ ye- 
niden tehlikeye sokmamak i ~ i n ,  biiyuk bir dikkat ve ~ a b a  
gosterir. Ancak, savasa girmesi i ~ i n  yapilan d ~ g  baskllara 
ylllarca hak l~  ve devamll bir direnmenin siyasi havada ya- 
rattlgl gerginlik ve huzursuzlukla birlikte, her geye ragmen 
ugranllmasl her an muhtemel bir silghll tecavuze karg~ ha- 
zlr bulunma zaruretinin getirdigi mal? kiilfetler Turkiye' 
nin ekonomik durumunda da biiyiik sars~ntllara yo1 a p r .  
Bu nazik ~art lar  altlnda devlet, dlgarldan yapilagelen ki3- 
klrtmalarla i~eride meydana getirilebilecek bozguncu hare- 
ketleri onlemek maksadlyla, i~ yonetimdeki kontrolu de 
aglrlagtlrlr. Siyasile~me temayiilu go3teren her yondeki ide- 
olojik hareketler bask1 altlnda tutulur. Boylece Tiirkiye, 
savaS ylllarl boyunca devlet ve halk olarak, kaplslnda bu- 
yiik tehlikelerin bekledigi ve i~eride de ekonomik gufliik- 
lerin agirlagtrgi bir iilkenin huzursuzlu~unu yagar. 

I. donemde ~ o k  partili sisteme ge~mek icin yapllan 
bagaris~z denemelerden sonra, bu 11. donemde girigilen ye- 
ni denemeler bagar~ ile sonu~lanlr. Savagln siirdiigu ylllarda 
baglayan siyasi muhalefet, savagln sona ermesi uzerine ha- 
rekete geGer ve yeni partiler kurulur. Savag sonrasl kuru- 
Ian ilk siyasi parti, 1950'de iktidara gelen Demokrat Parti 
(7 ocak 1946)'dir. Yeni Turk devletinde boylece baglamlg 
olan ~ o k  partili siyasi hayata uygun olarak, yine cogunluk 
sistemine bail1 kalmakla birlikte, o zamana kadar yiirur- 
liikte bulunan iki dereceli s e ~ i m  kanunu perine tek dere- 
celi s e ~ i m  kanunu da hazlrlanlr (1950). Bu slralarda Tur- 
kiye'nin savaga girmeyerek ylpranmaktan kurtulmaslnl ta- 
rihi emellerine ayklri bulan Rusya'n~n arazi talepleri batill 
devletlerin desteki ile onlenir. Ancak, bu isteklerin siiriip 
gitmesi ihtimali karglsmda Turkiye, Bat1 demokrasileri i!e 
baglarml gu~lcndirineyc pijnclir. Boylelikle siyasi, ekonomik 
ve askeri durumunu saglamla~tlrmaya ~ a l l ~ t l ~ l  gibi, Kore 
Sava~l  (1950)'na katllmak suretiyle de Nato'ya gir- 
meyi b a ~ a r ~ r  (1952) ve guvenligini tehdit edecek d ~ g  teh- 
likeler karglslnda yalnlzliktan kurtulur. 

On yll suren ve 27 mayls 1960 askeri darbesi ile sona 
eren Demokrat Parti doneminde Turkiye'nin ic ve d ~ g  si- 
yasi hayat~ ile ekonomisi bir dinamizmin i ~ i n e  girer. Eko- 

nomik alanda buyuk yatlr~mlara girigilir. Cumhuriyet Halk 
Partisi iktidarlnin demir yolu siyaseti yine siirduriilmekle 
birlikte kara yollar~ yaplml on plana geGer. Ataturk'un olu- 
munden sonra yarlsln~ savag ylllarinln iggal ettifii 1950 
y~llna kadarki tek parti doneminin ~ o k  sonuk ve slklnt111 
gecen ekonomik durumunda buyiik bir canlll~k goze Garpar. 

Kultiirel alanda ise I. donemde savaga ragmen buyuk 
bir hareketlilik vardlr. Halk Evleri bu donemin baglarm- 
dan itibaren hlzll bir gelisme gostererek hemen hemen ul- 
kenin biitun ko~elerinde ~allgmalarlnl siirdururken kiil. 
tiir seviyesinin yurt ~ap lnda  yukselmesinde yararll olurlar 
Milli Egitim Bakanlig~ 1940'ta dunya klasiklerini Turk- 
Geye kazandirmak maksadl ile buyuk bir gavretin icine gi- 
rer. Kurulan terciime burosu (1940)'na bail1 olarak yuru- 
tiilen ve "Tercume Dergisi" (1940) ad11 bir dergi ile de 
desteklenen bu tercume faaliyeti, yogunluk eski Yunan. La- 
tin ve h l l m  klasikleri ile yaygln Bat1 dillerinin eserleri uze- 
rinde olarak hlzh ve biiyuk bir geligme gosterir. Bu arada 
11. Diinya Sava~l'nm sonu~larlndan biri olarak milletlerara- 
SI dil olmak bak~mlndan fngilizce, o zamana kadar Fran- 
s~zcan~n on plandaki yerini allr. 1950'den sonra bir yan- 
dan dunya klasiklerinin ~evrilmesine devam edilirken bir 
yandan da Turk klasik e3erlerinin yeni nesillere t a n ~ t r h a -  
SI i ~ i n  ~ a l ~ ~ m a l a r a  baglanlr. Bu ltonudaki ~ a h ~ m a l a r  a s h -  
da Latin harflerinin kabulunden sonra yuzlerce ylllik bir 
mill? kultur birikimi ile birdenbire kopmug olan baglarln 
bailanmas1 gibi onemli bir girigimdir. Bu ~allgmalara 1975' 
ten beri Kiiltiir Bakanlig~nca devam edilmektedir. 

11. donemin egitim alanlndaki onemli bir olayl An- 
kara'da bir universite kurulmaslna zemin hazlrlamak kin 

tek tek yiiksek okul acmak suretiyle 1925'ten beri baglatll- 
mlg olan ~al~gmalar  sonunda ve 1946'da yapllan dii- 
zenlemelerle Ankara ~niversitesi kurulmug ve aynl yll GI- 

karllan ~niversiteler Kanunu buttin Turk universitelerinin 
ortak bir statii i ~ i n d e  qaligmalarl saglanrnlgtlr. Bu donemin 
yine egitim alanlnda yer alan ve ~allgmalar~ zaman zaman 
anlasmazllk konusu olan bir kurulu~ da k6y enstitiileri 
(1940)'dir. Ancak, koy ogretmeni a g & n ~  kapatmak mak- 
sad1 ile kurulan ve programlnln yarlsinl kiiltur derslerine, 
dortte birini tarlma, dortte birini de el sanatlarlna aylran 
bu okullar, zamanla siyasi hedefli sol ideolojiye yoneldikleri 
gerek~esiyle 1948'den baglayarak yeni diizenlemelere tabi 
tutuldular ve nihayet tamamryla kaldlrilarak birer ilk ogret- 
men okulu durumuna getirildiler (1954). 

27 mayls 1960'ta ger~ekle~tirilen askeri miidahale ile 
cumhuriyet devrinin 111. donemi baglamlg oldu. Ciinkii 5u 
miidahale ile sadece bir iktidar degigikliginde kalmmamlg, 
siyasi, hukuki, iktisadi ve kiilturel alanlarda da yeni duzen- 
lemeler yap~lmlgtir. Bu mudahale ile 1924'ten beri ya- 
pllan b a z ~  degigiklikler ile yururliikte ka lmi~  olan anayasa, 
ortadan kaldlrllarak 1961'de yeni bir anayasa yiiriirluge 
konulmugtur. Devlet otoritesini asgariye indiren ve bu yuz- 
den klsa bir sure sonra siyasi bunallmlara zemin hazlrlayan 
bu yeni Anayasa'da siyasi hak ve hurriyet kavramlar~ da 
aqk  tariflere kavugturulrnadiklarl i ~ i n  oteden beri kanun- 
larln kontroliinde bulunan ve demokratik bir duzenle ters 
diigen siyasi maksatl~ her turlii ideolojik hareketler, fikir 
planlndan qkarak eylem planlna kolayllkla ge~ebilmi~ler 
ve sonunda 1971'de sadece iktidar degigikligi ve Anayasa- 
nln b a z ~  maddelerinin yeniden diizenlenmesi ile sonu~lanan 
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2. bir askeri miidahaleden sonra 1980'de demokratik reji- 
min dejenere edilmesini onleyecek ve Bat1 demokrasilerin- 
deki seviyesine ula$masml saglayacak koklii bir diizenle- 
meyi gaye edinmig 3. bir askeri miidahaleye yo1 a~mlslar- 
dlr. 1961 ~nayasas l  ile Tiirkiye'de parlamenter Gallsmalar 
iki kademeye (Millet Meclisi, Senato) aynlmlg, fakat ikin- 
cisinin fonksiyonlarl ve yetkileri golgede blrakllmlgtlr. Si- 
yasi partilerin ise iktidar olma ugruna iilkenin ~lkarlarlnl 
geri plans atmalarl, en ku~i ik  siyasi partilerin bile icabln- 
da memleketin kaderine hiikmedebilecek bir giice 
olabilmeleri, devletin temel yaplslna ayklrl ideolojileri be- 
nimseyenlerin de siyas? partilere slzmalarl sonunda Tiirki- 
ye, fikir ve inan$ ayrlllklarlnln silbhll ~ a t l ~ m a l a r a  hlzla 
ve kolayllkla donii~tiigii bir iilke durumuna geldi. Biitiin 
bu siyasi ve ideolojik sarslntllar, sosyal huzuru biiyiik o l~ i i -  
de yok ettigi gibi, ekonominin de clkmaza girmesine Yo1 
a@. Siyasi maksatll ideolojilerin kamu oyuna fikir ve he- 
yecan planlnda verilmesi ile kendilerini gorevli sayan ban 
yazarlar ve ~airler ise siirekli olarak bir yandan kendi saf- 
larlna yeni taraftarlar kazandlrmaya, bir yandan da eylem- 
cilere destek olmaya callgtllar. Boylece siyasi ve fikri hak 
ve hiirriyetler konusundaki kavram anargisi i ~ i n d e  eyleme 
tegvik gorevini eskiden ancak belli belirsiz bir ~ekilde ya- 
pabilen edebiyat da bu donemde (daha cok 1970'ten son- 
ra) gittik~e hlzlanan ve genigleyen bir ol~iide e~lemcilige 
yoneldi. Kendilerini sanat ~ I S I  gayelere adamlg edebiyat ha- 
reketlerinin bulunduklarl iilkelerin siyasi, sosyal, hukuki ve 
ekonomik imkbnlarlna gore geligebilmeleri tabiidir. Bu se- 
beple ~umhuriyet  devrindeki ideolojik Yap111 ve siyasi mak- 
sat11 edebi hareketlerin de Tiirkiye'nin siyasi bunyesine go- 
re degigik bir hareket tarzl tespit ettikleri goriiliir. 1960 
ve 1980 ylllarlnl kaplayarak siyasi, hukuki, S O S Y ~ ~ ,  ekono- 
mik ve kiiltiirel alanlarda yeni diizenlemelere ve onlarln 
sonucu olarak da Tiirkiye'nin kaderi ile ilgili biiyiik olay- 
lara yo1 aGan bu donemin, Cumhuriyet devri T. E.'nm 111. 
donemini olu~turmak baklmlndan da gerekli gartlarl tap- 
dlgln~ soylemek miimkiindiir. Boylece, Cumhuriyet devrini 
medeni insan YaSaYlSlnln biitiin alanlarlnda oldugu gibi, 
edebiyatta da birbirlerinden a q k  ~izgilerle ayr~lan gu i i ~  
donemde incelemenin yerinde olacagl ger~egi ortaya g k -  
maktadlr : 1. Tiirkiye Cumhuriyetinin kurulugundan 11. Diin- 
ya SavaSlnln baSladlgl tarihe kadar gelen donem (1923 - 
1939), 2. II. Diinya SavaSlnln baSlamaslndan 27 mayls 1960 
hareketine kadar siiren donem (1939 - 1960), 3. 27 mayls 
hareketinden 12 eyliil 1980 harek&tlna kadar geGen donem 
(1960 - 1980). 

Cumhuriyet devrinde T. E . ~ ~ ~ ~  genel goriiniiSunfi -en  
kalln ~izgileriyle - belirtmek gerekirse bu donem a. Siiresi 
baklmlndan Tanzimat doneminden kendisine kadar geGen 
siireye (1860 - 1923) egittir. b. Daha onceki donemlerin ede- 
biyatlarl gibi Batlya doniiktiir. Etki alanlarl genig olmamak- 
la birlikte Batldan T. E.'nm o zamana kadar tanlmadlg~ 
bazl yeni edebi aklmlarl da aktarmlgtlr. ,-. Yine daha on- 
ceki donemlerin edebiyatlarlna Gok daha hareketli ve 
dinamiktir. d. Kadrosu biitiin turlerde daha Gnceki donem- 
lerin toplam kadrosundan daha genigtir. e. Bu kadroya pa- 
ralel olarak biitiin tiirlerindeki eserlerin toplam1 da daha 
onceki donemlerin yine biitiin tiirlerindeki eserlerin topla- 
IlUldan Goktur. f. T. E.3 Tanzimattan beri ZallIan Zaman 

siyasi a m a ~ h  ideolojilerin (Osmanhc~l~k, Islbmc~hk, Turan- 
clllk) de hizmetine girmigtir. Fakat, h i ~ b i r  donemde Cum- 

huriyet devrinde oldugu kadar siyasi amaGll ideolojilerin 
edebiyatl hizmetlerine almak iGin bu kadar biiyiik miica- 
dele verdikleri bir donem goriilmemigtir. ~ ~ ~ ~ k ,  hu yol- 
daki edebi eserler gozii bag11 hizmet tutumunun fidyesini 
~ o k  aglr gekilde odemiglerdir. Bunlar, sanat deierlerinden 
~ o k  geyler feda ederek alelbde bir vaslta durumuna diigtiik- 
leri gibi, bu arada sanat,-l giicii zaylf bazl kiSiler de ideolo- 
jilerin golgesine slilnarak ve kalaballga karlSarak adlarlnl 
duyurmak imkbnlnl bulmuslardlr. ~ o ~ l ~ ~ ~ ,  ideolojiler bazl 
sanat~llarl kullanmlgken sanatGl klllg~na giren bazllarl da 
ideolojileri kullanmanln yolunu bulmuglardlr. 11. Diinya Sa- 
vaSlndan sonra birdenbire sayllarl Gogalan islbm devletle- 
rinin etkisiyle isl~mclllk ideolojisi l-iirkiye9de de yeniden 
.,taya Glkmakla birlikte, bu ideolojinin cumhuriyet devri 
edebiyatlnda fazla bir ragbet gormedigi dylenemez. B~ 
sebeple bu donem edebiyatlndaki ideolojik rniicadelenin a&r- 
llgl hiir demokrasinin temelleri uzerine oturmug elan 
tiirk ilkeleri ile aSlrl sagcl ve solcu ideolojilerin esaslarl 
smdadlr. ~~k~~ ideolojik miicadelenin bu donemde Fok ge- 
niSleyip guGlenmesine ~ i i ~ k  ve vazarlarlnln 
biiyiik Gogunlugu sanatla dogrudan dogruya ilgisi bulunma. 
yan ve tamamlyla siJ,asi bir ijzellik taglyan bu miicadele- 

dlSlnda bulunmayl tercih etmiglerdir. g. B~ donem ede- 
biyatlnda konularln baSllca iki grupta toplandlgl gijriiliir : 
1. Sairlerin ve yazarlarln kendi hayalleri, duygular~ ve ha- 
yatlarl ile ilgili olanlar, 2. sosyal konular. GoriiniiSte, ikin- 
ci grupta toplananlar daha Gok kabarlktlr ve millivetci ide- 
oloji ile sosyalist ideolojiye baglldlrlar. ~~k~~ her iki ide- 
olojiye mensup Sairlerden ve yazarlardan b a z ~ l a r ~ n ~ n  za- 
man zaman, bazllarlnln da kiSisel duygu ve havallerine "6- 

, neldikleri g6z 6niine allnlrsa sonuC olarak 1. grupa girerl 
. konularln Cogunlukta oldugu gorcliir. h. 1911 ylllnda Milif 

Edebiyat hareketini yapanlarln lsrarla ortaya atlp baSarl 
ile gerCekleStirdikleri L ' o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  konugma dili 81Ciisun- 
de TiirkGeleStirilmesi~ cumhuriyet devrinde de 
tiirk,iin gozetiminde yuriitiilmiiS, fakat onun olumiinden son- 

ilim ve gereksiz aSlrlllklarla TiirkGenin kendi iCinde 
de boliinmesine yol aGllmlgtlr. B~ aSlrlllk lsrarla ve artarak 
sosyalist yazarlarda ve daha Gok da Sairlerde goriildiigiine 
gore, dildeki bu davranlgln sosyalist ideoloji ile ilgili oldu- 
&nu diigiinmek kagnllmaz bir durum olarak gorulmektedir. 
Ancak, akllcl ve g e r ~ e k ~ i  yolu gorebilen sanat~llarm 0s-  
manllcan~n Tiirk~elegtirilmesi ve konugma dilinin yam dili 
haline getirilmesi konusunda da ~oiunlukta Olmalarl, aSlrl- 
Ilk taraftarlarlnln istedikleri amaca ulagmalar~n~ onlemek- 
tedir. i. Daha onceki donemlerde az ilgi goren "deneme" 
veya  hi^ ilgi gormeyen "giinluk" gibi b a z ~  edebi tiirler bii- 
yiik geligme gostermigtir. 

Siir: Cumhuriyet devri giiri nesiller baklmlndan ol- 
d u k ~ a  kalaballk ve degigiktir. Bir yandan Abdiilhak HPmit 
gibi gohretini ayakta tutmakta devam eden Tanzimat done- 
minin bir temsilcisi ile 11. Megrutiyet donemindeki Feu-i 
Ati ve Milli Edebiyat topluluklar~ndan olan gairler (Celgl 
Sahir Erozan, Faik AIi Ozansoy, Mehmet Beh~et  Yazar, 
ibrahim AlPeddin Govsa, Mithat Cemal Kuntay) ile he- 
cenin beg gairi ve onlarln yak~n izleyicilerinden bagka  air- 
ler yer allrken bir yandan da giire Cumhuriyet,ten sonra 
baSlaylp birbirlerini Gok klsa arallklarla ve ardl kesilmek- 
sizin izleyen nesiller hep bir aradadlrlar. ~ ~ ~ l ~ ~ d ~ ~  *hmet 
Hagim, gohretinin zirvesine 1930'a dogru ulaSlrken 
davran~~l l  Yahya Kemal, bu zirveye ancak 1940'tan sonra 
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ulaglr. Hecenin beg gairi (Orhan Seyfi Orhon, Enis Behip 
Koryiirek, Halit Fahri Ozansoy, Yusuf Ziya Or t a~ ,  Faruk 
Nafiz Camhbel) ve onlarln hemen ardlndan gelen Mutare- 
ke ve Milli Mucadele donemi nesli (Ahmet Hamdi Tanpl- 
nar, Necip Fazll Kaakurek, Nazlm Hikmet Ran, Ali Miim- 
taz Arolat, Salih Zeki Aktay, Omer Bedrettin Ugakll, Ke- 
malettin KImi Kamu, Halide Nusret Zorlutuna, SiikClfe 
Nihal) de gohretlerinin zirvesine dogru 1930'dan soma yo1 
almaya baglarlar. 

Siire Cumhuriyetten sonra baglamlg olan bu gairlerden 
Ahmet Hagim ile Yahya Kemal'in ve Nazlm Hikmet'in dl- 
glnda kalanlarln tamaml da heceyi ve -goklukla - dortliik- 
lerden kurulu nazlm gekillerini kullan~rlar. Ahmet Hagim 
ile Yahya Kemal aruzu siirdiirurken Nazlm Hikmet ise o 
zamana kadar kullanllan biitiin vezinleri ve naz~m gekil- 
lerini bir yana blrakarak vezinsiz ve tam anlam] ile ser- 
best nazlmlr giirler yazar. Konu baklmlndan da biiyiik go- 
gunluk ferdiyet~i tutumlarlnl devam ettirerek gahsi hayat- 
larl ve hulyalarl ile ilgilenirler. Bunlar arasrnda araslra 
milli gepmigle ilgili veya sosyal konularl ele alanlar da 
vardlr. Naum Hikmet ise sadece sosyal konulara yonel- 
migtir. 

Daha onceki donemlerin nejilleri edebi hayatlarlnl bu 
gekilde siirduriirlerken 1925 - 1930 yrllarl araslnda Cumhu- 
riyet devrinin ilk gair nesilleri de birer birer veya top111 
olarak bolunmeye baglarlar. Tek baglna ortaya glkanlar ara- 
slnda ilk giirlerini Mutareke doneminde yaylnlamakla bir- 
likte adlarlni duyuramayan ve ~ o k  seyrek yazan Ahmet 
Kudsi Tecer (1901 - 1967) ile Arif Nihat Asya (1904 - 19751, 
Ahmet Muhip Dranas (1909 - 1980) ve Cahit Sltkr Taran- 
CI (1910 - 1956) vardrr. Sanatl sadece sanatln hizmetinde 
sayan, yalnlz kendi diinyalarln~ konu edinen ve tamaml 
da Cumhuriyet devri Turk giirinin en guplu lirikleri ara- 
slnda bulunan bu i i ~  gairden Ahmet Kudsi'nin bir tek giir 
kitabl vardlr : Siirler (1932). Bundan sonra yazdlklarlnl bir 
araya toplayamadl. Ahmet Muhip de butiin Cirlerini aynl 
ad11 bir tek kitapta bir araya getirdi : Siirler (1974). Ilk giir- 
lerini "Heykeltlrag" (1924)'ta yaylnlayan Arif Nihad'ln bun- 
dan sonra basllan pek pok giir kitaplarl araslnda bagllcalar~ 
gunlardlr : Yastr&mrn ruyast 119301, Ayetler [19361, Bir 
bayrak riizgcir bekliyor [1946], Kokler ve  dallar 119411, 
Ayhalarda kalan [19691. Cahit Sltkl'nln Omriimde siikat 
[19331, Otuz be$ ya$ 119461, Di i~ ten  giizel [I9521 ve Son- 
rasr [I9571 adlarlnda toplanmlg olan karamsar bir psiko- 
loji ipindcki giirleri ise yalln ve samimi uslQplarl ile dik- 
katleri pekerler. 

Cumhuriyet devrinin ilk ~airler toplulugu olan Yedi 
Megaleciler de bu ylllarda ortaya plkar (1928). Adlarlnl ay- 
nl tarihte ortaklaga yaylnladlklari Yedi merale ad11 ki- 
taptan alan ve altl $air (Ziya Osman Saba, Sabri Esat Siya- 
vuggil, Cevdet Kudret Solok, Yagar Nabi Naylr, Muammer 
LOtfi, Vasfi Mahir Kocaturk) ve bir hikPyeci (Kenan Hu- 
liisi Koray)'den olugan bu topluluk yine aynl yll Yu- 
suf Ziya Ortag'ln g ~ k a r d ~ g ~  "Megale" dergisinde de bir 
araya geldi. Bu dergide toplulugu kamu oyuna Ahmet 
Hagim tanlttr. Ancak, giirlerinde "Turk giirinin ferdiyet~i 
konularlndan ve karamsar psikolojisinden ka~lnacaklarlni 
ve yenilik pe~inde kogacaklar~nl" iddia etmelerine ragmen 
bu iddialarm ger~eklestiremedikleri gibi, Turk giirine bir 
katkida bulunmamqlardlr. Sadece giir heveslisi genplerden 
kurulu izlenimini veren bu toplulugun  om^ pok klsa siir- 
dii ve az bir sure sonra, uyelerden her biri as11 kabiliyet- 

lerinin gosterdigi yolda giden toplulugun tek guglii gairi 
olarak Ziya Osman Saba (1910 - 1957) kaldr. Yakln arka- 
day Cahit Sltkl gibi kotiimser bir hayat ve diinya goriigii- 
ne sahip olan ve giirlerini Sebil ve giivercinler 119431, Ge-  
Gen zaman [I9471 ve Nefes almak 119571 ad11 kitaplar~n- 
da toplayan Ziya Osman, yalln ve samimi GslClbu yoniinden 
de Cahit Srtkr ile birlegir ve bu bak~mdan her ikisi birden 
Cumhuriyet devrinin 11. donemindeki Tiirk giirini etki- 
lerler. 

Yine aynl ylllarda, giirlerini Miitareke doneminde ya- 
yrnlamaya ba~lamlg, Milli Miicadeleyi desteklemig, fakat 
bundan klsa bir sure sonra Sovyet Rusya'ya giderek sosyalist 
goriigu benimsemi~ genG bir  air, Nazlm Hikmet (1902 - 
1963) de ilk ~ i i r  kitablnl yaylnlar : 835 satrr 119291 ve boy- 
lece, Turk ~iirinde sosyalist gorugte ve teknikteki ilk or- 
nekler de goriilmeye baglar. Bu orneklerle Turk giirine ge- 
tirilmek istenen giir, 1917'den sonra Sovyet Rusya'da h ~ z -  
la geligtigi goriilen, sosyalist ve ihtilklci Rus giiridir. Turk 
edebiyatlnda o zamana kadarki biitun sanat ve giir an- 
layqlarln~ ve degerlerini reddederek yaln~z sosyalist fikir 
temellerinin propagandaslna yonelen bu ~ i i r ,  teknik~e, fii- 
turizmden yararlanmakta idi. Bu sebeple nazlm ~ekli  olarak 
sadece "serbest nazrm"~ kullanlyordu. Ashnda Franslz senl- 
bolist ~iirinin gekli olan ve Turk giirinin de - vezinli ve ka- 
fiyeli olarak - 11. Me~rutiyet doneminde bol bol kullandlgl 
serbest nazrm, Nazlm'm giirlerinde vezinsiz ve belli bir ka- 
fiye diizenine tbbi olmadan yer allyordu. Sekilce aradaki 
fark bundan ibaretti. Sovyet tipi sosyalist giirin T. E.'ndaki 
ilk orneklerini veren bu viirler, 1930'dan sonra a&r bir 
tempo ile geligir ve ilhami Bekir (Tez), Hasan izzettin 
(Dinamo) ve Nail V. (Caklrhan) gibi bazl taraftarlar da 
bulur. Fakat bu aglr gelismeye karglllk  airi in kendisi bu- 
yiik bir ~ a b a  i~indedir ve giir kitaplar~ a r d ~  ardlna yaym- 
lanlr : Jokond ile Si - Y a  - U 119291, Varan 3 119301, 
I+l=l  [Nail V. ile birlikte, 19301, Sesini kaybeden ~ e h i r  
119311, Gece gelen telgraf 119321, Benerci kendini nicinr 
oldiirdii [1932], Taranta Babu'ya mektuplar 119351, Porr- 
reler 119351, Simavna kadlsr oglu Seyh Bedreddin destanr 
[19361. Bu arada ilhami Bekir, 24 saat 119291, Mavi kitap 
[Nazlm Hikmet ile birlikte, 19301, Birinci forrna A 119301, 
Herhartgi bir ~ i i r  kitabtdzr 119311, Mustafa Kemal 119331, 
Oldug'ri gibi [I9351 ve Hasan Izzettin de Deniz feneri [I9371 
ad11 ~ i i r  kitaplarlnl yaymlarlar. 

11. Dunya Savaglnln baglamaslna kadar siiren, bagln- 
dan sonuna kadar Atatiirk'iin doldurdugu, Mill? Miicadc- 
leyi ba~arlya ula~tlran milliyetgi duygularln ve goruglerin 
biiyiik bir canllllkla hIkim bulundugu I. donemde sosya- 
list diigiincenin gok yavag bir geligme gostermesi tabiidir. 
Gerpekten, buyuk bir dinamizme, yine Mill! Mucadele yll- 
larrndan siiriip gelen milliyetgi duygu ve duguncelere da- 

1 yanan ve birbirini hlzla takip eden inkllPplarla birlikte bu 
milliyetpiligi duygu ve diigiince planrnda ~ o k  eskilere go- 
turen, Turk tarih ve medeniyetinin eskiligi ve iistunlujjii te- 

1 zini hararetle savunan bu donemde edebiyatln da etki al- 
tlnda kalmamasi duguniilemez. IstiklPl Savaginln yaplldlgt 

' Anadolu topraklarl, savag ylllarlndan baglayarak Turk ay- 
' 

dlnlarlnln gozleri ile birlikte yiireklerinin de pevrildiii kut- 

1 sal topraklar olmugtur. Boylece, T. E.'nda Anadolu top- 
raklarlna ve onun uzerindeki her geye kargr bir yonelme 
bag lad^. ijnce giirde goriilen bu yonelig, yavag yavag b a ~ k a  

1 turlere de kayarak zamanla yogunla$l. Siirde bu donemdeki 
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temsilcilerini daha ~ o k  F a n k  Nafiz, Beh~et  Kemal, Orhan 
Seyfi, Kemalettin Kkmi ve Arif Nihat'ta bulan bu yoneli?, 
ij,ce Anadoluculuk olarak adlandlrll~r. Ancak, ~ e n i  dev- 
letin topraklarlnin yalniz Anadolu'da bulunmadlil ve bu 
sebeple boyle bir adlandlrmanln yerinde olmayacagl dik- 
kate allnarak, ad memleketcilik olarak deiistirilir. Ede- 
biyat yoniinden kendine donusun de ifadesi elan bu yone- 
lig, T. E.'nm Bat1 edebiyatl ile olan munasebet ~eklini Je 
ilgilendirir ve Bat1 edebiyatlarlnl kopya etmekten v a w -  
cilerek, bu edebiyatlara hkkim olan esaslarln benimmmesi 
ve baylece milli varllklarlmlzin degerlendirilmesi istenir. 
Hie de yeni olmayan, "Gene Kalemler"in daha 191I7de or- 
taya attlklarl "Milli Edebiyat" gorii~iinden farkslz bulunan 
ve Yahya Kemal'in 1936'da "mektepten memlekete" (ya- 
ni o zamana kadar bizim k in  bir okul durumunda bulu- 
nan Bat1 edebi~latlnl a w n  kopya etmekten vazge~erek 
kendimize yonelme) seklinde formiillestirdiki bu ~ o n e l i ~ ,  
degigik gekil ve ol~iilerde Cumhuriyet devri edebiyatlnln 
sonraki dijnemlerinde de devam eder. Bu yonelmenin so- 
nuclar~ndan biri, ~i i rde halk ~iirinin ~ekillerine de Yer ve- 
rilmesi olmu~tur (Orhan Seyfi, Yusuf Ziya, Enis Behie, 
Faruk Nafiz, Beh~et  Kemal). 

tstiklbl Savagl gibi bir destan-savagln ardlndan bir des- 
tan edebiyatlnln dogmas1 mukadderdi ve dogdu. Yine once 
giirde ba~layarl bu hareket, zamanla bagka edebi turlerde 
de kendisini gosterdi. Fakat 1930'dan sonra milliyetCilik 
sinlrlarlnin zaman ve rnekkn i ~ i n d e  cok uzaklara goturiil- 
mesi, eski Turk tarihinin kahramanllklarlna ve kahraman- 
larlna kadar geniglemesi, destan edebiyatl Gal12malarlna bir- 
denbire yon degigtirmig. Milli Miicadele ve onun kahrama!l- 
larl iizerinde tam olarak ~ogunla~maslna engel Olmu~tur. 
Bu sebeple, epik Turk giiri de bu donemde normal bir 
geligmeye ulagamaml8, coklukla, bu~i ik  I~empozisYonlar ye- 
rine, kiiciik manzumeler seviyesinde kalmlatlr. Bu ~iirler de 
daha ~ o k  Milli Mucadelenin olduku gibi yeni Turk dev- 
letinin de yaratlclsl olan Atatiirk'iin ~ a h s l  ve inkllBplari et- 
rafindan toplanlrlar (Abdiilhak HBmit, Mehmet Emin, Ce- 

Sahir, ibrahim *lieddin, ~ i ~ h ~ ~  cemal,  lit ~ ~ h ~ i ,  
Orhan Seyfi, Yusuf Ziya, Enis Behie, Yagar Nabi, ilhami 
Bekir, Ziya Osman, Fazll Hiisnii, 0mer Bedrettin, Hasan 
Ali, Siikfife Nihal, Halide Nusret, Hamit Macit, Cemal 
Oguz). Eski Turk destanlarl ile yakln Tiirk tarihine ait 
biiyiik kompozisyon denemeleri araslnda HalClk Nihat Pe- 
peyi (1901 - 1972Ynin Canakkale destanl [19361, Miitareke 
destanz [I9381 sayllabilir. 

Tiirkiye'nin yalnlz siyasi hayatina degil, medeni yaga- 
ylgmm biitiin alanlanna ve bu arada ozellikle kiiltiirel ha- 
yatlna da yon veren kigi oldugu i ~ i n  Cumhuriyet devri ede- 
biyatlnda Atatiirk devri de denebilecek olan bu ilk donem- 
de ~~~k $iiri, gerek konularl gerek nazlm teknigi ve ge- 
rek egilimleri baklmlndan 11. Megrutiyet donemine gore 
bGyiik farklar gosterir. Bu donemde milliyeteilik fikri en 
hlzll geligmesini kaydeder. Onun alternatifi olarak ortaya 
elkan sosyalinn ise her alanda heniiz emekleme safhas~n- 
dadir. Bu devre hkkim gairler, 11. Me~rutiyet doneminin son 

nesli ile Cumhuriyet devrinin ilk ylllarlnda yetisen ve sa- 
nat sanattan basta bir gaye tanlmayan daha genp ne- 
sildir. Atatiirk'iin saHhglna rastlayan bu devirde, cok yo- 
gun olmalarlna ragmen, dildeki ozlegtirici ~allgmalar, bii- 

tiin edebi tiirlere olduiu gibi, giire de etki yapml~ degildir. 
Milli Edebiyat hareketi ile esasen normal ol~iilerde Turk- 

1 ' 
cele~tirilmig olan yazl dili, bu donemin giirinde de aynen de- 
vam edw. Ancak Ziya Osman ve Cahit Sltkl ile hayal sa- 
natlarlndan uzaklagmaya, yallnlagmaya kayan yeni bir iis- / 
Ifip anlaylgl dikkati ceker. 

Cumhuriyet devri giirinin 11. doneminde (1939 - 1960). 
yeni bir Qairler toplulugu ortaya Flkar. B~ topluluk da, Ye- 
di ~ ~ ~ ~ l ~ ~ i l ~ ~  toplulugu gibi, adlarlnl ortaklaSa yazdlklarl 
bir kitaptan allr: G~~~~ [19411. Yakln devir Tiirk giirine 
~~~i~ haleketi (1950'den sonraki adl: I. Yenil diye gi- 
ren ve uC kiSiden (orhan Veli Kanlk, Melih Cevdet Anday, 
0ktay R ~ E ~ ~  H ~ ~ ~ ~ ~ ~ )  olugan bu toplulugun da iddiasl ay- 
nldlr : ' G T ~ ~ ~  Siirini ternelden degigtirmek". Ortak kitap 
~ ~ ~ i ~ ~ i ~  onsozunde kendileri hakklnda yaptlklarl aClkla- 
madan anlaglldlglna gore, bu yeni topluluk "vezne, kafi- 
yeye, edebi sanatlara, Sairane iislQba; siirin yalnlz ayd,n- 
lara hitap etmekle, musiki ve vezin gibi baska sanatlarla 
karlStlrllmaslna veya ideolojik maksatlara 51et edilmesine, 
konularda bir slnlrlamaya gidilmesineH kargldlr. Baylece 
"$iirin vezinsiz ve kafiyesiz olmaslnl, okuyucu kitlesinin ay- 
dlnlarl agaral< geniglemesini, konuSma dilinin biitiin imkkn- 
larlndan I'aydalanllmasmi, konularda sinlrslzliga ulagllirken 
~uuraltl olaylarma da yer verilmesini ister. Ancak, ger- 
cekle~tirmek istedikleri bu giiriiglerin hepsini de kendile- 
rine ma1 etmek miimkiin degildir. Siirde vezne ve belli ka- 
fiye degerlerine tBbi olmama ve okuyucu kitlelerini aydm- 
larln dlSlna ta~lrma goriigleri I. diinemde Nazlm Hikmet 
taraflndan ortaya atlllp gerGeklegtirildigi gibi, iislfibun ya- 
llnlaStlrllmasl da yine aynl devirde Ziya Osman Saba ve 
Cahit Sltkl Tarancl taraflndan baglatilmlgti. Siirde belli ko- 
nularln  emberi in den kurtulma geregini ise, ilk olarak Yedi 

' 
MeSaleciler belirtmigler; guuraltl da konu olarak, daha on- 
ce Fazll Hiisnii DaglarcaYnln giirlerinde goriilmiigtiir. Esa- 
sen biitiin bu isteklerini kendileri de gereeklegtirememigler, 
daha Cok orta slnlf halkln yagaylglnl, gfinliik dertleri ve 
kendi $ahst istekleri, duygular1 ile ilgilenmiglerdir. 

ideolojik yijnii olmayan, yakin Fevreye yonelerek ta- 
mamlyla ferdi bir giir olmaktan da pkan bu egilimin temsil- 

cilerinden Orhan Veli Kanlk (1914 - 1950) genc yagta oliir. 
Diger iki temsilci Melih Cevdet Anday (dog. 1915) ve Oktay 
Rifat Horozcu (dog. 1914) ise, 1950'den sonra zaman zaman 
sosyalist giire yonelirler. 

Kamu oyunca uzun sure ciddiye allnmamig, yadlrgan- 
mlg olmaslna ragmen, orta slnlf halka (kuGiik burjuvazi) 
gSsterdikleri ilgi ve kullandlklarl yalln iislfip, yaytlarl ve- 
ya daha genG olan bazl gairlerce de benimsenmigtir. Ortak 
eserleri olan Gnrip'in dlglnda Orhan Veli Kanik giirlerini 
Vazge~emedigim 119451, Destan gibi [19461, Yenisi I19471 
ve K a r ~ r  [19491; Melih Cevdet Anday, Rahatz kawn  
119461, Telgrafhane 119521, Yan yana 119561; Oktay Ri- 
fat da Yajayzp olmek, ask ve avarelik ustune jiirler [19451, 
Giizelleme [19451, A~ag'z yukarz I19521, Karga ile tilki 
r19541, Pergemli sokak [19561, A^pk merdiveni [I9581 ad- 

kitaplarlnda topladllar. 

Garip toplulugu ile baglayan 11. donem giiri, dil, iis- 
Itip ve temalarl bakimlndan I. donemin bircok ozelliklerini 
devam ettirir. I. donemin dildeki .'gYnlok konugma,., (ishlp- 
taki yallnllk ekilimleri II. donemde de bir gelitme iGinde 
siirdiiriiliir. ~ ~ ~ ~ k ,  caripeilerin mecazlardan ve sairanelik- 
ten kaclnma egilimi fazla bir ragbet garmez. Yine 11. do- 
nem giirinde goriilen metafizik unsurlar, ~ocukluk ylllarl- 
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na ozlem, guuraltl hayat, memleket sevgisi, Atatiirk sev- 
gisi, eski Yunan mitolojisi gibi tema ve unsurlarla, milli- 
yetdlik ve sos~alist ideolojileri 11. donemde de yerlerini 
kOrurlar. BG~lece, tamaml~la ferdiyetci 0lan giirlerle bir- 
likte¶ memleketGi ve sos~alist de devam etmig olurlar. 
Ancak, I1. donemde, Tiirk ~iirinin ~ e k i l  baklmlndan serbest 

ka~dlgl,  sos~alist olmayan Salilerin de b~ na- 
zlm geklini kullanmaya bagladlklarl g6riiliir. 

I. donemde pek fazla goriilmeyen halk giirinin gekil, 
dil ve ifade ijzelliklerine yonelis 11. donemde cok daha 
~ayglnlaalr (Ahmet Kutsi Tecer, Behcet Kemal Caglar, 
Ceyhun Atuf Kansu, Bekir S~tk l  Erdogan, Halil Soyuer, 
Feyzi Halicl). 

Nazlm ~ekillerine gelince; I. diinemde yalnlz Yahya 
Kemal'de goriilen divan giiri ~ekillerinin, bu dijnemde bas- 
ka ~airlerce de (Edip AyeI, Cemal Yegi]) ku]Ianl]dlk]arl 
goriiliir. Bu nazlm gekilleri ile birlikte aruz da yeniden 
~ i i re  girer. Biiylece, vezin bak~m~ndan Tiirk giiri bir yan- 
dan serbe?t nazma, yani vezinsizlige doiru giderken, bir 
yandan da divan nazml vezni de geleneiini siirdiir-r. BS 
sebeple, giirde vezin liizumu veya liizumsuzlugu iizerindeki 
tartl~malar bu donemde de devam eder. 

Once Fazll Hiisnii ile baSlaylp, sal2h ~ i ~ ~ ~ l  ve ~ ~ h ~ ~ t  
NecatigilYde de g6riilen karanllk iislop 195o9den sonraki 11. 
Yeni ad11 toplulukta zirveyi de a ~ a r a k  cl&rindan cikar. 1911' 
den beri yavas yavas konugma diline yaklaSlp Cun1huriyet 
devrinin daha ilk diineminde tamamlyla normalleSmig elan 
giir dili, 1940'tan sonra "iizle~tirme" veya "arllagtlrma" ad- 
larl altlnda yeniden konu~ma &linden u z a k l a ~ t l r ~ l ~ ~ k  icin 
kendi d~glndan yapllan biitiin baskllara Bars1 koymakta ve 
kendini korumakta bagarl gijsterir. Ancak, 1950'den sonra 
11. Yeni topIuIu&~, kendi iislClp anlaylslna da uygun 
iii i ~ i n  bu basklya uymakta bir sakinca g6rmez ve biiylece, 
gerek vokabiiler gerek sentaks bak~mlndan halkm konugtugt~ 
dile oldukca yabancl kallr. 

Bu donemde I. d6nemin temalarlndan elan metafizik 
temalarln Fazll Hiisnii Daglarca ve Sabahattin Kudret Ak- 
sal, guuraltl temalarln yine Fazll Hiisnii ile Halel 
Celebi, I. danemde Salill Zeki Aktay3m ele aldlgl eski Yu- 
nan mitolojisinin Mustafa Seyit Sutiiven ve klsmen i]han 
Berk, eocukluk ylllarlna duyulan ozlem temaslnln Fazll 
Hiisnii Daglarca, Cahit Kiilebi, Ceyhun Atuf Kansu, epik 
temalarln Beheet Kemal Caglar vc Fazll Hijsnii Daglarca, 
Cocuk sevgisinin yine Fazll Hiisnii Daglarca, Ceyhun 
Kansu ve Cahit Kiilebi taraflndan siirdiiriildiikleri g.riiliir. 
I. donemin ideolojik yapldaki basllca iki siir egiliminden 
biri elan milliyeteilik ideolojisine dayall ve Halk Evlerinin 
c,xl~gmalar~nda aglrllk merkezi yapllan koyciiliik ve folk- 
lor konularlndaki GallSmalarla ve Gzellikle Ankara 
Halk Evinin yayln organl elan c'ulkii,, dergisinin sayfalarlnl 
bu ~a l l~malara  ve halk gairlerine aGmasi ile de destekle- 
nen "memleketei edebiyat" egilimi bu donemde de gelisme 
i~indedir (Behcet Kemal Caglar, Arif Nihat Asya, Ahmet 
Kutsi Tecer, Omer Bedrettin Usakll, Fazll Hiisnii Daglar- 
ca, Cahit Kiilebi, Sinasi ~zdenoglu,  Bekir Sltkl Erdogan, 
Cogkun Erteplnar, Halim Yaicloli;lu, tbrahim Zeki Burdur- 
lu, Feyzi Hallcl). 

ilk ~iirlerinde geleneiie U Y ~ P  vezin olarak heceyi, na- 
zlm gekli olarak da dortliikleri kullanan ve ilk giir kitabl- 
n1 1g35 (Havaya ~ i z i l e n  dCn3'ayte yaylnla~an F d  Hiis- 
nii Daglarca (dog. 1914), tema olarak da daha ~ o k  guuraltlna 

ve metafizik sonuclara yonelir (Cocuk ve Allah [1940]). B.3 
giirler aynl zamanda, onun ikinci 6nemli temaslnl da bir- 
likte getirir: cocuk. 1950'den sonra sosyal konulara da 
jr?jne]en *air, bu donemin de ragbetteki temasl o]an kgy 
ve koyliiyii, onun yoksullugunu ve meselelerini - yalnlzcn 
duygularl aclslndan - dile getirmeye ~ a l l ~ l r  ( ~ ~ p ~ ~ k  ancr 
[1950]). Bijylece memleketGi ~ i i r e  de katklda bulunan ve b,, 
katkl Turk olmak C1963 1, Dr~nrdan gaze1 [ 19651, Kazma- 
lama [19651, Yeryag [I9651 ad11 eserlerinde de devam eder. 
Bu arada da Srvaslr karlrica 119611'daki bazl par~a la r~n-  
dan baslayarak sosyalist ideolojiye de yonelir (Vietnam so- 
vagzmrz [19661, Diirt kanatlr krls r19671. Kmnlr kcwrr nnrdr 
L19721, Agrr dag'l bildirisi [19771, Almanya'da ~Gp~i i ler imiz  
r19771, ikili anla~nza anrtr r19771, Pir Sultnrz Ahd-l ~ 6 7 l e -  
ri [19771, Horoz [19771). Bu konulsrln d~slndrl $air eskiden 
oldugu gibi (Doha 119431), cok ce~itli konularda vazmay4 
devam eder (Ag  yazz r19741, Bat1 aczsl 119741). Bu arada 
Malazgirt'ten Canakka!e'ye ve 1stikl21 Harbinin desigik ~ a f -  
halarlna kadar uzanan Turk tarihinin kahraman!lklar~nl ig- 
leyerek Cumhuriyet devri destan edebiyat~n~n en ~ ~ ~ R T I ! I  

orneklerini de verir : Samsun'dan Anknra'ya r19511. in6- 
niiler [1951], i s t~nb l l l  - Feiih destnn~ r19531, Al?rtknl.rr 
119531, Canakkale destanz r196.51, Kllbilay destanr r19681, 
19 mayrs destanz C19691, Malazqirt ululamnsz r 1971 1. 

11. donemin 1940 - 1950 ylllarlnda tan~nmlg ve ideolo- 
jjlerin dlglnda k a l m ~ ~  gairleri aras~nda Behcet Necatigil 
(1916 - 1979), Necati Cumall (dog. 1921), Salgh Birsel (do8 
1919), ilhan Berk (dog. 1916), Selhhattin Batu (1905 - 1973), 
Sabahattin Kudret Aksal (dog. 1920), Bedri Rahmi Evubog- 
lu (1913 - 1973, Cahit Kiilebi (dog. 1917), Halil SoWnr 
(dog. 1921), Cogkun Erteplnar (dog. 19141, Sinasi dzdeno8- 
lu (dog. 19221, Bekir S~tkt  Erdofian (dog. 1926). omit  Y3- 
Sar Oguzcan (dog. 1926) ve Niizhet Erman (dog. 1926) 
sayllabilir. 

~ i i r i  bir "bogalma olayl" olarak kabul eden Beh~et  
Necatigil'in yiirlerindeki muhteva bazen ferdi, ba7en sos- 
yal ve coklultla ikisinin karlslml bir karakter taw'. Fakat 
bu karlymln elktg nolctasi daima ~a i r in  kendi dllvgularl 
ve gozlemleridir. Cok duygulu, cekingen bir ~ a r a t l l l ~ t a  01- 
dugu icin slk slk i ~ i n e  kapanlr ve cevreden ka~arak  karam- 
sar bir psikolojiye girer. Eu w r e ,  ill< siirlerinde ~ a k l n  Cev- 
resi, yani evi, evine goturen sokaklar vc orada YaSayan in- 
sanlardir. Kecdisinin dc dahil bulmduiu bu orta halli in- 
sanlan anlatmakla, aynl zamanda, bir baklma kendisini de 
aniatan gair, zamanla bu ~evreyi biitiin iilkenin insanlarl- 
na ve onlarm slklntilar~na kzdar genisletir. Ancak, bu sl- 
k~ntilarln anlatllmas~ tamamlyla ~ a h s i  ve samimi gozlem- 
lere dayanlr. Degerlendirmelerde ne kimseyi su~lar .  ne de 
bir sorumlu arar. Yakin ~evresini konu alan mecazlara faz- 
la yer vermeyen ve giinliik konusma dilini kullanan W e -  
rinde, bu baklmlardan Garip ~iirinin etkileri diiguniilebilir. 
Siirlerini Kapall Carp 119451, Cevre r19511, Evler 11953 1, 
Arada [1958], ik i  bajzna yiiriimek [19681, Karclar ak- 
lnr [I9751 gibi eserlerinde toplamlg olan gairin dili, konug- 
ma diline cok yak~ndlr. Hatta bu diIin her gun kullanllan 
bircok deyimlerine kadar iner. usliip baklmlndan ise, ge- 
nis cercevedeki sosyal konulara egilmeye bagladlgl 1955% 
kadar yazllrnl~ ~iirlerinde agk,  kolay anlagllir bir hikgye 
iislfibu bulunmaslna kargllllc, bu tarihten sonra telkine ve 
mecazlara yaneldigi pin iisl~bunda bir yarl kapanlkllk 
ze Garpar. Bu anlam kapanlklli~, bazen de, sairin guuraJ- 
tlna yoneliai ile ilgilidir. 
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Bagka turlerde de eser vermekle birlikte edebi hayatl- 
nm ilk ve en kalln ~izgisini gairligi tegkil eden Necati Cu- 
mall, ilk giirlerinde Garip giirinin etkisinde kallrsa da, klsa 
bir sure sonra kendini bulur. Daha qok yakln ~evresinin 
insanlarl, kiieiik olaylarl ve kendi duygularl ile ilgili bu- 
lunan bu giirlerde bir aydlnlik ve iyimserlik goze Garpar. 
Dili, dogrudan dogruya konugma dilinden kaynaklanan can- 
11 bir dildir. Usliibunda mecazlardan, b-azen soz sanatlarin- 
dan da yararlanan ve giirlerinin baglanglc malzemesi sami- 
mi duygularl bulunan gairin, boylece, lirizme de kolayllk- 
la erigtigi goriiliir. Siirleri bagllca gu kitaplarlnda toplanm~g- 
tlr : Krzrl~ullu yolu L19431, Giizel aydrnlrk 119511, imbat- 
la gelen L19551, Yagmurlu deniz 119681, Ceylan ag'zdr 
119741. 

Siirlerini Diinya i~ler i  [ 19471, Hacivat'rn karzsl [1955], 
Ases 119601, Kikirikname 119611 ve Haydar Haydar [I9721 
ad11 kitaplarlnda yaylnlayan Sallh Birsel'in de ilk iki kita- 
blndaki giirleri, Garip giiri ile bircok yonlerden benzerlik- 
ler tayr. Ancak gair, "sanatslz bir sanat" peginde kogtugu 
bu ylllardan sonra, 1952'de yaylnladlgl ve T. E.'nda ilk 
olarak goriilen ve bir gairin poetikasl durumunda bulunan 
Siirin ilkeleri ad11 eserinde goriiglerine uygun bir gekilde, 
yeni bir safhaya girer ve Garip giiri anlaylglndan uzak!a- 
glr. Boylece sanats~z sanat yerine sanatll sanata, yalln iis- 
1Qp yerine mecazl~ bir iisliiba, okuyucu olarak da genig halk 
kitleleri yerine kiiciik bir aydln ziimresine yonelir. Fakat 
bu yeni giir anlaylglnl aksettiren iiciincii kitablndaki 
(Ases) giirlerinde bu anlaylga da tamamlyla uymadlgl ve 
anlamlnln ac1kl181na verdiii degeri unutarak anlag~lmas~ 
g i i ~  m~sralar yazdlgl goriilur. Bu tutumu, daha sonraki giir- 
lerinde de devam eder. Bu arada iislfip yoniinden de yer 
yer sentaks kar~alkllglna, laiibalilige ve argoya yonelmesi 
dikkati ceker. Duygu ve hapalden ~ o k  zeklsl ile hareket 
eden $airin, davran~glar ve olaylar karglslnda alaycl bir ta- 
vlr takmdlgl goriiliir. 

ilk giir kitab~nl Giine~i  yakanlarrn seldmr ad1 ile 
1935'te yaylnlayan ilhan Berk, daha sonraki giirlerini 
bagl~ca gu kitaplarda topladl : istanbul 119471, Giinaydzn 
yeryiizii [19521, Tiirkiye rarkrsr 119531, Galile denizi [19581, 
Civi yazrsl [19601, Alkane [19681, Atlas 119761. Zama- 
nlnln Turk gairlerinden yabancl gairlere kadar degigik et- 
kiler altlnda kalan ve bu arada kendisini bulabilmek iqin 
de biiyuk ~ a b a  sarf eden gair, son giirlerinde gerek iisliip ge- 
rek muhtevaca hedefine ulagrnl~ goziikmektedir. 

Siirlerini duygu ve hayaleri ile beslemeyi, anlaglllr bir 
dille ve samimi bir iisliipla konugmayl seven Selfhattin 
Batu'nun iki giir kitabi vardlr : Bursa'da ye~iller [19491, 
Riitgdrlz su [19621. 

Siirde as11 gayenin giizellige ulagmak olduguna inanan, 
nazlm tekniginde titizlik gosteren, hayata ve insanlara sev- 
gi ile baklp ~ o k  degigik temalar~ igleyen Sabahattin Kud- 
ret Aksal'ln, Sarkzlr kahve 119441, Gun rpii [19531, Bir sa- 
bah uyanmak 119621, E$k 119701 gibi giir kitaplarlnda top- 
ladlg~ giirlerinde konugma dilinin biitiin canlrllg~ hlkimdir. 

Sair olarak sesini ancak 1940'tan sonra duyurmaya 
baglayan Bedri Rahmi Eyuboglu, halk yagaylglnln ve giiri- 
nin unsurlar~ ile dolu olan, daha cok yagamanln giizelli- 
gini, sevincini ve gehvete kayan agklarl igleyen giirlerini 
Karadut [19481, Merhaba ye~ i l  [I9561 ve Karadut 69 
119691 gibi kitaplarlnda topladl. 

Siirlerinde yagaman~n giizelligine ve sevincine buyiik 
yer aylran bir gair de Cogkun Ertepmar'dlr. Bunlarl, Do- 

niilmez zaman icin [19491, Giizel diinya [19691, $u daglar 
bidm daglar 119731 ad11 kitaplarlnda toplayan gair, yalm 
ve a g k  bir soyleyige sahiptir. 

Halil Soyuer, Cumhuriyet devri giirinin bagllca egilim- 
lerinden olan halk giirine yonelmeyi en ~ o k  benimseyen 
gairlerdendir. Bu tarzln ~ o k  bagar~ll orneklerini veren So- 
yuer, iyimser bir tavlrla ve aydlnllk bir iislfipla konugtugu 
giirlerini Liman [1950], Aylak insanlar kenti 119651 ve Ak- 
~.amiistii [I9751 gibi kitaplarlnda topladl. 

Bazen sosyal hicve de yonelmekle birlikte giirlerinde 
hep kendi duygular~nl, agklarlnl ve hayallerini hafif bir 
romantimle igleyen ve biitiin gohretini bu tarz giirlerine 
borclu olan Umit Yagar O~uzcan '~n,  biitiin giiciinii sami- 
miyetinden alan bir iislfibu ve normal konugma diline yat- 
kln bir dili vardlr. Siirlerini topladlgl kitaplardan baghca- 
larl gunlardlr : insanog'lu 119471, Bir daha olmek 119561, 
fki k i~ iye  bir diinya [1957], Seninle olmek istiyorum 119601, 
~ s t i i m e  varma istanbul [19611, Seni sevmek 119661, once 
sen sonra sen [19651. 

ilk giirlerinde ( Y e ~ i l  119451, A benim canrm efendim 
119591) daha ~ o k  kendi yagayl~lnl anlatan duygu ve hayalleri 
igledikten sonra Tiirkiye'nin yagaylglna ve meselelerine yo- 
nelen Niizhet Erman, bu tarzdaki giirlerini de Anadolu 
[I9701 ve Hem hiirriyet hem ekmek 119741 ad11 kitaplarm- 
da top lad^. 

Bu donemde Ahmet Kutsi Tecer ve Beh~et  Kemal 
Caglar'dan sonra memleket~i giire yonelenler araslnda yer 
alanlardan Sinasi ~zdenoglu,  samimi bir yurt sevgisi ile 
dolu giirlerini Vatanlm benim [I9731 ad11 kitab~nda; Be- 
kir S~tk l  Erdogan, yer yer bir yurtseverlik havaslnln da 
estigi giirlerini Bir yagmur ba$ladz 119491 ve Dostlar ba~tna 
[19651; Cahit Kiilebi, Adamln biri 119461, Riizgdr 119491, 
Ye~eren  otlar [19541, Siit 119651, Turk mavisi [19731, 
Yangrn [I9801 gibi kitaplarlnda topladllar. Ancak, gerek 
balk giirine gerelc memleket~i giire yonelen veya once deki- 

gik egilimlere baglanlp sonradan kendilerine donen bu gair- 
lerin hepsinde de kendi gahsi hayatlarl, duygular~, istek VC 

hayalleri daima a g ~ r  basar. 

1940 - 1950 ylllarlnda, asllnda ferdiyet~i bir tutumda 
olmakla birlikte yurt konular~na da milliyetci bir goriigle 
egilen mernleketci giirin yanlnda, ilk belirtileri 1930'dan 
once goriiliip 1930 - 1939 ylllarl araslnda sadece Naz~m 
Hikmet, ilhami Bekir, Hasan Izzettin Dinamo ve Nail V. 
gibi kiiciik bir grup taraflndan yuriitulmug olan sosya- 
list giir de bir geligme gosterir. Bu geligme, 11. Dunya Sa- 
vagl'nln sona ermesinden sonra Tiirkiye'nin gok partili si- 
yasi hayata geemesi (1946) ile daha da artar. Bu tarihle 
11. donemin sonu olan 1960 y111 araslnda sosyalist egilim- 
de on iki partinin Turkiye'nin siyasi hayatlna girmesi ve 
bunlardan sekizinin sadece 1946'da kurulmug olmasl bu 
geligmeyi gostermeye yeter delillerdir. Daha once kurul- 
mug olan koy enstituleri (1940) ile siyasi partilere bag11 
olarak aydlnlarca birtaklm derneklerin de kurulmasl ve sos- 
yalist propagandanln aydln gen~ler  iizerinde yogunlagtlr~lma- 
SI, Nazlm Hikmet'in bu yillarda pasif bulunmas~na ragmen, 
sosyalist egilimli edebiyatln ve bu arada giirin de etkilenme- 
sine ve dolay~s~yla gelismesine yo1 a@. 

1938'de komunizm propagandasl yapma su~undan mah- 
kbm edilip hapse girdigi ve ancak 1951 y111 baalarlnda GI- 
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kar~lan genel aftan yararlanarak kurtulduktan lusa bir su- 
re sonra da Rusya'ya k a ~ t Q ~  i ~ i n ,  Nazlm Hikmet'in gerek 
hapiste gerek Rusya'da iken yazdtgl ~i i r ler  Turkiye'de an- 
cak 1960'tan sonra yaylnlanrnaya baglar. Boylece onun 
11. donem suresince, Turk giiri iizerinde dogrudan dogruya 
bir etkisi goriilmez. Fakat daha onceleri, 1929 - 1938 yll- 
lari araslnda yaylnlanmlg giirlerini okumug, fikirce ve na- 
zlm teknigi baklmindan onun etkisinde kalm~g bazi gairler, 
degigik gekillerde ve ol~ulerde onun yolundan yiiriimeyi de- 
nediler. Bu arada Naz~m Hikmet'in I. donemdeki takip~i- 
lerinder? Rlfat Ilgaz (dog. 191 1) Yarenlik 119431, Srnrf 
r19441, Yagidrkga 119471, Devam 119531, ~skiidar'da sa- 
bah oldu r19541; Cahit Irgat (1916 - 1971) Bu gehrin co- 
c~iklarz 119451, Riizgcirlarzm konuguyor 119471, Ortaklzlr 
r19521; ilhan Berk (dog. 1916) Giinaydzn ypryiizii 119521, 
Tiirkiye ~arkzsr 119533, Hofgeldin Halil Zbrahim 119591; 
Suat Tager (dog. 1919) Bir 119421, 1943 r1943, Fethi Gi- 
ray ilel, Hiirriyet 11954, Omer Faruk Toprak ilel Merhaba 
(19521, Harac mezat 119541; Fethi Giray (1918 - 1970) 
Sulha sel2m 119413, 1943 [19431, Alacakaranlrk 119511; 
Omer Faruk Toprak (1920 - 1979) Znsanlar [19431, Hiirri- 
yet [19451, Dagda ateg yakanlar 119551; Talip Apaydin 
(dog. 1926) Susuzluk 119561; Mehmet Bagaran (dog. 1926) 
Ahlat ag'acr 1 19531, Kar,rrlama 119581; Mehmet Kemal (dog. 
1920) Birinci kilometre 119451, Diinya giizel olmalr 119541; 
AttilP flhan (dog. 1925) Duvar 119481, Sisler bulvarz 119541, 
Yag'mur kacag'z 119551 ve Arif Damar (dog. 1925) 
Giinden giine [1956], istanbul bulutu 119581, Kedi a k l ~  
119591 ad11 kitaplarlni yaymladilar. Ancak, bu sairlerin GO- 

iunda, yaln~z sosyalist acidan ele allnan sosyal veya siyasi 
temalar goriilmez. Sosyalist ~i i r in  kal lpla~n~q olan "yok- 
sulluk, siyasi bask], hiirriyetsizlik, ernperyalizm ve fa~ izm 
dugmanllgl, kapitalist somurii, sosyal adaletsizlik, mutlu 
azlnllk" gibi temalar~ ile birlikte, kendi gahsi hayatlari ve 
yak~n ~evrelerinin yagaylgl da o lduk~a  genig bir yer tutar. 
Doktriner, katl ideolojik kallplara ve sloganlara pek azin- 
da rastlan~r. Kendi gahsi istekleri, meseleleri, duygular~, 
ozlemleri, hayalleri de giirlerini doldurur. Zaten kendileri 
de yoksul olan bu gairlerin Siirlerinde iilkenin yoksullu~u 
ile kendi yoksulluklar~n~n s ~ k  s ~ k  birbirine karigmas~ dn 
normaldir. Nazlm gekli olarak genellikle serbest nazml kul- 
lanlrlar. Dilleri, konugrna dilinin biitiin ozelliklerini ve si- 
cakllginl tapdl21 gibi, soyleyig~e de kendi sozleri ile konu- 
gurlar. 

isimlerini birlikte ~ikard~klar i  "Hisar" (mart 1950) der- 
gisinden alarak Hisarc~lar diye tanlnan aairler toplulugu 
Garip giiri ile 1940'tan sonra geligme gosteren sosyalist 
$ire karg~ bir tepki olarak dogdu. Hisarc~lar, bu iki hare 
ketin de Turk giirini temellerinden ve geleneklerinden uzak- 
lagtlrarak yabanciltga ve degersizliie gotiirdiikleri ve gent 

gairlere kotu ornek olduklar~ inanclnda idiler. Turk giirinin 
bu kotu gidi~ini onlemek i ~ i n  onun gelenegini siirdurrnege 
karar vererek tekrar vezinli, kafiyeli ve daha ~ o k  dortluk- 
lerden kurulu nazlm gekillerine yer verdiler. Degigik duygu- 
l a r~ ,  hayalleri, agki ve tabiat~ yine on plana getirdiler. Hatta 
i~lerinde aruzu ve divan giirinin gekillerini kullananlar 
da oldu. Dildeki ayrl tasfiyecilige de karg~ gkarak giinluk 
konusma dilini benimsediler. Hisarc~lar, duygularlnln agir 
bast& giirlerinde, zaman zaman yurt sevgisini de iglediler. 
Fakat en biiyiik ~abalarl,  Turk siirini geleneklerinden ko- 

parlp onu tiirlii ~ekillerde soysuzla~tirma~a Callganlara kar- 
$1 oldu. I 

Hissr toplulugunun kadrosunda gu isimler goze Car- 
par: ilhan G e ~ e r  (dog. 1917), Mehmet Clnarll (dog. 1929, 
Munis Faik Ozansoy (1911 - 1975), Mustafa Necati Karaer 
(dog. 19291, Nevzat Y a l ~ i n  (dog. 1926), Giiltekin Samanog- 
lu (dog. 19271, Yavuz Bulent Bakiler (dog. 1936), Yahya 
Akengin (dog. 1946). 

Daha cok duygulu temalara yer veren ve bunlarl ince 
hayallerle besleyen ilhan G e ~ e r .  ~iirlerini Biiyiiven el- 
ler 119541, Belki 119601 ve Y e ~ i l  cajj 119761; yine duv- 
gularin agir bastlg~, fakat zaman zaman sosyal olavlar~n da 
yer a ld r i~  ~iirlerinde nazlm ~ekilleri bak~mlndan divan si- 
irine kadar uzanan topluluk i ~ i n d e  aruzu da en ~ o k  ve en 
b a ~ a r ~ l l  ~ekilde kullanan Mehmet Clnarll. ~iirlerini Gii- 
neg renlili kadehlerle 119581, Gercek hayak nstz r19691 ve 
Bir yeni diinya Icurmu~um r19741; yine duygulartn~ ve ha- 
yallerini ijn planda tuttugu ve bazen metafizik temalara da 
yer verdigi giirlerini Munis Faik Ozansoy, Hayal erri- 
g'im gibi 119481, Y a k a r l ~  r19591, Bir daha 119591, 
Zaman saati [19651, Yaklnma 119681 ve Kaybolan diinya 
119711; duygu ve hayalle birlikte zaman zaman masal un- 
surlarlna da yer veren ve bazen aruzu da kullanan Nev- 
zat Yalgn, giirlerini A sokagz 119691 ve Giineg adam 
119771; temelde yine bir duygu gairi olmakla birlikte tabiat, 
insan sevgisi, Anadolu'nun yoksullugu gibi temalara da yer 
veren ve toplulugun iislfiptaki genel tutumuna aykir~ ola- 
rak anlarn kapanikligma da bazen yonelen Giiltekin Saman- 
oglu, ~iirlerini Alacakaranlrk [19701; bagllca temasl ic 
i ~ e  bir insan-tabiat kompozisyonu olan yakln Cev- 
reye uyumsuzluktan dogma bir huzursuzluk i~ inde  yapayan, 
bu yiizden ~ocukluk ve ilk gen~lik giinlerine de yonelen ve 
zaman zaman karamsarl~ga diigen Mustafa Necati Karaer, 
giirlerini Sevmek varken [I9721 ve Giivercin ucurmak 
C19781; topluluga sonradan katllmi~ olanlardan Yavuz 
Bulent Bakiler, gahsi duygu ve hayallerinden b a ~ k a  
Anadolu koyliisuniin yoksullu~una da yer veren giir- 
lerini Yalnlzlrk 119261 ve Duvak [19711; duygularl ile bir- 
likte tabiat~ da ayrl bir tema olarak ele alan Yahya Aken- 
gin de ~iirlerini Istesen 119691, Akganzla gelen 119731 
ve Caj siirgiinii [I9771 ad11 kitaplarlnda toplad~lar. 

Siir anlayl~larlnl tam bir kararlil~k i ~ i n d e  surduren 
Hisarctlar 1950'den sonraki yeni bir harekete, 11. Yeni diye 
adlandirilan harekete de kary ~ikarlar.  

Garip giirini Cumhuriyet devri giirinde I. Yeni ola- 
rak kabul edip yenilikte ikinciligi kendisine verdigi i ~ i n  
bu adla anilan hareket de, Hisarc~lar gibi, Garip ~iirine 
de, sosyalist giire de, memleket~i ve f e r t ~ i  giirlere de kar- 
ydlr. Boyle olunca, biitun bu degigik giir anlaylglarlnl da 
kendisinin kargslnda bulur. 

Ancak, "Turk giirinin geleneklerinden kopan; tasvirden, 
tahkiyeden, aklldan, ~evreden, konulardan, anlamdan, ko- 
nugulan dilden, yalin iislGptan ve sentakstan kacan; ~ekli,  
mecazlarl, guuralt~n~ ve serbest Cagri~im~ on plana ~eken" 
11. Yeni, aksi yondeki biitun iddialarlna ragmen, "gelenek- 
ten kopma" ve "guuralt~ hayata ve serbest ~agrlglma yer 
verme" yonlerinden Garip ~iirine bag11 bulundugu gibi, 
"sosyal ~evreden koparak kendi i~ dunyaslna yonelme", "me- 
cazlarl bol bol kullanma" vaslflari ile de ferdiyet~i bir tu- 
tum i~indedir. Gerek dilin sentaksin~ bozma gerek 
serbest sa$ig~ma baglanma yiiziinden ortaya gkan ve sik 
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s ~ k  anlamsizlik derecesine varan "anlam kapanlkl~gl", bu 
yeni giir goriigiiniin itirazlara en cok yo1 acan yoniidiir. BII 
sebeple kendisine Anlamsiz Siir ad1 da verilen 11. Yeni'nin 
kadrosu da cok karigikt~r. Garip giirinin kurucular~ndan 
sosyalist giirin temsilcilerine ve heniiz yeni duyulmug ad- 
lara kadar uzar.an bu kadro i ~ i n d e  yer alan bagl~ca adlar 
gunlardlr: Oktay Rifat, ilhan Berk, Cemal Siireya (dog. 
1931), Turgut Uyar (dog. 1927), Edip Cansever (dog. 
1928), Ece Ayhan (dog. 1931), Sezai Karakoc (dog. 1933), 
ijlkii Tamer (dog. 1937), Tevfik Akdag (dog. 1932), Er- 
ciiment Ucarl (dog. 1928), Seyfettin Bagqlllar (dog. 1930). 
K ~ s a  bir sure i ~ i n d e  bircok ads12 genclerin de kat~lmasl 
ile birdenbire genigleyen bu kar181k kadro araslnda giir 
konusunda tam bir goriig birliginin bulunmasl gii~tu. 
Xitekim zamanla bu gorii~ ayrlllklarl su yiiziine ~ ~ k t l .  Yeni 
ltatilan gen~lerin anlam kapanikllgindaki aglrlllklar~ da go- 
rug ayrlllklar~na eklenince, gayesindeki belirsizlik ve nazlm 
teknigindeki diizensizlik yiiziinden zaten tiirlu yorumlara 
aclk olan bu hareket, b i r ~ o k  tepkilerle kargllagarak klsa za- 
manda ylpranmaga bagladl. 

Toplulufiun bagllca iiyelerinden Turgut Uyar, 1945' 
ten toplulugun kuruldugu 1954'e kadar ~ a h s i  duygu, 
istek, hayal ve ozlemlerine dayanan vezinli, kafiyeli giirleri 
ile t a n ~ n d ~ .  Topluluga girdikten sonra biitiin bu ozellikleri 
kayboldugu gibi, tema olarak, guuriistii psikolojik unsur- 
lar~n yerlerini de guuraltl unsurlar allr. Dengeli bir 
yaradll~sa sahlp olan ve 11. Yeni'nin hiqbir ozelliginde ag1- 
r111ga ka~mayan gair bu topluluga girmeden ve girdikten 
sonra 1960'a kadar yazdlgl ~iirlerini su eserlerinde topladi : 
Arz-r ha1 r19491, Tiirkiyern [1952], Diirzyantrz en giizel Ara- 
bistanr 119591. 

ikinci donemin sonuna kadar yalnlz bir giir kitabi 
(overcinka, 1958) ~ikmig olan Cemal Sureya da 11. Yen? 
nin biitiin ozelliklerine uymadlg~ gibi, uyduklarlnda da agl- 
rll~ga varmaz. 0 da gekle ve mecaza deger verir. Aqk  bir 
soyleyigten pek hoglanmamakla birlikte iislilp~a tam bir 
karanllga, anlams~zl~ga gitmez. Dilde de konugma dilinden 
yararlanmayi sever. 

Siire Garip giirinin etkisinde baslayan ve ilk kitabinl 
(ikindi iistii) 1947'de yayinlayan Edip Cansever, 1946' 
dan sonra yeniden geligmeye baslayan sosyalist ~i i r ln  
de etkisi ile giirin sosyal bir fonksiyonu olmas~ gerektigine 
inanirsa da, bu inanci sosyalizme baglanmaya kadar uzan- 
maz, "sosyal adalet" ~izgisinde kalir. Zamanla bu inancln- 
dan da uzaklagarak, 11. Yeni'ye kat~llr ve ad1 as11 bundan 
sonra duyulmaya baglar. Bu s~rada y a y ~ n l a d ~ g ~  Dirlik - dii- 
zenlik 119541 adli kitablnda yeni toplulugun biitiin ozel- 
liklerine uyar. Vezinli ve kafiyeli nazlm gekillerini blraklr. 
Yalln soyleyigten de soyut soyleyige gecerek anlaml karanli- 
ga ittigi gibi, giirlerinden akll da kovar ve yerine guuralti- 
nl getirir. Sosyzl gevre ve onun olaylar~ ile olan baglar~ gev- 
seterek kendi gahsi h a y a t ~ n ~  -guuralt~nda gekilsizlegtirdik- 
ten sonra ve serbest ~ a ~ r ~ ~ ~ m  yolu ile- giirlerine yerlegtirir. 
Yercekirnli karanfil [ 1957 1 'deki giirler bu tiirdendir. Uzun 
bir tek manzume olan Umutsuzlar park2 [19581'nda suur - 
alt~na girip kapanman~n tabii s o n u ~ l a r ~  olan "kendini bog- 
lukta hissetme, gagkml~k, karamsarllk, korku, can s~kmtl- 
SI" bag gosterir. Fakat bu kadar yogun huzursuzluga da- 
yanlkll olmayan gairin, aynl eserde, yeniden akla ve onun 
belli ozelliklerinden olan anlam aciklJma da yoneldigi go- 
riiliir. Bu yoneligin sonucu olarak, bir sonraki kitabinda 
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(Petrol [19591) hayata ve cevreye yeniden yer vermeye bag- 
lar ve anlam kapanlkllglnl daha da azaltmaya ~ a l ~ g i r .  Boy- 
lece agir a g ~ r  11. Yeni'den uzakla~maya koyulmu~ olur. 
1960'a kadar boyle bir seyir i ~ i n d e  gordiigiimiiz gair, guur - 
iistii diinya ile guuralt~ diinya arasmdaki gidis geliglerine 
bu tarihten sonra da devam edecektir. 

11. Yeni toplulu~unun anlamca en karanl~k gairi Ece 
Ayhan'dir. Siir ~allgmalarlna bu toplulukta baglar ve 
ilk kitablnl 1959'da yaymlar (Kinar Hanrmrn denizleri). 
Maddi yap~da bir agk, fikirden degil, duygudan kaynaklanan 
sosyal adalet istegi giirlerinin baghca temalarldlr. 

Cumhuriyet devri Turk giirinin 11. doneminde din1 ve 
mistik konularla eski Yunan mitolojisine ve divan cjiirine 
de bazi yoneligler goriiliir. Din! ve mistik konulara yone- 
lenler aras~nda Necip Faz~l  ve Asaf Halet Celebi dikkati 
~ekerler. Bu donemde eski Yunan ve Latin mitolojisine ~ o k  
bag11 bulunan Salih Zeki Aktay'dan sonra, ~iirlerinde bu 
mitolojiye en cok yer veren Mustafa Seyit Sutiiven, ilhan 
Berk, zaman zaman yararlananlar da ilhami Bekir ve Ha- 
san izzettin Dinamo'dur. Yahya Kemal'in sohretinin zir- 
vesinde bulundugu 1940 - 1958 ylllarinda onun yolundan 
giderek divan giirinin ~eklini ve zevkini yagatmaya ~aligan- 
lar araslnda Edip Aye1 ve Cemal Yegil basta gelirler. Bu 
donemin halk giirinin en tanlnmig temsilcisi Ag1k Talibi 
Co~kun (1898 - 1976)'dur : Ankara destanr [19381, Trakyn 
destan; [19441, Felek yarasr 119451, Seher yeli gibi L19461, 
Cukurova sesleniyor [1950], Sarnsun destanr 119531. 

Cumhuriyet devrinin, Tiirkiye'nin siyasi, sosyal ve eko- 
nomik alanlarda onemli degigiklikler getirmig olan 27 ma- 
yls 1960 hareketi ile baglayan ve 12 eyliil 1980 harekl t~ ile 
son bulan 111. doneminde bagka edebi tiirlerle birlikte Turk 
giirinde de yeni gelismeler goriiliir. 

1961 Anayasasl'nln siyasi hak ve hiirriyetler konusun- 
da getirdigi kavram belirsizliginden yararlanan ideolojik 
faaliyetler siyasi ve sosyal plandaki davranl~larin~ kolayllk- 
la aairlhga gotiirerek klsa siirede Tiirkiye'nin biiyiik bir 
a n a r ~ i  ve huzursuzluk icerisine girmesine yo1 a~tllar.  Bu 
karlgikllktan en biiyiik pay1 alan sosyalist idpolojinin gos- 
terdigi hlzli gelismenin hemen paralelinc giren ve bu do- 
neme ltadar sadece iistii kapal~ bir te!kin edebiyat~ olarak 
kalan sosyalist edebiyat da a ~ ~ k t a n  a ~ l g a  giinliik politika- 
ya k a r ~ ~ i p  ideolojik eylemleri yaklndan desteklepen bir slo- 
gan edebiyat~ durumuna ge!di. 11. Yeni, bu donemde de 
bir sure daha devam eder. Ancak ideolojik ve siyasi anar- 
sinin manevi baskisi alt~nda iiyelerinin biiyiik bir k ~ s m ~  
(Turgut Uyar, Cemal Siireya, Oktay Rifat, Edip Cansever, 
Ece Ayhan) sosyalist giirin etkisinde kal~rlar ve degigik ol- 
cii, gelcil ve siirelerde ona da ayak uydurmaga callg~rlar. Bu 
donemde Uyar, Tiitiinler ~slak [19621, Her pazartesi [19681, 
Divan [19701, Toplandrlar [19741; Cemal Siireya, Gocebe 
L196.51, Beni op sonra doiur beni [19751, Oktay Rifat, 
Elleri var ozgiirliigiin [ 19661, Siirler [19691, Yeni ~i ir ler  
[1973], Cobanrl ~iirler [19761; Edip Cansever, Nerde An- 
tigone [19611, Tragedyalar [ 19641, Cagrrlmayan Yakup 
[19691, Kirli Agustos [19701, Sonrasr kalrr 119741, Ben Ru- 
hi Bey nasrlrrn L19761, Sevda ile sevgi 119771; Ece Ayhan, 
Baktprz bir kedi kara [19651, Ortodoksluklar [19681, Dev- 
let ve tabiat [19731; Erciiment U ~ a r l ,  Et [19601, Kuyuda Yu-  
suf [19621, Avlantrken bir korku [19671, Albatros adz bir 
gun gelecek 119711; Seyfettin Bage~llar, Altrn gagr oliimiin 
[19611, Cicek ve sililz [19691, Sokak ~arkrlarr [I9731 ve 
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Tevfik Akdag Lricivert kanatlr bir kugtur gece [I9681 ad11 
kitaplarlnl yaymlar. Ayrlca bu donemde, cok genC yagta 
ve sayllarl otuzu bulan b i r~ok  yeni gairler de 11. Yeni'ye 
katillrlar. Bunlar araslnda adlarlnl en ~ o k  duyurabilenler, 
Ulku Tamer, 0zdemir ince, Nihat Ziyalan, Kemal ~ z e r ,  
Ali Culha, Faruk Ergoktag, Yusuf Gur, Sureya Berfe, 1s- 
met Ozel ve Sukru Ustun'dur. Ancak, butun bu kalaballga 
ragmen, kargl bulundugu sosyalist basklsl ve yeni kat~lan 
gen~lerin aglrl davraniglarl yuzunden yavag yavag $ozulme 
ve dagllma baglar. Boylece esasen kurucularl araslnda bile 
~ i i r  konusunda tam bir anlagma bulunmayan bu topluluk 
da sona erer (1968). 

Bu donemde sosyalist giirin kargllagtlgl tek toplu di- 
renme Hisar toplulu~undan gelir. Hisarcllar, dergilerinin 
kapanqlna kadar (1980) bu direnmeyi surdiirurler. 

1938 ile 1960 araslndaki giirlerini ancak yurt dlynda 
yaylnlayabilen Nazlm Hikmet'in kitaplarl ancak 1965'ten 
baglayarak Tiirkiye'de de yay~nlanma imkbnml bulur : Saat 
yirmi bir - yirmi iki giirbri [1955], Kur tu lu~  Savagr destanr 
[19651, Dort hapishaneden [1966], Memleketimden insan 
manzaralarr [ 19651, Yeni giirler [19661, Son giirler [ 19701. 
Boylece, onun baga yeniden ge~igi iie sosyalist giir hamle 
yapma ve taraftar gair saylslnl ~ogaltma imkinlnl bulur. 
Sosyalist giirin 11. donemdeki temsilcileri (ilhami Bekir, Ha- 
san izzettin Dinamo, Rifat Ilgaz, Cahit Irgat, Suat Ta~er ,  A. 
Kadir) bu donemde de faaliyetlerini devam ettirdikleri gibi 
flhami Bekir, En giizel garkr [I9601 ve Yetm;g yagrn me- 
lankolisi [19751, Hasan ~zzettin Dinamo, Karaca Ahmet 
senfonisi [19601, 0zgiirliik tiirkiisii [19711, Mahpusaneden 
piirler [ 19741, Siirgiin giirlerf [ 19751, Gecekondumdan siir- 
ler [1976], Rifat Ilgaz, Karakrlgrk [19691, Uzalc deg'il 
[1971], Giivercin uyur mu? [19741, Cahit Irgat, Zrgat'rn 
tiirkiisii r19691, Suat Tager, ikinci kurtulug [19601, Hayret 
beyin seriiveni [19681, Evrende ellerimiz [19701, A. Ka- 
dir, Dort pencere [19621, Mutlu olmak varken [19681, 
0mer Faruk Toprak, Susan Anadolu [19661, A y  lgr& 
r19731, Mehmet Bayaran, Nisan haritasr [19601, Koca kent 
L19631, Matralclr memleket [1969], Guk ekin [19751, Atti- 
13 ilhan, Ben sana mecburunz [19601, Belri cicegi [19621, 
Yasak sevigmek [1968], Tutuklunun giinliig'ii [19731, Boy- 
le bir sevmek [19771, Arif Damar, Saat 8'i geg vlrrdu [19621, 
Ac~lu kuj [I9661 ve Seslerin ayalc sesleri [I9751 ad11 kitap- 
larini yaylnlarlar. Bunlarln yanlnda sosyalist giire araslra 
yonelenler ile 1960'tan sonra katllanlar da yerlerini alma- 
ya baglarlar. Sosyalist giire araslra yonelenler araslnda Fa- 
zll Husnu Daglarca, 1951'de yaylnladlgl Sivaslr karrnca ad- 
11 kitablndaki giirleri ile bu konuda baglattlgl ilk deneme- 
lerini 1960'tan sonra daha da artlrlr. 1950'den sonra yi- 
ne araclra sosyalist giire yonelen ve ilk denemelerini 1954' 
te baglatan (Karga ile tilki), bundan sonra 11. Yeni'ye ka- 
tllan (Pergemli sokak, 1956; dgrk mercliveni, 1958) Oktay 
Rifat da 1960'tan sonraki sosyalist geligmeye yeniden ayak 
uydurur (Elleri var ozgiirliig'iin, 1966). Siirle daha once ug- 

ragmakla birlikte sosyalist giirdeki as11 ~allgmalarlnl 1960' 
tan sonra yogunlagtlranlar araslnda Ceyhun Atuf Kansu 
(Bag'rmsrzlrk giilii L19651, Bug'day kadrn, giil ve gokyiizc 
[19701), Can Yucel (Sevgi duvarr [19731, Bir siyasinin fiirle- 
ri 119741, 0l i im ve  og'lum [1976]), Enver G o k ~ e  (1920- 

1981) (Dost dost ille kavga [19781, Panzerler iistiimiize kal- 
kar [1977]), Ahmet Arif (dog. 1927) (Hasretinden prrangalar 
eskittim [19681), Tahsin S a r a ~  (dog. 1930) (Bir oliirnsiiz 
yalnrzlrk [19651, Giineg kavgasr [ 19681, Direnmeler [19731) 
ve Gulten Akln Canko~ak (dog. 1933) (Kestim kara sagla- 
rrmr 119601, Srg'da [1964], Kzrmrzr karanfil C19711, Ma- 
ragn 0kkegin destanr [1972], Agrtlar ve tiirkiiler C19761) 
yer allr. Bu kadroya 11. Yeni'nin dagllmaslndan sonra, baz~ 
genG gairler de katlllrlar. 

1960'tan sonra tamamlyla ideolojinin, siyasi maksatll 
kuruluglar~n hizmetine giren bu giirin bagllca temalarl oz- 
gurluk, tam ba,@msizllk, fagist bask], proletaryanln ezilmiv- 
ligi, slnlf kavgasl ve proletaryanln egemenligidir. Sos- 
yalist sloganlara da buyuk yer veren ve ~ o g u  zaman giirul- 
tucu bir uslabun yan~nda, dilin de halkln ku l land l~~  dil- 
den uzaklagarak, yapma, canslz ve zevksiz bir duruma gel- 
digi goriilur. Baglandlklarl dava ugruna her geyi feda ettik- 
leri icin. artlk belli fikirlerin telkini slnlrln~ da agarak dog- 
rudan dogruya eylemin peginde kogan bu ~iirlerde ~airleria 
kendilerini bulmak da gu~legmektedir. Ayrlca, b a ~ k a  ko- 
nularda oldugu gibi, slnlf kavgaslnda da benimsenen aglrr 
tutumla, ~i i rde "savag, kan, nefret, kin" sozlerinden ge~ilmez 
olur. Ekonomik baklmdan ezilen slnlflarl kurtarmak i ~ i n ,  
bu sefer bu duruma sebep olanlarln ezilmesini istemenin, 
yani yine ezmekten b ~ g k a  insanca bir yo1 bulamaylgln, pan- 
zehir yerine aynl zehiri kullanmaya kalk~gmanin aqklama- 
slnl yapmak daha da gu~tur .  

Cumhuriyet devrinin bu son doneminde, karanllk 11. 
Yeni giiri ve giiriiltucu sosyalist giirle birlikte, ferdiyet~i 
giir de, sanat eserlerini bir vas~ta durumuna dugurmemek, 
onu gaye edinmek gelenegini surdurur. G e r ~ i  Ahmet Ha- 
gim ve Yahya Kemal gibi buyuk isimler daha onceki do- 
nemlerde hayatlarlnl tamamlamlglardlr. Ancak Faruk Nafiz 
Camllbel, Ahmet Muhip Dranas, Ahmet Kudsi Tecer, Ne- 
cip F a d ,  Beh~et  Kemal Caglar gibi sanat eserine sayglll 
ustalar bu donemde de seslerini duyururlar. Ayrlca Hisar- 
cllar, Beh~et  Necatigil, Necati Cumall, Salbh Birsel, Sa- 
bahattin Kudret Aksal, Selghattin Batu, Arif Nihat Asya, 
Zeki 0mer Defne, Bedri Rahmi Eyuboglu, Ozdemir Asaf, 
Bekir Sltkl Erdogan, Cogkun Erteplnar, Halil Soyuer, Umtt 
Yagar Oguzcan, Cahit Kulebi, Turhan Oguzbag gibi adlar~rll 
11. donemde duyurmug tecrubeli kalemler de ~algmalarlnr 
surdururler. Bunlara Mehmet Faruk Gurtunca, Orhan Saik 
Gokyay, Feyzi Hallcl, ibrahim Zeki Burdurlu, Ayhan 
Hiinalp, Sltkl Ylrcall, Sahin Kayadil, Osman Turkay'l ekle- 
mek gerekir. Butun bu kadro icinde zaman zaman belli 
ideolojilere ilgi gosterenler varsa da, bu tutum kesin ve sii- 
rekli bir baglantl olmad~E;i i ~ i n ,  esas sanat anlaylglannda 
bir degigiklik yapmaz. 

Sahsi duygular~ ile yakin ~evrelerinin turlu meselele- 
rini degigik nazlm teknikleri ile ve degi~ik ol@lerdeki bir 
lirizm icinde igleyen bu gairlerden Zeki Omer Defne (dog. 
1923) Derzizden galrnm~g iilke [1971], 0zdemir Asaf (dog. 
1923) Diinya kagtr goziime [19551, Yumugaklrklar degil 
[19621, Ci~ekler i  yemeyin [19751, Sltkl Ylrcall (dog. 1908) 
Kilitlenmig diinya [19591, Narlrkahvede deli divane [1960]; 
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ibrahim Zeki Burdurlu (dog. 1922), Burdur'daki mahalle- 
miz [19471, Bir koyden bir insan r19511, Sev beni [1966]; 
Feyzi Hallcl (dog. 1924) Bir ajkrn jiirleri [19471, Giinay- 
dzn L19601, Sel~ukyada a.~k 119671; Ayhan Hunalp (dog. 
1927) uc otuz para L19501, Bir martz ottii r19641; Turhan 
Oguzbag (dog. 1933) ispanyol meyhanesinde seni arad~m 
[19641, Gozlerin istanbul senin [ 19661, Beyaz kas~mpatzlar 
[19691; Osman Turkay (dog. 1927) 7 telli r19591, Uyur 
gezer r19691, Evrenin diijiinde gezgin [I9711 ad11 kitap- 
larln gairleridir. 

Tiyatro : Turk tiyatrosu, sahnesi ve edebiyatl ile en bu- 
viik nelismesine Cumhurivet devrinde ulasmlstlr. 

I. Diinya Savagl ve Milli Mucadele ylllarlnda tamamly- 
la sahipsiz ve duzensiz bir ~allgma hayatl icindeki Turk 
s;lhnesi Cumhuriyet devrinin daha baglarlnda devletten des- 
tek gormeye. hlzla derlenip toparlanmaya, verimli ve disip- 
linli bir ~al lsma donemine girmeve baglar. I. donemdeki ti- 
yatro hayatlnl. normal olarak, 11. Megrutiyet devrinde ye- 
ti~mig ve tanlnml~ tiyatro sanatcllarlnin kurduklar~ toplu- 
luklar surdururler. Bu devirden Cumhuriyet devrine geCen 
bqsl~ca tonluluklar : Daru'l-bedayi, Yeni Sahne ve Nagit 
Komedi Kumpanvasl ile tanlnmlg sanatglardan Sadi Fik- 
ret'in Ankara'da kurdugu Milli Sahne (1922)'dir. Bunlara 
Ertugrul Muhsin ve Arkadaglarl (1924, Istanbul), Ragit RI- 
za ve Arkada~larl (1924. Ankara), Inkllbp Tiyatrosu (1928, 
Ankara). Ankara Ternsil Heveti (1928, Ankara), fsmail 
Dumbullu Tivatrosu (1928), Komik Sevki Bey Tiyatrosu 
(1928), Vedat 0 r f i  Tiyatrosu (1932), Turk Sanat Tiyatrosu 
(1932), Halide (Pigkin) ve Arkadaglarl Tiyatrosu (1933), 
Ertugrul Sadi Tek Tiyatrosu (1936), Halk Tiyatrosu (1937), 
Ankara Sehir Tiyatrosu (Ragit Rlza) (1937) ve Ege Tiyat- 
rosu (1938) gibi yeni kurulan topluluklarl da katmak gerekir. 

1926'da tekrar Istanbul Belediyesinin malt himayesi 
altlna giren Daru'l-bedayi toplulu~u 1934'te adlnl fstan- 
bul Sehir Tiyatrosu olarak degigtirir. 1936 y111 ise Turk ti- 
yatrosunun devlet himayesine almdlgl tarihtir. Bu tarihte 
Ankara'da kurulan ve - ilk Darii'l-bedavi kurulugu gibi - 
Tiyatro ve Musiki boliimlerine ayrilan Devlet Konser- 
vatuarl ile Turk sahne hayatl yeniden ciddi ve medeni bir 
duzene girer. Taninmlg Alman tiyatro adaml Carl Ebert'in 
yonetiminde ilk mezunlarlnl 1940 y ~ l ~ n d a  veren muessese 
halka a ~ l k  ilk temsillerine de Ankara Devlet Konservatuvar~ 
tatbikat sahnesi (1937)'nde baglar. 

T.E.'nm Cumhuriyet devrindeki gene1 geligmesine pa- 
ralel olarak Turk tiyatro edebiyat~nln da bu geligmenin ilk 
donemindeki (1923 - 1939) durumunu goyle ozetlemek mum- 
kundur : 1. 11. Megrutiyet devrinin bazl tiyatro yazarlarl (Hii- 
seyin Suat, Musahipzade Celll, Ibnurrefik Ahmet Nuri, 
Halit Fahri, Regat Nuri, Yakup Kadri, Aka Giinduz, Muh- 
lis Sabahattin) bu donemde de tiyatro eseri yazmaya de- 
vam ederler. Bunlarln iflerinde en verimli olanlar Musahip- 
zade CelLl ile ibnurrefik Ahmet Nuri'dir. 2. 11. Megrutiyet 
devrinde bagka edebi turlerde tanlnlp tiyatro turiinu de ilk 
olarak Cumhuriyet devrinde deneyen imzalar (Huseyin Rah- 
mi, Faruk Nafiz, Osman Cemal, Sermet Muhtar, Mahmut 
Yesari, Necip Fazil) goze carpar. 3. Edebi gohretlerini dog- 
rudan dogruya Cumhuriyet devrinde saglam~g yazarlar (Ve- 
dat Nedim, Refik Nuri, Yusuf Sururi, Ismail Galip, Kuciik 
Kemal, Nazlm Hikmet, Cevdet Kudret, Ekrem Resit, Ya- 

gar Nabi, Celllettin Ezine, Vasfi Mahir) son grupu olugtu- 
rurlar. 

Baghca yazar kadrosu boyle olan bu birinci donemdeki 
konular, 11. Megrutiyet devrine gore ~ o k  daha zengin ve de- 
gi~iktir. 11. Megrutiyet devrinin tiyatro eserlerinde httkim 
konular, buyiik bir ~ogunlukla psikolojik konulardlr. Onla- 
rln yanlnda sosyal konular ~ o k  slnlrll bir CerCeve (evlenme, 
boganma meseleleri, gekilleri, bazl kadln haklarl) icinde top- 
lanlrlar. Cumhuriyet devrinin ilk doneminde ise Anadolu'nun 
bagrlnda henuz bitirilmemig buyiik bir mucadelenin getirdigi 
k a ~ m ~ l m a z  sonuClara bag11 olarak konularda da sosyal yon- 
den bir genigleme baglar. Faruk Nafiz Camllbel'in Canavar 
[I9261 ad11 dram1 Turk tiyatrosunda Anadolu'nun koyleri- 
ne kadar girer, koylerin yuzyillarca muzminlegmig dertleri- 
ne aqlan ilk kapldlr. Ancak, koylii - aga ~atlgmasln~ hiss? 
bir vaka etraflnda ~ o k  can11 olarak veren ve gizli bir goz- 
leme dayanan bu eserin ideolojik h i ~ b i r  yonu yoktur. Ana- 
dolu'ya yerlegen ve yonetim merkezini de Anadolu'da ku- 
ran yeni Turk devleti, savagta oldugu gibi barlgta da yur- 
dun en buyuk teminat~ olan koyliiyii ger~ek yerine ulag- 
tirma konusunda genig bir ~ a b a  i~indedir. Ancak bu, ko- 
lay bir ig degildir. Siirekli olarak devlet bir yandan kendi 
payina dugen gorevi gerekli kanunlarla yerine getinneye 
callglrken bir yandan da koy ka lk~nmas~n~n tagldlgl biiyiik 
deger iizerine aydlnlarln dikkatleri ~ekilir.  Fakat kijyden 
yetigmemig olduklarl i ~ i n  devlet kanallndan gelen bu tel- 
kinleri geregi gibi degerlendiremeyen ve bunlarl hem bir ce- 
git zorlama geklinde yorumlayan hem de oteden beri sure- 
gelen gahsi konulari igleme gelenegine yatkln bulunan ge- 
hirli yazarlarl koy konusunda kolayca harekete gecirmek 
mumkun olmaz. Bu sebeple Turk koyuniin ezeli dertleri 
(toprakslzllk, susuzluk, otlaks~zllk, egitimsizlik, yoksulluk, 
tabii afetler, bat11 inan~lar) iizerinde ancak birtaklm kalem 
denemelerinin yap~ld~gl  goriilur. Bu konu asl~nda koyiin 
i~inden ~ ~ k a n ,  koyii yaklndan tanlyan yazarlar~n iistesin- 
den gelebilecekleri bir konudur. Bu yazarlar~n geligmesi ise 
her geyden once bir zaman meselesi idi. Bu sebeple Cumhu- 
riyet devrinin bu ilk donemi, yiizylllarln ihmali ile golgede 
kalm~g konularln sadece tanitllmas~ ve onlar~n tag~diklarl 
degerin anlatllmasl i ~ i n  yapllan ~ a b a l a r  donemidir. Bu Ga- 
balarln sonucu ancak 1940'tan sonra yavag yavag allnmaya 
ba~layacaktlr. 

Ancak, bu donemde koyiin kalklnmas~ konusu, koy- 
lunun aydlnlat~lmasl ile de yaklndan ilgili bulundugu igin, 
bu aydinlatmanln baglica kigisi olan koy ogretmenini, onun 
ne gibi vas~flar taglmasl gerektigini konu alan bazl eserle- 
rin yazllmaslna baglandlgl goriiliir. Bunlardan Aka Gun- 
duz'iin Koy ogretmeni [I9321 ad11 piyesinde, i ~ i n d e  30 yll 
yagadlgi halde kalk~nmasl i ~ i n  en k u ~ u k  bir ~ a b a  goster- 
mek geregini duymadig~ baklmsiz bir Anadolu koyiinu yeni 
devletin istekleri yonunde kalk~ndirmaya call~an eski bir 
koy ogretmeninin cabalan anlatlllr. 

T. E., Cumhuriyet devrinin ilk doneminde koy konu- 
sundan bagka heniiz sicakll~mi koruyan buyuk bir mill? mu- 
cadelenin heyecanmi geregi gibi yagatmamakla da suda- 
nu. Aynl giklyet Cumhuriyetin illnlndan sonra yapllan in- 
kllbplarla da ilgilidir. Ancak, bu suclamalar~n daha ~ o k  bu 
konularda yazllmlg piyes saylslnln azllglna degil, sanat ese- 
ri olarak tagldiklarl degerin azllgma ait olmasl gerekir. Ciin- 
kii bu konuyu ele alan piyeslerin saylsl oldukca fazladn. 
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Milli Miicadele konusunu isleyen piyeslerden cogunun Cum 
huriyetin 10. yll doniimiine rastlamasl ise bu yll donumiiniin 
yazarlarl harekete gecirici bir giic olugturdugu kanaatini 
uyandlr~r : Resat Nuri'nin istikldl [19331, Aka Gundiiz'iin 
Mavi yrldzrzm [I9331 ve Yarzin Osman 119331, Faruk Na- 
fiz'in Kahraman 119331, Vasfi Mahir'in Yaman [19331, Na- 
hit Slrrl 0rik'in Sonmeyen ate$ 119331, Niizhet Hasim'in 
Sakarya 119331, Nihat Sami'nin Krzd gaglayan [19331, 
Aziz Nogay'm Sevr'den Lozan'a [I9331 piyesleri bunlar ara- 
slndadlr. Bu donemde yine Milli Miicadele ve onun ya- 
ratlclsl ile ilgili yazllml~ eserler araslnda Necip Fazll'ln 
Tohum [1933], Hiisamettin Ism'ln Atatiirk'e ilk kurban 
[1935], Behzat Butak'ln Ana, Peyami Safa'nm Gun dog'u- 
yor [I9371 ad11 piyesleri de sayllabilir. Cumhuriyetten sonra 
gerceklestirilen inklllplarln ise Tunall Hilmi'nin Koylii Me- 
mi8 Cavus Biiyiik Millet Meclisinde [19231, Koylii Meinis 
Cavus Ankara'da hulk dersleru' kiirsiisiinde [19231, Yakup 
Kadri'nin oynanlp basllmaml~ Saganak [19291, Halit Fah- 
ri'nin On yzlzn destanr 119331, ibniirrefik Ahmet Nuri'nin 
Seriye mahkemesinde [1933], Vasfi Mahir'in O n  inkllip 
119331, Yasar Nabi'nin inkzlip gocuklarz [19331, Aziz No- 
gay'm istibdattan Cumhuriyete L19331, Sinasi Okur'un Go- 
zi'nin yolu C19351, Kadzn saylav 119351, Celll Tuncel'in 
Devrin yolculan 119371 ad11 oyunlarlna konu yaplldlklarl 
goriiliir. Gerek Milli Miicadeleyi gerek inklllplarl ele alan 
biitiin bu oyunlar, tabii olarak yine her iki konunun da 
yaratlclsl ve yoneticisi olan Atatiirk ile yak~ndan ilgilidir. 

Bu donemde "milli miicadele ruhu" ve "inklllplar"dan 
sonra gelen "Tiirk kiiltiiriiniin eskiligi ve zenginligi" konu- 
sunun da biiyiik bir dikkat ve ciddiyetle ele almdlgl gorii- 
liir. Bu konudaki $ah~malar~n aydlnlar araslnda uyandlr- 
dl& genig ilgi klsa bir sure sonra edebiyata ve dolay~slyla 
tiyatro eserlerine de geeti. Faruk Nafiz'in Akzn [I9321 ve 
0zyur t  [19321, Behset Kemal'in Coban 119321 ve Atti16 
r19351, Y a ~ a r  Nabi'nin Mete 119331, Behzat Butak'm 
Atilla'nzn diigiinii 119341, 1smet Ulubut'un Siimer iilkeleri 
L19341, Abdulhak Hlmit Tarhan'ln Hakan [19351, isken- 
der Fahrettin'in Siimer kzzr [19351, Vehbi Cem Askun'un 
Oguz destanlz 119351, M .  Kemal Ergenekon'un Attild [1935], 
Celll Esat Arseven'in Bay Targan 119361 ad11 oyunlarl bu 
konuyu ialerler. Bir bak~ma bu oyunlar epik tiirde oyunlar 
olarak da kabul edilebilir. Turk tiyatrosunda daha baslardan 
beri biiyiik yeri olan tarihi konular~ Osmanll tarihine ait 
olanlarlnda ise en biiyiik pay Musahipzade Celll'indir. 

Beri yandan eskiden beri biitiin edebi tiirlerin yaygln 
konularl olan psikolojik konular da ragbet gormekte devam 
eder. Cogu i~giidiilerle ve guuraltlndan kaynaklanan cap- 
raslk bunal~mlarla ahllki degerleri de zaman zaman eig- 
neyen bu psikolojik durumlarln ~oklukla marazi bir yaplda 
olduklarl goriilur. Vedat Nedim Tor'iin ~g kiji arasznda 
[19271, Kor [I9281 ve Hayvan fikri yedi [19281, Nazlm 
Hikmet Ran'ln Ocak bajznda [1927, tefrikal ve Unutulan 
adam 119351, Niizhet H a ~ i m  Sinanoglu'nun Bir zabitin 15 
giinii 119341, Cevdet Kudret'in Tersine alcaiz nehir [1929, 
tefrika], Ruya iginde ruya [I9301 ve Kurtlar 119361, Halit 
Fahri'nin Hayalet 119361 ve Necip Fazd'm Bir adam yarat- 
mak [I9381 ad11 oyunlarl bunlar araslndadlr. Suuraltl bi- 
rikimlerden kaynaklanan ve yer yer metafizik dii~iincelere 
de yo1 aGan bu tip eserler iizerinde batldaki sembolist ti- 

yatronun en iyi orneklerini vermis olan Ibsen ile Maeterlinck 
etkileri daha cok Halit Fahri ve Necip Fazd'm eserlerin- 
de soz konusu edilebilir. Biitiin bunlarln dlglnda degigik 
konular olarak Nazlm Hikmet Ran'm aglrl para hlrslnln 
getirdigi kotiiliikleri ele alan Bir olii evi 119321 ve Kafatas~ 
11934, oyun, bas. 19661 oyunlarl ile Mahmut Yesari'nin 
Siirtiik 119371 oyunu sayllabilir. Vedat Nedim Tor'iin 
ijsizler 119241 ad11 eseri ise harp sonrasl ortaya qkan se- 
faletin sebep oldugu ahllkslzl~klar~, Koksiizler [I9371 ad11 
oyunu da sosyete dunyaslnln ahllkslzllklarml anlatlrlar. 

Genellikle bir dram yaplslnda olan bu oyunlarln ya- 
n ~ n d a  eglendiricilik yonleri aglr basan komediler ve mii- 
zikli oyunlar da ragbet goriir. Yusuf Ziya Ortac'm Nikdltta 
keramet 119231, Vedat Nedim Tor'iin Goriicii 119251, 
Carliston 119271, Fevkalasriler [ 19281, Kadrn polis olursa 
[19291, Sermet Muhtar Alus'un Duvar aslan~ r19251, Re- 
Sat Nuri Giintekin'in Babiir Sah'rn seccadesi 119311, Gozda- 
21 r19311, Eski borg 119311, Hiilleci r19351, Hiiseyin Rah- 
mi Giirpmar'm Kadrn erkekle~ince [I9321 ve Celllettin 
Ezine'nin Bir misafir geldi [I9391 adlt komedileri bunlar 
araslndad~r. 

Bu donemde miizikli oyun qesidi de biiyiik bir gelig- 
me iqindedir. Seyircilerin ilgisi bu oyun ~egidine karv daima 
can11 kalm~gtlr. Coklukla metin yazarlarl ile bestecileri ay- 
rl olan bu oyunlarda bazen metin yazarllgl ile besteciligin 
aynl ki~ide birlestigi de goriiliir. Ilk donemin tanlnml~ me- 
tin yazarlarl Yusuf Sururi Eru lu~ ,  Muhlis Sabahattin Ezgi 
ve Ekrem Resit Rey'dir. Yusuf Sururi (1894 - 1970)'nin 
sayllarl 30'u geeen, biiyiik bir klsml adaptasyon olan ve 
hemen hemen hepsinin de miizikleri Carlo Capocelli tara- 
flndan yazllan oyunlarlnln ba~l~calar l  Deniz havasz, Emir 
seviyor, Kadznlardan biktzm, Sevda oteli, Perde ark as^, K ~ r k  
yzlda bir, ig ice'dir. Aralarlnda yine adaptasyonlar da bu- 
lunan ve sayllarl 2O'den fazla olan oyunlarlnl kendisi bes- 
teleyen Muhlis Sabahattin Ezgi (b. bk.)'in en tanlnmlg oyun- 
larl sunlardlr : Satrrzadeler, Ask olmez, Ayse, Asaletmeap, 
Caresiz, Mon Bey, Giil Fatma, Cingene a ~ k z .  Ekrem Resit 
(1900 - 1959)'in, miizikleri kardesi Cemal Resit Rey tara- 
flndan yapllm~g oyunlarlndan bu ilk doneme rastlayanlarl : 
~g saat, Liikiis hayat, Delidolu, Operet kokteyl, Saz-caz, Ha- 
va-czva, Maskara'dlr. Bunlara Celll Esat Arseven'in yazlp 
bestelemis oldugu Saatqi, Mahmut Yesari'nin yazlp Seyfet- 
tin ve Sezai Asal karde~lerin besteledikleri Telli turna, Bay - 
bayan, Klna gecesi; Yusuf Ziya Ortac'ln yazlp Muhlis Sa- 
bahattin'in besteledigi Ask mektebi ve Afif Obay'ln yaza- 
rak Fehmi Ege'nin besteledigi Fatmaczk oyunlarl da eklen- 
melidir. Ayr~ca, Tanzimat devrinde oynanlp biiyiik ragbet 
goren, metni D. Nalyan'm, miizigi Dikran Cuhaclyan'm olan 
Leblebici Horhor ve metni Gedik P a ~ a  Osmanll Tiyatrosu 
oyuncularindan Rigtuni'nin ve miizigi yine Cuhac~yan'm 
olan Kose kdhya oyunlarl da bu donemde oynanmls miizi- 
kaller araslndadlr. Aynl donemin miizikli oyun yonunden 
onemli bir olayl da metnini Miinir Hayri Egeli'nin yazlp 
Ahmet Adnan Saygun'un besteledigi Ozsoy 119341 ad11 ve 
Cumhuriyet devrinin ilk yerli operaslnln da sahneye konul- 
mu$ olmasldlr. Yerli yazar ve bestecilerin yarattlklarl ve 
sayllarl 60'1 agan bu eserlere dunya tiyatrosunun Tiirkceye 
sevrilmi~ ve oynanmls unlii muzikalleri (Imre KBlmln : Car- 
daj  Fiirstin, Bayader; J .  Strauss : Bir vals hdtlrasr, Yarasa, 
Franz LehBr : Tarla klc~u, Paganini, Sen dul, Liiksenburg 
kontu; Edmond Audran: Maskot) de katilacak oluna, bu 
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donemdeki miizikal repertuvarln zenginligi daha iyi aqklan- 
mlg olur. 

Turk tiyatrosu diinya tiyatro edebiyatl ile Tanzimattan 
beri siirdiirdiigu s l k ~  temaslnl bu donemde de korumug, boy- 
lelikle gerek Turk seyircisinin gerek genF Turk yn- 
zarlarlnln tiyatro kultiirlerinin artmaslna ve gii~lenmesine 
biiyuk hizmette bulunmugtur. Terciime ve adaptasyon olarak 
say~la r~  300'e yaklagan bu donem repertuvar~nln biiyiik b6- 
lumiinii vodvillerin ve hafif komedilerin tegkil etmesinde 
11. Megn~tiyet devrinden kalma allgkanl~klar soz konusu 
oldugu kadar yabanc~ biiyiik tiyatro yazarlarlnln llylklyla 
anla~llabilrnesi iqin Turk seyircisinin kultiir seviyesi bakl- 
mlndan heniiz yeterince hazlr bulunmaylglnln da etkisi var- 
dlr. Buna ragmen Cumhuriyet devrinin daha ilk ylllarlndan 
ba~layarak bat1 tiyatrosunun dev yazarlarl da Turk sahne- 
lerinde ycr allrlar. Bunlar~n iqinde Turk seyircisinin daha 
onceden de az ~ o k  tan~dlgl yazarlar (MoliBre, Shakespeare, 
Schiller, Hugo, A. Dumas PBre) oldugu gibi, yeni ta. 
n~maya bagladlil yazarlar da coktur. Ayrlca, oyunlarln oy- 
nanmaslnda ve sahneye konulu~undaki ciddiyet de artmrgtrr. 
Bu donemde Turk tiyatro ~allgmalarlnln bagllca temsilcisi 
olan Istanbul fjehir Tiyatrosunda modern bir anlay~gla ve 
disiplinle oynandlklar~ gor'lilen bat111 klasikler i ~ i n d e  
Shakespeare on slrayl allr. Onu, oynanan oyunlarln~n ~ o k -  
lugu bak~mlndan MoliBre, E. M. Labiche, H. Ibsen, Schiller, 
Goethe, Tolstoy, Dostoevskiy, Gogol, M. Gorkiy, A. Cehov 
ve Pirandello takip ederler. Bunlarln aras~nda, Bernard 
Shaw, Somerset Maugham, E. O'Neill ve G. Hauptmann 
gibi tanlnmlg ~ a g d a ~  yazarlar da yer alrrlar. Eserleri hem 
terciime, hem de adaptasyon yolu ile Tiirkccye aktar~lan 
Franslz vodvil ve hafif komedi yazarlarl araslnda ise bu 
donemde en ~ o k  ragbet gorenler Georges Feydeau, Tristan 
Bernard, Louis Verneuil, Alexandre Bisson, Andre Birabeau, 
Denys Amiel'dir. 

Ancak, komedi ~egidinin 11. Me~mtiyet doneminden 
beri gormekte oldugu ragbetin biiyiik olqiide yine devam 
etmesine ragmen Turk tiyatro yazarlarl ~oklukla dram yaz- 
may1 tercih etmiglerdir. 

Turk sahnelerinde goriilen bu yabsnc~ eser bollugu- 
nun ortaya koyduiu bagl~ca iki gercek vardlr. Bunlardzn 
biri, Turk seyircisinin saylca henuz Ttirk sahnelerini bes- 
leyecek bir biiyiikliige erigmemesidir. Bu kii~iik seyirci kit- 
lesi, degeri ne olursa olsun h i ~ b i r  oyunu bir defadan fazla 
gormek allg!canllglnda olmadlgl i ~ i n  tiyatrolar repertuvarla- 
rlnl ~ o k  klsa siirelere gore - hatta bazen bir oyunu sadece 
bir gece oynanabilmesine gore - duzenlemek zorunda idiler. 
Boyle repertuvarlar i ~ i n  ~ o k  bol oyuna iht iya~ duyulmas~ 
ister istemez tercume ve adaptasyonlara bas vurmak zahrne- 
tini dogurmugtur. ikinci ger~ek  ise Turk tiyatro yazarlarlnln 
bu donemde saylca heniiz yetersizligidir. Ancak, repertuvar- 
larln yukarldaki diizenine ayak uydurabilmeye hisbir yerli 
kadronun giicu yetmeyecegi de aqktlr. Bu sebeple bu yerli 
yazarlarln bir klsml da terciime ve adaptasyon callgmalar~- 
na bizzat yardlmcl olmak zorunda kalmlglardlr. 

Cumhuriyet devri tiyatro hayatrnln bu ilk doneminde 
Tanzimat devrinde baglaylp 11. Megrutiyet devrinde siir- 
mug olan "manzum piyes" geleneginin de devam ettigi go- 
riiliir. Gelenegi siirdiirenler daha once de bu tarzda eser 
vermia olanlar (Abdiilhak Hlmit Tarhan: Hakan; Halit 
Fahri Ozansoy : Sonen*kandiller, Nedim, 10 yrltn destanz, 
Hayalet) ile tiyatroda nazml ilk deneyenler (Hiiseyin Suat : 

Ahirette bir giin; Faruk Nafiz Camllbel : Canavar, Akrn, 
Ozyurt, Kahraman; Mehmet Faruk Gurtunca : Kanlt akgam, 
Salih Zeki Aktay : Magara; Yagar Nabi Naylr : Mete; Beh- 
Get Kemal Caglar : Cobanydir. 

Gene1 goriiniigii ile Turk tiyatro edebiyatl bu donemde 
hlzl~ bir geligme cabas1 iqindedir. Teknik yonden bir on- 
ceki devre gore aqlk bir ilerleme goze carptlgl gibi, dildeki 
ozlegtirme hareketinin gok yogun olmaslna ragmen halkln 
dilinden - ~ o k  az istisnalarla- kesinlikle kopmamlg, giinliik 
konu~ma dilinden ayr~lrnam~gtlr. 

Cumhuriyet devrinin 11. doneminde Turk tiyatrosu 
biiyiik ve ciddi bir diizenleme i~indedir. 1934'te Dariil-be- 
dayi'nin istanbul Belediyesine yeniden baglanarak Istanbul 
fjehir Tiyatrosu a d ~ n ~  almasl ile baglayan bu diizenleme 
1936'da Ankara'da Devlet Konservatuar~n~n a~llmasl ile 
devam eder. 1940'ta ilk mezunlarlnl veren bu miiessese da- 
ha once kurulmu~ bulunan Devlet Konservatuvar~ tatbikat 
sahnesindeki temsillerini 1947'de agllan Kuguk Tiyatro'da 
vermeye ba~lar.  Bu tarihte miiessesenin bagndan ayr~lan 
Carl Ebert'in yerine Muhsin Ertugrul getirilir. 1949'da 
yine Devlet Tiyatrosuna bag11 olarak Biiyiik Tiyatro a~l l l r .  
iki ay sonra Devlet Tiyatrozu bir gene1 miidiirliik haline 
getirilir. Bundan sonra da yeni sahnelerin aglmas~na (Ugiin- 
cu Tiyatro, Oda Tiyatrosu, Yeni Sahne, Alt~ndag Tiyatro- 
SU) devam edilerek sayllarl alt~ya gkarll~r. Buna parale1 
olarak, istanbul fjehir Tiyatrosu da zamanla sahnelerinin 
saylslnl alt~ya ~ lkar l r  (Tepebagl, Kadlkoy, Fatih, 
~ s k i i d a r ,  Zeytinburnu, Harbiye sahneleri). Resmi tiyatrolar- 
da goriilen bu ciddi ve hlzll gelisme ve ona uygun olarak 
artan seyirci saylsl, yeni ozel tiyatrolarln kurulma- 
slna da imkln saglar : Eti Tiyatrosu (1939), Burhanettin 
ve Seniye Tepsi Tiyatrosu (1940), Ses Dram, Komedi ve 
Operet Toplulu~u (1943), Bizim Tiyatro (1951, Izmir), Kii- 
qiik Sahne (1951), Dormen Tiyatrosu (1956), Ara Tiyatrosu 
(1956, izmir), Oda Tiyatrosu (1957), Bulvar Tiyatrosu 
(19581, Kent Oyuncularl (1959). 

Bu donemin 1950'ye kadar siiren boliimunde, amator 
topluluklar olarak Halk Evleri tiyatrolar~ da biiyiik faali- 
yet gosterirler. 

Ayrlca tiyatro yazarl ve dramaturg yet i~t imek 
ve tiyatro ogretimini iiniversite seviyesine u la~ t lmak  mak- 
sad1 ile Ankara'da Dil ve Tarih - Cografya Fakiiltesi'nde 
bir de Tiyatro Enstitiisii kurulur (1958). 

Tiirkiye'de sahne haya t~n~n gosterdigi bu ciddi ve hlzh 
gelisme ile egit olmamakla birlikte, Tiirk tiyatro edebiyat~ 
da I. doneme gore oldukqa yeterli bir gelisme gos- 
terir ve oyun yazarl olarak seviyeli kabiliyetlerini klsa 
bir siirede kabul ettiren yeni imzalar (Ahmet Kudsi Tc- 
cer, Ahmet Muhip Dranas, Cevat Fehmi Bagkut, Saba- 
hattin Kudret Aksal, Necati Cumall, Sellhattin Batu, Na- 
zlm Kur~unlu, Galip Giiran, Orhan Asena, Turgut 0zak- 
man, Haldun Taner, Cahit Atay, Cetin Altan, Melih Vas- 
saf) kazan~r. 

Daha onceki donemden bazl yazarlarln da kat~ld~klarr 
bu donemdeki tiyatro eserlerinde, ~eg i t  olarak, dram yine 
onde gelir. Yazarlarca mtizikli oyunlarln dlglnda komedi 
~egidine fazla raibet gosterilmez. 

Konulara gelince; I. donemin bazl konularl (Mill3 
Miicadele donemi ve onu takip eden inklllplar) ile her Fa- 
Bm ortak konularl olan psikolojik konular yine devam 
etmekle birlikte 11. donemin siirinde goriilen orta halli 
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ve fakir insanlar, onlarln giinliik yagaylglarl, slkmtllarl, 
dertleri gibi konular iizerindeki yogunlaama, daha ~ o k  
aile Ger~evesi i ~ i n d e  olarak, bu donemin tiyatro eserlerin- 
de de goriiliir (bir~oklan batlya yonelige dayanan Cumhu- 
riyet devri sosyal inkllhplarl dolaylslyla aile kavramlnda 
ve yagaylgnda meydana gelen degigiklikler, ana - baba -Go- 
cuklar arasl miinasebetlerdeki degigiklik ve bundan dogan 
huzur;uzluklar, aile fertleri arasmda sevgi ve saygl azal- 
mas], ekonomik gii~liiklerden veya psikolojik uyumsuzluk- 
tan veyahut dengesiz birlegmelerden dogan mutsuzluklar ve 
ayrllmalar). Bunlarm yanlnda, kasabalarla sehirler arasln- 
da gelisen baglantllar, gehir yagaylgl, biiyiilc ~ehirlere yer- 
l e ~ e n  kasaba ve koylerden gelme ailelerin yagaylglarlnda 
ortaya ~ l k a n  degigiklikler, su~lularln yeniden cemiyete ka- 
zandirllmalarl gibi Cumhuriyet sonrasl yagaylgln getirdiki 
konular da ele zllnlr. B i r~ok  psikolojik unsurlarl da bir- 
likte getirmekle beraber sosyal yanlarl aglr basan bu tarz 
eserlerin yazarlarl olarak gu adlarl soylemek miimkiindiir : 
Vedat Nedim Tor (Imra11'nm insanlarr [I9401 - suclulann 
yeniden topluma kazandlrllmasl-), Regat Nuri Giintekin 
(Yaprak dokiimii 119431 - bat1 taklit~iligi yiiziinden ylkl- 
Ian eski aile, Bu gece bagka gece [I9561 - aile mutsuzlu- 
gu -), Ahmet Kudsi Tecer (Kojebugz 119471 -fakir bir ma- 
halle halklnln bir giinliik yagaylgl-), Cevat Fehmi Bagkut 
(Biiyiik gehir [I9431 -biiyiik gehir hayatlnln aclmaslz ve 
soyguncu diizeni -, Ki i~ i ik  gehir 119461 - kasaba yagaylg~ -, 
Sana rey veriyorum [I9481 - kasaballnm gehirdeki slklntlll 
yagaylg~ -), Oktay Rifat Horozcu (Kadrnlar arasznda [19481- 
11. Diinya Savaglnln aile yagaylglna getirdigi slklntllar - )  
Sabahattin Kudret Aksal (Evin iistiindeki bulut 119481 - 
degisen hayatln ailedeki yankllarl-, Bir odada iif ayna 
r19561 - degigik aile sorunlarl-), Necati Cumall (Boj begilc 
r 19491 - aile sorunlarl, Mine [I9591 - aile sorunlarl -), Ns- 
zlm Kurgunlu (Branda bezi [I9521 - aile sorunlar~ -), - Ke- 
ma1 Tozen (Rifat Can) (Mahallenin rornanr [I9551 - ka- 
saba hayatl-), Turgut 0zakman (Pembe evin kaderi 119571 - - 

degigen aile diizeni ve yagaylgl-), Refik Erduran (Cengiz 
Han'ln bisikleti 119591 - cok evliligin tenkidi -), Cetin Al- 
tan (Tahtzravalli [ 19591 - sonradan gormeler). 

Eserlerinde bu so;yal cerceveyi siyasi planda genigle- 
ten ve yer yer taglamalar getiren yazarlar da vardlr : Ve- 
dat Nedim Tor (Agag'ldan yukarz 119581), Regat Nuri Giin- 
tekin (Tanrldag'z ziyareti [19541, Haldun Taner (Giiniirt 
adamr 119531). 

Bu donemde koy ve koylii konusu, roman ve hikhye- 
deki geligmeyi gostermez : Vedat Nedim Tor (Deg'igen adam, 
[19411), Regat Nuri Giintekin (Bir yagmur gecesi [19411), 
Faruk Nafiz Camllbel (Yayla kartalr 119441). 

Bu donemde tarihi konular da ragbet gormekte devam 
eder. Ancak, tarihi FerFeve eski Turk tarihinden Osmanll 
tarihine dogru daralmlgtlr. Bu konularl ele alanlar araslnda 
Ahmet Kutsi T e c ~ r  (Koroglu [19491), Nazlm Kurgunlu 
(Fatih [19511) ve Orhan Asena (Hurrem Sultan [1959]) 
sayllabilecegi gibi, Milli Miicadele ylllarlnl konu alanlar 
araslnda da Ate$ [I9391 ve Atlr ad11 oyunlari ile Fa- 
ruk Nafiz Camllbel, 30 Agustos 119401'~ ile Avni Candar, 
Kac kaf [19461'1 ile Taha Toros, Giinlerden bir gun [1950]' 
ii ile Hamdi Olcay ve Kur tu lu~  [19511'u ile de Necip Fazll 
Klsakiirek yer allrlar. 

Bunlardan bagka, bu donemde iglenen bagllca konular- 
dan 11. Diinya Savagi ertesindeki ailr ekonomik ~artlarln 

getirdigi biiyiik slklntllarl ve kotii sonu$lan ismail Galip 
Arcan'm Hava parasr 119461 ve Oktay Rifat ~orozcu'nun 
Kadlnlar araslnda 119481 oyunlarlnda; degigik sebeplerden 
kaynaklanan ahlLlcslzllklarl Necip Fazll Klsakiirek'in Para 
r 19421, Nazlm Kurgunlu'nun Melekler ve ~eytanlar rig50 1, 
R e ~ a t  Nuri Giintekin'in Balrlcesir muhaseheci~i r 19521. Me- 
lih Vassaf'm Sam riizgrirlarr r19561, Refik Erduran'm Deli 
[ 19571 ve Haldun Taner'in Ulgardakiler 119571 ad11 oyun- 
lannda; bazl kotii allgkanllklarl (kumar ve uyu~turucu 
madde) Necip Fazll Kliakiirek'in Nam-I diger parmakslz Sa- 
lih [I9481 ve Galip Giiran'ln Bntak 119531 oyunlarmda; 
degigik mitolojilerin olay ve ki~ilerini Selhhattin Batu'nu? 
lphigenia Tauris'te 1 19421, Kerem ile As11 r19431. Giizel 
Helena 119531, Og'ztzata 119551 ve Orhan Asena'nln Tan- 
rzlar ve insanlar r19541 o-qunlar~nda; bu donemde yine akr-  
llRlnl koruyan degigik psikolojik konular~ da Vedat Nedim 
Tor'iin Sanatkrir ajkz 119451, Siyah-beyaz r19521, Hep ve  
l ~ i q  [19511; R e ~ n t  Nuri Giintekin'in A5lnv.m krr r19561, 
Eski $ark1 [19511, Faruk Nafiz Camllbel'in Dev avnao 
r19451, Sedat Simavi'nin Hiirriyet apartmanr r 19401. Ce7a 
[1941], Ahmet Muhip Dranas'm Gijlgeler r19461, 0 hiiyle 
istemezdi r19591, Ahmet Kutsi Tecer'in Ynillan hozulmar 
119461, Cevat Fehmi Ba~kut'un 0 tek i  pelijte r19591. Na- 
hit Slrrl 0rik'in Alin yazlsr 119521, Melih Cevdet Anday- 
Oktay Rifat Horozcu'nun Klskan~lar [19501, Sabahattin 
Kudret Aksal'ln Snkacl r19521, Nazlm Kur$unlu'nun Clp' 
r19531, Galip Giiran'ln Ters yiiz r 19521, Muvaffak ihsan 
Garan'ln Son durak 119551, Orhan Asena'nln Korku 
r19561, Yalan 119591, Turgut Ozakman'ln Tufnn r19571. 
Duvarlarln iitesi 119581, Cetin Altan'ln Cemberler r19571 
ad11 e3erleri sayllabilir. 

I. donemde daha qok psikolojik ve tarihi konularda 
yazllan manzum oyunlar, 11. donemde de bu ozelligini ko- 
rur. Bu tarzln en bagarlll orneklerini ise Selhhattin Batu 
verir. 

Miizikal ve ozellikle operetlerde I. doneme gore say]- 
ca azalma goriiliirse de, bu azalmanln seyirci ve dolaylslyla 
temsil sayls~ndaki artma karglsmda fazla oyuna iht iya~ du- 
yulmamasl ile agklanmasl da miimkiindiir. Ger~ekten bu 
donemde aynl mevsim i ~ i n d e  temsil sayllarl 100'ii a ~ m l ~  
oyunlar bulmak miimkiindiir. 

Bagllca tiyatro topluluklarl ise gunlardlr : Cemal Sahir 
Opereti (1939), Halk Opereti (1939), Turk Revii ve Opereti 
(1939), Ses Opereti (193), Yeni Ses Opereti (1944), Turk 
Opereti (1944), istanbul Opereti (1944), Attila Revii ve 
Opereti (19451, Merka Opereti (1945), Muammer Karaca 
Opereti (1946). 

Bu donemin en cok miizikal metin yazarlarl ise gun- 
lardlr : Yusuf Sururi Eruluc (Goniil belrisr, Zzrdeliler, Hey- 
keller konugcryor, Hog gor, Venus bar, Yutmazoglu), Mull- 
lis Sabahattin Ezgi (Lrile devri, Kerem ile Aslz, Muhasebe- 
ci Mutedil efendi, Deiigen diinya, Efenin agkr), Sadlk Sen- 
dil (Fuar yzldzzz, Kelebek, Festival), Refik Kemal Akduman 
(Hava bas~k ,  i k i  kadrn alamam) ve Mahrnut Yesari (Ka- 
dznlarzn begendigi, Modern kzzlar). 

Diinya tiyatro edebiyatl ile olan temaslara gelince; bu 
edebiyatlardan yapllan terciirne ve adaptasyon ~ a l l ~ m a l a r ~  
I. donemdeki hlzl ile siirer. Anca$ adaptasyonlarln sayi- 
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slnda auk  bir azalma goriilur. Ayrlca, Frans~z yazarlarln- 
dan yapllan terciimeler de azallr ve onlarln yerini bagka 
edebiyatlarln yazarlarl allr. Bu donemde de en qok qevri- 
len yabanc~ ~ s e r l e r  aras~nda saylca diinya tiyatro edebiyatl- 
nm demirba~larl olan Shakespeare ile Molikre'in oyunlar~ 
yine onde gelir. Milli Egitim Bakanllgmln ba~lattlgl (1940) 
kampanya slraslnda o zamana kadar Turk seyircisinin ya- 
bancl bulunduiu eski Yunan ve Latin tiyatro yazarlarlnln 
(Sophokles, Euripides, Aristophanes, Aiskhylos, Plautus, Se- 
neca) eserleri de Turkceye kazandn~llr. Klasik tercumelerin 
gerek bu donem gerek 111. donem Turk giirinde Yu- 
nan ve Latin mitolojisine kars~ gosterilen ilgide de pay1 
bulundugu diigiinulebilir. 

11. donem tiyatro eserlerinde teknik baklmdan buyuk 
bir ilerleme vardlr. Dil yoniinden de normal konugma di- 
linin vokabiileri, deyimleri ve ifade ozellikleri hhkim du- 
rumdadlr. 

Cumhuriyet devrinin 111. donemini olu~turan 1960 ve 
1980 ylllarl araslnda Turk tiyatro hayatl biiyuk ve hlzll 
bir gelisme hayatl iqindedir. Bu geligme, sahne qallgmala- 
rlndan yazar ve eser saylslna ve terciimelerin bolluguna 
kadar uzanlr. 

Sahne hayatlnclaki gelisme devlet tiyatrolarl ile Ankars 
d l~~ndaki  mahalli ve resmi tiyatrolardan cok ozel tiyatro- 
larla ilgilidir. Devlet tiyatrolarln~n yonetimindeki degigik- 
likler tiyatro ile opera ve bale bolumlerinin ayrl 
birer gene1 miidurliik haline getirilmeleri ve ~qi inc i i  Ti- 
yatro ile Oda Tiyatrosu'nun kapatllarak Devlet Tiyatrosu 
sahnelerinin dorde indirilmesidir. Bu sure icinde qogu Is- 
tanbul'da ve Ankara'da olmak iizere Turkiye'de 50'ye ya- 
km ozel tiyatro kurulmugtur. Cogu klsa omurlu olan, slk slk 
ad ve kadro degistiren bu topluluklar araslnda ba~llcalarl 
gunlardlr : a. (Istanbul) Site Tiyatrosu (1960), Altl Tiyatro- 
su (1960), Kent Oyuncularl (1961), Dost Oyuncular Tiyat- 
rosu (Ulvi Uraz Tiyatrosu 1961), Azak Tiyatrosu (1962), 
Gulriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatrosu (1962), Alpago Ti- 
yatrosu (1962), Kadlkoy 0zel Tiyatrosu (1965), Halk Tiyat- 
rosu (1966), Halk Oyuncularl Birligi (1966), Aziz Basmacl- 
Kenan Buke Tiyatrosu (1966), Ayfer Feray - Nisa Serezli Ti- 
yatrosu (1968), Dostlar Tiyatrosu (1969), Nisa Serezli - Tol- 
ga Agklner Tiyatrosu (1971), Uskiidar Oyuncularl Tiyatro- 
su (19711, Cevre Tiyatrosu (1972), Ali Poyrazoglu Tiyatro- 
su (1972); b. (Ankara) Birlegmig Oyuncular (Ankara Mey- 
dan Sahnesi 1962), Ankara Sanat Tiyatrosu (AST) (1963), 
Bagkent Tiyatrosu (1966), Kucuk Komedi Tiyatrosu (1967), 
Mithatpaga Tiyatrosu (1967), Yenigehir Tiyatrosu (1968), 
Kardeg Oyuncular (1971), Ankara Birligi Sahnesi (1971); 
c. (degigik gehirler) Eskigehir Tiyatrosu (1964), Karadeniz 
Tiyatrosu iOrdu, 1965), Ziya Pasa Tiyatrosu (Adana, 1965), 
Mersin Oda Tiyatrosu (Mersin, 1968). 0zel tiyatrolarln sa- 
ylca bu kadar artmalarlnln bir sebebi de seyirci saylsmda- 
ki artlgla birlikte tiyatro yazarlnln ve dolaylslyla sanatlnln 
da ideolojilerin emrine hula girmeleridir. Bu donemde sag 
ideolojilerin tiyatro ile hemen hemen hiq ilgilenmemelerine 
karg~llk sol ideolojinin butiin fraksiyonlarlnln tiyatro ile 
~ o k  yaklndan ilgilendikleri ve onu yalnlz bir propaganda 
aracl olarak hizmetlerine aldlklarl goriilur. Boylece, 1970' 
ten sonra ozel tiyatrolarln hemen hemen hepsi ve hatta 
resmi tiyatrolar bile ideolojik eylemin isine sokulmuglar- 
du. Idwloji on plana ge~ince, bu tiyatrolarda oynanan oyun- 
lann sanat degerleri de hlzla dii~rniig ve "bildiri" ger~ek  

sanatl kovmugtur. Bu durum karglslnda tiyatro eserini her 
geyden once sanat eseri sayan as11 seyirci kiitlesi de tiyat- 
rolardan ayagln~ kesmeye baglamlgtlr. 12 mart 1971 as- 
ker? miidahalesi de bunun uzerine gelince bu gidig, bir du- 
raklama ve bocalama safhaslna girmig, seyircinin onu artlk 
ciddiye almaylsl uzerinde durulmaya deger bir tepki hali- 
ne gelmi5 ve 1972'den baslayarak ozel tiyatrolarda ortaya GI- 

kan malt kriz hepsini birer birer kapanmaga goturmugtur. 
Bu duruma klsa bir sure sonra iilke ~ a p ~ n d a k i  ekonomik 
kriz ve enflasyon da eklenince seyirci saylslnln azalmasln- 
daki h ~ z  da artarak surer. Bu donemin sonuna (1980) ge- 
lindigi zaman bile ozel tiyatrolardaki malt bunallm sona er- 
mez. Bu arada daha onceden kurulmug ve sanat degerlerini 
istikrarll bir sekilde korumug topluluklar da buyiik slklntl- 
lara diigerler. 

Sahne ~al i~malarmm bu gelismesine paralel olarak tiyat- 
ro edebiyatlnda da bir geligme goze carpar ve tiyatro yazar- 
lar~nln say is^ coiallr. Bunlardan bir klsml yine gohretlerini 
once baaka turlerde yaptlklarl halde, bu donemde oyun 
yazmayl deneyenlerdir. Bir klsml da yalnlz oyun yazarl 
olarak baglamlslar ve oyle devam etmiglerdir. Her iki grup 
da tivatro eserini ciddiye allr. Bunlarln dlsnda kalanlar 
ise tiyatro eserini ideolojik propaganda aracl sayanlar, ey- 
lemcilige sapanlardlr. Bu donemde I. donemin yazarlarln- 
dan yalnlz fsmail Galip Arcan iIe Nazlm Hikmet kalmlg- 
tlr. Tiyatro yazmaga 11. donemde baglayanlarln 
bir klsml da qall~malarln~ siirdiirmuglerdir. Tiyatro yazar- 
l a r ~  kadrosuna bu donemde ilk olarak katlllp sayllarl 80'e 
ula~anlar araslnda baallcalarl ~unlardlr : Giingor Dilmen 
Kalyoncu, Suat Tager, Turhan Oflazoglu, Munis Faik 
Ozansoy, Mustafa Necati Sepetcioglu, Sel~uk Kaskan, Aziz 
Nesin, Adalet Aiaoglu, Guner Siimer, Dincer Sumer, Hi- 
dayet Sayin, Sabahattin Engin, Orhan Kemal, Recep Bil- 
giner, Tank Buira, Melih Cevdet Anday, Vaslf ongoren, 
Suavi Sualp, Bagar Sabuncu, Fazll Hayati Corbactoglu, 
Erol Toy, ismet Kuntay, Ali Yoriik. 

Bu donem tiyatro eserlerinde oyun qesidi baklmlndan 
~okluk  yine dram Fesidinde olmakla birlikte komedi Fe- 
sidindeki eser saylslnda da artlg vardlr. Bu artlgta as11 Fa- 
llsma alanlarl mizah olan tiyatro yazarlar~nln da pay1 bn- 
lundugu soylenebilir. 

Konular bak~mmdan daha onceki iki doneme gore 
buyiik fark bulunmamakla birlikte baz~  konularda buyiik 
geligmeler goze carptlii gibi, ban  yeni konularln da ek- 
lendigi goriilur. Psikolojik konularla daha ~ o k  aileyi qev- 
re olarak alan sosyal konular, 11. donemdeki a g ~ r l ~ k l a r ~ n ~  
bu donemde de korurlar. Ancak, 11. doneme gore tarihi, 
mitolojilc konularda, hele siyasi duzen bozuklugu ile koy 
kalklnmasl meselelerinde, sekli ve derecesi yer yer degigen, 
qok kere iistii ortulu bir tenkidin varllglnl da belirtmek 
gerekir. 

Bu donemde 11. donemde oldugu gibi, buyuk ~ehir-  
lerin orta halli ailelerindeki ekonomik slkmt~lar, aile fert- 
leri araslndaki anlagmazllklar, nesiller arasl qatlgmalar, bat1 
etkisi ile bozulmaga baglayan eski Turk ailesi, ekonomik 
durumu duzeltmek iqin yapllan ~abalarln bagar~slzllgl, eko- 
nomik imkhnlarln darllgl dolaylsiyla ortaya clkan kotu du- 
rumlar, emekli memurlarln Fevre ile uyumsuz yagaylslar~, 
kurulurken saglam temellere oturmayan ailelerin mutsuzlu- 
gu, aile fertleri araslnda sevgi ve sayglya dayanan eski 
baglar~n kopmasl, huzursuzluk gibi degigik sosyal kaynak- 
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[1962]), ~ a l d u n  ~ a r l a l l  ( ~ e l i  ibrahim [19621), Mehm-t 
Hilmi Akln (Pilevne savunmasr ve Gazi Osman PaSa 
[19701), Mustafa Yllmaz Kaya (Gazi'nin emri C19681), 
ibrahim ~ k k a y a  (istikldl rniicadelesinde Marag [19001), 
ilhan ~ a r u s  (Suavi ~ f e n d i  [19611), Orhan Asena (Tohur?~ 
ve toprak [19631; Simavnall $eyh Bedreddin L19691; At- 
call Kel Mehrnet [1970]; 16 Mart 1920 [19741), Turhan 
Oflazoglu (Deli ibrahim [19671; IV. Murat 119701), Gun- 
gor Dilmen Kalyoncu (ittihat ve  Terakki [19681; Boidat 
Hatun [19721), Erol TOY (Pir Sultan Abdal [19691; Parti 
pehlivan [19701), Engin Orbey (Birinci kzlrtulu~ [19701), 
ismet Kiintay (Tozlu cizmeler 119701), Hayati Corbac1- 
oglu (Koca Sinan [19701)'dur. 

T. E.'nln degigik tiirlerinde 0 zamana kadar Yer Yer 
kendini giisteren savag dii~manllEl da bu donemin baz1 
o~unlarlnln temel konusu 0lmu8tur. konuyu ele alanlar 
araslnda ~iidiikcii lerle flrcacllarln SavaJl [1g70] ad1i Oyu- 
nuy]a Aziz Nesin, Duman [I9701 ad11 oyunuyla Bekir Bu- 
yiikarkln ve Sil2hlar ve gicekler L19701 ad11 o ~ u n u ~ l a  Fer- 
di Merter yer alirlar. 

111. diinemde yerli ve gelenekli Turk tiyatrosunun (or- 
ta oyunu, Karagiiz, meddah) teknik, dil ve di~alog 
liklerinden, konularlndan, kigilerinden yararlanarak b@- 
niin tiyatro eserlerine yerli bir renk getirilmesi k i n  de bazl 
yazarlar denemelere girigmiglerdir : Refik Erduran ( A Y ~  ma- 
sail [19621), Sadik Sendil (Kanll Nighr [196719 'edi  ko- 
call Hiirmijz [1968]), Aziz Nesin (Barbaros'un torunu 
r19701), Rlfat Ikaz (Catal mata' Oyunu [19691), 
Taner ( K e ~ a n l r  destanr [196419 kocanln kurnaz 
kartsl [19691), Erol TOY (Meddah [1971]) ve Mehmet Kes- 
kinoglu (Hamdi [19711). 

Turk sahnelerinde halkca iiteden beri biiyuk ragbet 
gijsterilen rniizikli oyun ~egidi bu dijnemde de surer. An- 
cak, 1972'den sonra, bunlarln da sahnelerden ~ekildikleri 
gor"liir. ~u tarihe kadar oynanmlg baglica muzikallerin 
rnetin yazarlarl: Haldun Taner (Ke~anlr Ali destanl [19641), 
Turgut &&man (Bulvar [19641), Refik Erduran (Direk- 
lerarast'nda 119651), yine Haldun 'hner  (EJegin giilgesi 
[1965], Zilli Zarife [19661), Musahi~zade (istanbul 
Efendisi [19661), Sadlk Sendil (Kocamrn n i~aiz l r s l  r196417 
Kanlc Nighr [1967], Yedi kocall Hiirmuz [19681, Cllgln 
yenge [1970], Belilt gelin [19711), Suavi Siialp (Ac  koy- 
nunu ben geldim [1968], A1t1 kaval iistii ~ i ~ h a n e  [19691, 
oskiidar,ln karSlslnda Galata r19691, Kapall CarSljda Sen- 
lik [19711). Erol Giinaydln (Yaygara [19701, o,, halon 
diinya [ 19701)'dlr. 

Cumhuriyet devrinin son doneminde Turk tiyatrosu- 
nun yabanci tiyatro edebiyatlar~ ile olan temasl ise daha 
biiyiik genigliktedir. Bu d6nemde yabancl edebiyatlardan 
~evrilen tiyatro e;erlerinin sayis], daha onceki iki donemde 
cevrilen oyunlarln toplamlna yakindlr. 11. donemde adap- 
tasyonlarda goriilen azalma bu son donemde de devam 
e t m i ~  ve qok az sayida adaptasyon yapilrn~gtlr. 

Terciimelerde dikkati ceken bir nokta, Bat1 Avrupa 
klasikleri arasinda Molikre'in yerini korumasi yanmda, da- 
ha onceki donemlerde on planda gelen Shakespeare'den 
yapllan yeni terciimelere rastlanmamasidlr. Buna kargillk 
iclerinde Tiirkiye'de ilk olaralc bu donemde tan~nanlarln da 
bulundugu bazi batili tiyatro yazarlarlndan (Jean Anouilh, 
Diirrenmantt, Ionescu, P. Ustinov, B. Brecht, Tennessee 
Williams, B. Shaw, Arthur Miller, H. Ibsen, Jean Giraudoux, . 

Gogol, Dostoevskiy, E. O.Neill, Noel Coward, Strindberg, 
F. Garcia Lorca, M. Frissh, E. Albee, J. Tardieu, J. P. 
Sartre, Marc Twain, P. Shaffer, Feydeau, Verneuil, Hen- 
nequin) yapllan terciimeler cogalm~gt~r. Eskisi gibi, Fran- 
s ~ z  hafif komedi yazarlarl yine cogunluktad~r ve bunlar 
araslnda en cok ragbet giiren FeydeauYdur. 

Gerek sahnelerimizi gerek seyircilerle gene ti- 
yatro yazarlarlnln bilgisini geligtirmek y6niinden 
Cok faydall bulundugu n,uhaklcak elan bu tercume faali- 
yeti ile bir]ikte, tiyatro kiiltiiriiniin ve sanatlnIn akademik 
seviyede oPretilmesi II. d6nemde Ankara,da Dil ve 
Tarih -Cografya Falriiltesinde bir Tiyatro Enstitiisu (1968) 
kurmakla ba~lat~lmlg olan ~ a l l ~ m a l a r  da geligtirilerek, 1964' 
te bir Tiyatro Kiirsiisii kuru!dugu gibi, ayrlca, tiyatro Pa- 
natl ve kiiltiirii iizerine araStlrmalar yapmak iizere bu kiir. 
siiye bag11 bir de Tiyatro AraStlrmalarl En;titiisii (1970) 
kurulmustur. Bundan bzgka, 1976'da Ege oniversitesi ~ u -  
 el Sanatlar Falcgltesinde bir Tiyatro Boliimii ile jstanbu]' 
daki ~ i i ~ ~ l  sanatlar ~ k ~ d ~ ~ i ~ i ~ , j ~  de bir G(jriintii sanat- 
larl Boliimii (1979) kurularalc ogretime ba~lamlgtlr. 

Bu donemde Turk tiyatro sanat~nin ve edebiyatlnln 
buyuk bir gelisme gosterdigi muhakkaktlr. ~ u ~ k i ~ ~ ' ~ i ~  ge- 
cel geli~mesi i ~ i n d e  seyircinin de, yaln~z saylsl degil, ti- 
yatro zevki ve kiiltur seviyesi de yiikselmi$ir. Turk tiyat- 
ro edebiyat~ bu geli~mesini, tiyatroyu sanat ve tiyatro esc- 
rini de sanat eseri olarak gijrmeyip alellde bir 
da aracl sayan zihniyetin ozellikle 1970'ten sonraki davra- 
nl~larlnda slnlr tanlmamaslna ragmen tiyatro eserine, sa- 
nat eseri olarak sayg111 kalmaktan ayr~lmayan yazarlarln 
Czbalarlna borGludur. ~ ~ ~ f i ~  ~ i i ~ k i ~ ~ ' d ~ ,  tiyatro eserini 
her geyden Gnce bir sanat eseri olarak degerlendiren, onun 
n i ~ i n  ve nasll yazllacaglnl iyi bilen bir yazar kadrosunun 
varllgl kabul edilmelidir. 

Roman ve hikdye: Siir ve tiyatro tiirlerinin Cumhuri- 
yet devrinde ge~irdikleri geligme safhalarln~ ana cizgileri 
ile roman ve hik2ye tiirunde de gormek miimkiindiir. 

Cumhuriyet devrinin ilk romancllarln~ da, giir ve ti- 
yatroda oldugu gibi, adlarlni 11. Megrutiyet devrinde du- 
yurmaya baglaml~ olanlar tegkil ederler. Bunlarln bir  IS- 
ml yine giirde ve tiyatrodaki gibi, a;l] GallSma a]anl o l a r a ~  
kendilerine romanla hikdyeyi secenler; bir klsml da, as11 
~al l~malar lni  b a ~ k a  bir tiirde yogunlagtlrlp arada roman 
ve hiklye de yazanlardlr. Ancak, birinci gruptakiler ro- 
mancil~klarm~n en buyiik boliimunii Cumhuriyet devrinde 
yagadlklarl gibi, ikinci gruptakiler de bu tiirdeki eserlerini 
tamamiyla Cumhuriyet devrinde verirler. Birinci gruptaki- 

ler araslnda roman ve hiklyeye en erken baslamlg olan 
Halide Edip, sayilar~ on dokuzu bulan biitiin romanlarln~n 
sadece begini 11. Megrutiyet devrinde yazar. Ondan sonra- 
ki yazarlarda btr oran daha da duger : Yakup Kadri, dokuz 
romanlndan sadece ikisini, Refik Halit, on beg romanm- 
dan sadece birini; Aka Giindiiz yirmi iiq romanlndan sa- 
dece birini; Regat Nuri de on dokuz romanlndan sadece 
ikisini 11. Megrutiyet devrinde yazarlar. Bu durum kargl- 
slnda, ancak romanciliga baglaylg zamanlari bakimindan 
11. Megrutiyet devrinde gorunen bu yazarlar~, as11 onemli 
olan geligme ve olgunluk donemleri bak~mindan Cumhuri- 
yet devrinin diginda birakmak mumkiin degildir. Bu isim- 
lere, yazl hayatlna yine 11. Me~rutiyet devrinde baglami9 
olan Sellhattin Enis (1892 - 1942), Osman Cemal Kayglll 
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(1890 - 1949, Nahit Sirri Orik (1894 - 1960), Sadri Ertem 
(1900 - 1943), F. Celblettin Goktulga (1895 - 1975) da ek- 
lenmelidir. 

Bu grupu, 11. Megrutiyet devrinde bagka edebi turlerde 
tanlnmq ve roman tiiriinii ilk defa Cumhuriyet devrinde 
denemis olanlarla; 11. Megrutiyet devri ile edebi baklm- 
dan hifbir baglant~larl bulunmayan, dogrudan doiruya 
Cumhuriyet devrinde dogup yetismis nesiller takip eder. 

Biitun bu romancilarin ve hiklyecilerin aynl roman 
anlayigina sahip bulunmalari elbette ki beklenemez. Degi- 
sik nesillerden o h ~ a n  bu genig kadronun altmig yila varan 
(1923 - 1980), siyasi ve sosyal olaylar baklmmdan fok ha- 
reketli, degi~ik ~art lar  tagiyan bu uzun sure isinde aynl 
gorusleri paylagip siirdurmeleri ne mumkun, ne de tabiidir. 
Hatta ayni anlayigta birlegenlerin bile, mizag ve yetisme ay- 
rlliklar~ yuzunden noktas~ noktaslna aynl ~izgide bulun- 
malar~ da dugiiniilemez. 

Ancak, oteki edebi turlerde oldugu gibi, roman ve hi- 
kfiyede de iki kalln ~ i z g i  agiklikla se~ilebilir. Bunlar Tan- 
zimat devrinden beri butun turlerde varliil gorulen - db- 
nemlere ve yazarlara gore degigik gekillerde ve oranlarda 
uyulfi~ug - sanatln "sanat ifin" veya "cemiyet i ~ i n "  oldugu 
hakklndaki iki z ~ t  gorugtur. Turk roman ve hikbyesinde 
Genf Kalemler hareketi (1911)'ne kadar daha ~ o k  birinci 
gori i~ ragbet gormesine kargllik, bu tarihten sonra ikinci 
gorugun yavas yavag hbkim olmaya bagladig1 gorulur. Bun- 
larin dqinda, her iki gorugu bagdagtlran yazarlar da vardir. 
Cumhuriyet devri romaninda ve hiklyesinde bu gorugleri 
ve onlarln gerpkleytirilmelerini aynen bulmak inumkundur 
ve giirle tiyatroda oldugu gibi, bu devrin 11. donemin- 
den baslayarak, sanatin cemiyetin hizmetinde bulundugu 
gorugu gittikfe ve hlzla daha agir basacaktlr. 

Sanat anlaylgi baklmlndan butun Cumhuriyet devri bo- 
yunca siirup gelen bu iki kalln fizginin gereklerine uygun 
olarak, Tlirk roman ve hikbyesinde, metot, konu, fevre, 
kisiler, dil ve iislfip yonlerinden de bazi zaruri ayril~klar 
ortaya qkar. Sanati yalnlz kendi hizmetinde kabul eden 
yazarlarln, daha ~ o k  gahsi hayatiarina bag11 bulunan konu- 
l a r ~  siibjektif bir tutumla ele aldik!ari, olaylari dar bir sos- 
yal fevre i ~ i n d e  ge~irttikleri, duygulara, hayallere ve idealiz- 
me yoneldikleri, kigilerini de bu vaslflara uygun olarak 
seftikleri, iislDplarlnda ve tasvirlerinde yine subjektivizme 
k a ~ t ~ k l a r i  gorulur. Bu gorugteki yazarlarin bu tutumlarinl, 
gahsi konularln dlyndaki konularda, meselb tarihi konu- 
larda da gormek miimkundur. 

Kendilerinden ~ o k  ~evrelerine, onlarin meselelerine yo- 
nelen yazarlarin eserlerinde ise, yukardaki vaslflar hemen 
hemen tamamlyla tersinedir. Ancak, bu devirde, yazarlarln 
kendilerinden ~evrelerine dogru a ~ ~ l ~ g l a r i ,  yavag yavag de- 
Pigik sekillerde ve olfulerde oldugu i ~ i n  bu vaslflarda tam 
bir benzerlik elbette ki soz konusu degildir. Cumhuriyet 
devrinin I. doneminde bu tarz eserlerde kullanllan metot 
(konulara ve ~evrelere gore) realist ve naturalist metottur. 
Turk roman ve hikbyeslnin bir bolumiinu sosyalist ideoloji- 
nin yonetmeye giri~tigi 11. donemden baglayarak ortaya 
atilan ve "sosyal realizm" (toplumcu gerfekfilik) diye ad- 
landirilan metodun temelde, bilinen realist metottan hifbir 
£ark1 yoktur. 

Ancak, ferdi ve sosyal konulari birlikte isleyen yazar- 
lar da vardir. Bu sebeple, metotta realist (gozlemci), uslap- 
ta ise siibjektif olan romancilar da goriilur. Fakat ilk ro- 

manlarlnda ferdi ve hissi konulara yer veren yazarlar (Ha- 
lide Edip, Resat Nuri ... ) da 1930'dan sonraki eserlerinde 
daha ~ o k  sosyal konulara a g ~ r l ~ k  verdikleri gibi, Cumhuri- 
yet devri edebiyatinin biitun donemlerinde romanda ve hi- 
kbyede hbkim metodun da realist metot oldugu soylenebilir. 

Realist metodun kullanlld~gi romanlarda ve hiklyeler- 
de konular, olaylar ve anlama uygun olarak kigiler ~ o k  de- 
gigiklik gosterirler. Buyuk ~ehirlerin turlu sosyal kesimlerin- 

1 den Anadolu'nun kasabalarma ve koylerine kadar uzanan 
~ o k  degigik fevrelerin insanlarl, ya~ayl~lar l  ve meseleleri 
konularin ortak ternelini olugturur. Bu tarz eserlerde iislfip, 
genellikle ve de i i~ ik  alanlarda, yalindlr. Dilde ise zaman 
zaman sevreden gelen mahalli unsurlar da yer allr. 

Cumhuriyet devrinin yazarlarl henuz yetigmediii ifin, 
I. donem (1923 - 1939)'in ilk yillarlnda, roman ve hiklye 
turiinu yazl hayatma daha once b a ~ l a m i ~  yazarlar (Halide 
Edip Adlvar, Yakup Kadri Karaosmanoglu, R e ~ a t  Nuri 
Guntekin, Aka Gunduz, F. Celblettin Goktulga, Selbhattin 
Enis, Osman Cemal Kaygili, Mufide Ferit Tek, Halide 
Nusret Zorlutuna, Sukiife Nihal Bagar, Peyami Safa) ve 
hatta daha eski nesilden olanlar (Huseyin Rahmi Gurpmar, 
GUzide Sabri) surdururler. Bu isimlere, 1930'a kadar, Man- 
mut Yesari, Ethem izzet Benice, Nahit Slrri 0r ik ve Esat 
Mahmud Karakurt; 1930'dan sonra da Sermet Muhtar Alus, 
Regat Enis Aygen, Sabahattin Ali, Memduh Sevket Esen- 
dal, Sait Faik Abas~yanlk, Sadri Ertem, Bekir Sitki Kunt, 
Mithat Cemal Kuntay, Mukerrem Klmil Su, Peride Cell1 
ve Muazzez Tahsin Berkand katillrlar. 

Nazim Hikmet'in giirde baslattlgi (1928) sosyalist go- 
rus, ayni tarihte, roman ve hiklyede de gorulur ve ilk or- 
nekler Sadri Ertem (1900 - 1943)'in hikgyeleri ile roman- 
larlnda verilir. Sosyal olaylarln temelinde daima ekono- 
mik faktorlerin bulundugu, yabancl sermaye diismanllgl, ba- 
t~ diigmanllg~, koylu ve ig~inin ezilmesi, eski buyuk aile 
tipinin dagilmasi ... gibi goruglerin daha fok materyalist 
bir aqdan degerlendirildiii bu hiklyelerle romanlar, 11. do- 
nemdeki sosyalist roman ve hikbyeye zemin hazlrlarlar. Ay- 
ni yillarda, daha kabukta olarak Sadri Ertem'i Bekir Sitkl 
Kunt (1905 - 1959) ile Sabahattin Ali (1906 - 1948) takip 
ederler. Ancak, eserlerinde ayni zamanda Ataturk inklllp- 
larinln da savunuculugunu yapall Sadri Ertem ile Bekir 
Sitki'nln ve psikolojik konulara agirlik veren Sabahattin 
Ali'nin sosyal olaylara sosyalist doktrinin butun gerekleri 
ile baktlklarini soylemek guftur. 

Bu donemin degigik yonlerde ve olc$ilerde sosyal ten- 
kide de yer verilen hikgyesinde ve romanlnda de i i~ ik  tek- 
niklerin de gorulmesi tabiidir. Regat Nuri'nin genellikle 
olaplara agirl~k veren teknigi ile Sadri Ertem'in belli go- 
riigleri aqklamasin~ on plana alan ve zaman zaman vakaya 
iifuncu $ahis olarak mudahale eden teknigi, Sabahattin 
Ali'nin insan ruhu ile fevre (mekln ve tabiat)'nin den- 
geli olarak anlat~lmasln~ on plana alan teknigi, Sait Faik'in 
olaylarl adeta ortadan kaldlrlp insan ruhunun tahlilini te- 
me1 alan teknigi ve Memduh Sevket'in her turlu tasvirden 
ve psikolojik tahlilden kafan teknigi aynl kategoriye ko- 
nulamaz. Uslap ozellikleri bakimindan da durum aynidlr. 
Dilde ise, ozellikle 1930'dan sonra, devrin ~ o k  hareketli 
ozlegtirme ~ahgmalarinm etkisi ile eserlerinde yeni yapll- 
mls kelimelere de bazen yer verenler (Sadri Ertem) bu- 
lunmakla beraber, yazarlarin sogunlugu Osmanl~cayi Tiirk- 
felegtirmenin Milli Edebiyat aklml ile tespit edilmi~ SI- 
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n ~ r l a r ~  icindeki normal geligmeyi takip ederek konu~ma di- 
linin vokabiilerine bagli kalmlgtir. 

I. donemde ferdi konulara, psikolojik durumlara aglr- 
Ilk veren baalica yazarlarla bagl~ca eserler goyledir : Ha- 
lide Edip (Raik'in annesi 119241, Kalp agrrsz 119241, Zey- 
no'nun oglu [19281); Guzide Sabri (1886 - 1946) (Nedret - 
OlmiiS bir kadlnzn evrak-r metrukesi - [19281, Hiisran 
119281, Hicran gecesi [19301, Gecenin esrarr [19341); 
Regat Nuri (Dainga 119241, Dudaktan kalbe [19241, Alc- 
Sam gune~i  C19261, Bir kadzn dii~manz [19271, Aclmak 
[1928], Krzrlczk dallnrr 119321); Burhan Cahit Morkaya 
(1892 - 1949) (Ask bahqesi [19251, Ayten [19271, Ask po- 
litikasz 119301, Y a l ~  qccpkrnz [19331, Ni$anlllar [19371); 
Peyami Safa (1899 - 1961) (Mal7,~er [19241, Bir ak~amdz 
[1924], 9. Hariciye k o g ~ l ~ r l  119301, Fntilt - Harbiye [19311, 
Bir tereddiidiin roinanl 119391); Ethem 1zzet Benice (1903 - 
1967) (Istlrnp qoczrgzl r19271, Yakrlncalc kitnp [19271, A?k 
giinesi [19301); Sabahattin Ali (1906 - 1948) (Kuy~lcaklz Y u -  
suf 119371); Sait Faik Abas~yanlk (1906 - 1954) (Semaver 
119361); Muazzez Tahsin Berkand (dog. 1900) (Sen ve ben 
r19331, Ask flrtlnasc r19351); Mukerrem Khmil Su (dog. 
1900) (Sevgim ve rstlrabrm 119341, Bu kalp duracak C19351); 
Esat Mahmut Karakurt (1900- 1975) (Vahzi bir k:z 
sevdim [1926], Cljlde bir Istanbul k r z ~  r19261, Daglarr 
bekleyen kzz 119341, Allalza rsn~arladlk t19361, Oliinceye 
kadar [1937], Son gece [19381); Cahit U ~ u k  (dog. 1911) 
(Kirazlr plnar [1936], Dikenli qit 119371); Peride Celhl 
(dog. 1915) (Soiren alev [1938]) ve Kerime Nadir (dog. 
1917) (Hz~klrzk L19381). 

Biiyiik ve h1z11 sosyal degigikliklere sahne olan Cum- 
huriyet devrinde daha I. donemden baglayarak, Turk hikh- 
ye ve romaninda sosyal yaaaylgln tiirlu konularlna ve ke- 
simlerine yer verilir. Bu yer verig, zamanla ol~usiinii ar- 
t~rarak, bundan sonraki donemlerde gittik~e fogalan bir yo- 
gunluk gosterir. I. donemde roman ve hikhyede ele all- 
nan baghca sosyal konularla kesimleri goylece siralayabi- 
liriz : a. Cumhuriyet devrinde ger~eklegtirilen sosyal inkl- 
lhplara uyarak eski yagayig Seklinden yeni yagaylg gekline 
ge~igteki degigik safhalar, bunlarin ger~eklegtirilrne dere- 
celeri ve sonu~lari. Bunlari igleyen bagllca eserler : Yaprak 
dokiimii (Resat Nuri [19301), Roman (Falih R~fk i  [1932]), 
Aya~l r  ve kiracrlarr (Memduh Sevket [19341) ve Ankara 
(Yakup Kadri [19341)'dlr. Fakat aynl yogunlukta olma- 
makla beraber, sosyal yasaylgln degi~en yonleri, bu done- 
min sosyal konulu hemen biitiin eserlerinde yer yer soz 
konusu edilir. b. Eski yagayrgl tenkit etme veya ona oz- 
lem duyma. Bu konuyu ele alan eserler : F. Celllettin 
Goktulga'nm Talik-1 seldse (hiklyeler 119231)'si ve Krnz 
gecesi (hikhyeler 119231); Nahit Sirri Orik'in Sanatkarlar 
(hikayeler [19321)'1 ve Eski resimler (hiklyeler [1933l)'i; 
Sermet Muhtar Alus'un Krvrrcrk P a ~ a  [1933l's1, Pembe 
ma~lahlr kadrn 1 19331'1 ve Harp zengininin gelini [1934]. 
c. Tanzimat'tan beri Tiirk romaninda zaman zaman yer 
alan batilllagma konusu, heniiz ge~erliligini korudugu i ~ i n ,  
Cumhuriyet devrinde zaman zaman Turk roman ve hikh- 
yesinde ele al~nmakta devam etmigtir. Bu ele al~g eskiden 
oldugu gibi, daha ~ o k  batililagmanln yanlig anlaglllp uy- 
gulanmas~ ve bunun zararlari uzerinde toplanlr. Konuyu 
bu yonu ile igleyen eserler arasinda : Peyami Safa (1899 - 
1961)'nin Sozde kzzlar [1923l'i; Hiiseyin Rahmi'nin Mey- 
hanede hanzmlar [19241'i ve Kokotlar mektebi [1929]; 
Selhhattin Enis'in Bataklzk c i ~ e g i  (hikhyeler [19241), Zd- 

niyeler C19241'i, Sara r19261's1 ve Cehennem yolcularr 
119261; Yakup Kadri'nin Sodom ve Gomore 119281'si; Re- 
gat Nuri'nin Yaprak dokiimii [I9301 ve Eski hastabk 
r19381'1; R e ~ a t  Enis Aygen'in Kanun namlna [19321's1, 
Gong vurdu [1933]'su, Gece konu~tu  [19351'su ve Afrodit 
buhurdanrnda bir kadln [1937l'i sayilabilir. 

Tiirkiye'nin batililagmaslni ciddi bir tahlil ve muna- 
kaga konusu yapan, bu konunun Turkiye i ~ i n  en uygun ge- 
kilde nasil ger~eklegtirilmesi gerektigini arastlran ve ken- 
dilerine gore bu onemli meseleye goziimler getirmeee  all- 
gan yazarlar da vardir : Peyami Safa : Fatih - Harbiye 
1193 11 ; Halide Edip : Sinekli Balckal [ 19361. d. ~ t e d e n  
beri Huseyin Rahmi'nin roman ve hiklyelerinde bol bol 
iglenmi~ olan, ~stanbul'un kenar semtlerinin, fakir ve orts 
halli insanlarlnin yagaylglari, bu donemde F. Celiilettin'in 
eserlerinden bagka Osman Cemal'in hiklyelerinde de yer 
allr : Eskzya giizeli [19251, Sandalzm geliyor, varda! r19281. 
e. Koyliiniin yeni devletin gozunde ve memleketin kal- 
k~nmasinda ta~idigl biiyiik deger i ~ i n  Ataturk'iin daha 
Milli Miicadele yillarindaki konu~malar~nda ve Cumhuri- 
yetin kurulu~undan sonra da resmi ~evrelerce aydinlara ya- 
pllan siirekli telkinlere, koyluniin kalklnmasi meselesinin 
on planda gelen meselelerden oldugu ve onunla ilgilenil- 
mesi hakknldaki tavsiyelere ragmen, Turk edebiyatinin 
oteki tiirlerinde oldugu gibi, hikhye ve romanda da gozle 
goriiliir ciddi eserler verilmemi~tir. Bu durum, konunun 
heniiz pek yeni ve gehirlerden yetigen aydinlarca da ol- 
d u k ~ a  yabanci bulunmasindan dogmakta idi. Koyiin ya- 
gaylginl ve koyluyu  hi^ tan~mayan veya cok kabuktan gor- 
mug yazarlardan, bu konunun derinlerine ve enine boyun3 
inmeleri beklenemezdi ve telkinlerle tavsiyeler bu 
hususta yararli olamazdl. Bu konuya geregi gibi bilerek ve 
duyarak girebilmek i ~ i n  koyiin i~inden yetigmig, onu cok 
yak~ndan tanlyan yazarlarln yeti~mesini beklemekten bas- 
ka yapacak Sey yoktu. Bu hakll sebeplerle, Cumhuriyet 
devrinin I. doneminde Turk koyiinii ancak kisa bir sure 
gordiigii i ~ i n  onun sadece Milli Miicadele suas~ndaki tu- 
tumunu aglrlik noktasi yapabilen ~ehirli  yazar Yakup Kad- 
ri'nin Yaban t19321'1ndan ve sosyalimin yalniz fikir pla- 
nlndan yola gkarak tanimadlgi Turk koylusiiniin yoksul- 
luguna agalarca ve kasaba tuccarlarinca somiiriilmesinin 
sebep oldugundan soz eden ve goriiglerini Cumhuriyet dev- 
ri inklllplariyla bagdagtirmaga Gallsan Sadri Ertem'in Si- 
lindir ~ a p k a  giyen koylii [I9331 ve Bacayr indir, bacayr 
lcaldrr [I9331 ad11 hiklyelerinden ve Sabahattin Ali'nin hi$- 
bir doktrine bag11 olmayan bazl hiklyelerinden (Kainr 
[19361, Ses [19371) bagka eserler yazilamadi. f. IS haya- 
tin1 ve i g ~ i  meselelerini konu alan eserlere gelince; iggi 
haklarini korumak maksadiyla gergi 11. Megrutiyet done- 
minde baglayip Mutareke ve Milli Mucadele devirlerinde 
ve Cumhuriyetin ilk yillarlnda siyasi planda yogunlagan 
~allgmalar varsa da bu ~aligmalar, Tiirkiye'de biiyiik sa- 
nayiin yeni yeni kurulmaga bagladlgi ve dolay~slyla ortada 
ne ciddi bir ig haya t~n~n ve ne de bir i g ~ i  kitlesinin henuz 
bulunmadi& dikkate almmca, verimsiz kalmaga mahkfim- 
du. Nitekim gercekte de oyle oldu ve aynl zamanda si- 
yasi gartlarln elverigsizligi kargisinda sosyalizm, siyasi plan- 
daki ~aligmalarin~ fikir ve edebiyat planina kaydirmak zo- 
runda kaldl. Bu donemde, Turk ig hayatinln h i ~ b i r  sosy.31 
ve ekonomik mesele mahiyeti tagimayan ilk manzaralar 
Mahmut Yesari'nin Culluk [I9251 romanindadlr. Aynl ko- 
nuda Sadri Ertem'in, fabrika igi ve ucuz Avrupa kumag- 
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larlnln XIX. yuzyllln 2. yarlslnda yaptlg~ damping so- 
nucu elle ~ a l ~ g a n  Turk dokuma tezg lh~i l~g~nin  nas~l  ifllsa 
siiruklendigini ele alan Cikrrklar drrrunca [I9311 ve Rz- 
gat Enis'in, maden i~ i le r in in  zor sartlarlni ve dmuriilme- 
lerini anlatan Afrodit cehenneminde bir kadin [I9381 ad11 
romanlarl d~gmda dikkate deger ornekler yoktur. 

Tarihi ve siyasi konular ise, eski Turk tarihi ile Orta 
ve Yakin Caglar Osmanl~ tarihi ve Milli Mucadele de- 
virleri ile ilgilidir. 11. Abdiilhamid devrinin bazi yonleri 
Halide Edip'in Sinekli Bakkal [I9361 ve Yakup Kadri'nin 
Hiikiim gecesi [I9271 ve Mithat Cemal'in ~q istanbril 
[I9381 romanlarlnda goriilebilir. Cok daha genig gekilde 
iglenen Milli Mucadele konusunu romanlarlnda dogrudan 
dogruya veya dolaylslyla ele alan yazarlar da gunlard~r : 
Erciiment Ekrem Talu (Kan ve iman [19251), Halide Edip 
Adlvar (Vurun kahpeye [19261), Aka Gundiiz (Dikmen 
yrldrzr [ 19271, Yaldiz [ 19301), Resat Nuri Guntekin (Ye- 
~ i l  gece [19281), Mehmet Rauf (Halris [19291), Burhan 
Cahit (izmir'in roman1 [I93 11, Gazi'nin dart siivarisi 
[19321, Yiizbap Celril L19331, Cephe gerisi [19341), Ya- 
kup Kadri (Yaban [19321) ve Mukerrem Klmil (Dinmez 
agn [19371). 

Bu donemin en popiiler yazarlarindan olan Turhan 
Tan (Samih Fethi) (1886 - 1939)'in Orta Gag Turk- Mo- 
201 tarihinden a y n ~  Osmanll tarihine kadar uzanan 
bir GerCeve icinde yazdlgi tarihi romanlar gunlard~r : Cenz 
Sultan C19351, Akrndarz akma . C19361, Viyana donii~ii 
r19371, Cengiz Hun [19391, Timurlenk [19391, Hint deniz- 
lerinde Tiirkler [19391, Safiye Sultan r19391. Yine Orta 
Gag Osmanll kahramanlar~n~ Deli deryalr [19281, Kara 
Davut [I9281 ve Koroglu [I9281 ad11 romanlarina konu 
yapan Nizamettin Nazif Tepedelenlioglu (1901 - 1970) ve 
Turk korsanlarr [ 19261, Seyit Ali Reis [ 19271, Kozanoglu 
[1927], Saver Bey [19311, Malkocoglu [19331, Battal G a ~ i  
destanr [19371, Fatih devri [19491, Hilril ve Haq [I9581 
ad11 romanlarl ile Osmanll oncesi devrelere de inen Ab- 
dullah Ziya Kozanoglu (1906 - 1966) da bu donemin ya- 
zarlar~ araslndadir. 

11. Dunya Savagl gibi diinyanln siyasi, sosyal ve eko- 
nomik duzenini alt iist eden bir olayln yayg~n etkileri al- 
tmda, Turk roman ve hikkyesi de yeni bir doneme girer. 
Altl yllllk savag suresinin gittikce a g ~ r l a ~ a n  ekonomik gart- 
Ian, gehirlisi ve koyliisii ile, Tiirkiye'de de halkl g i i ~  du- 
rumlarda blraklr. Savaga girmesi i ~ i n  yap~lan d ~ g  baskllar 
Tiirkiye'de s~k~nt l l l  anlar yagatlr. Savag ertesi ise toprak 
isteklerine kadar varan yine dig bask~lar huzursuzlu~u art- 
tlr~r. 1946'da ~ o k  partili demokratik sisteme ge~mekle Tiir- 
kiye, siyasi tarihinin yeni bir donemine girer. 0 zamana ka- 
dar gizli ~ a l ~ g a n  sol ideoloji de boylece, siyasi planda yem- 
den ortaya qkma ve tegkilktlanma imklnm~ bulur. Bu ara- 
da, solda ve sagdaki ideolojik hareketler ve ~atlgmalar GO- 

gallr. Koy enstitiileri kanallndan, koyden qklp koye bag11 
kalan ve k ~ s a  bir sure sonra edebiyat yolundan koyun ve 
koylunun meselelerine eeilecek bir nesil yetigir. I. donem- 
den devam eden nesillerin yanlnda yer alan bu nesil, daha 
~ o k ,  ayr~ntllara kadar girmege elverigli olan roman ve hi- 
kdye tiiriinii tercih eder. 

Cumhuriyet devri edebiyatln~n bu 11. doneminde ele 
aldlklar~ konular ferdi ve sosyal olsun, belli bir ideolojiye 
bag11 bulunsun veya bulunmasln - kadm yazarlar d~gmda - 
butiin roman ve hiklye yazarlarl realist metoda yonelirler. 

BLI yonelmenin, elbette yazarlara gore ol~iisu ve sekli de- 
gigir. Bu donemde Turk roman ve hikbyesinin daha ~ o k  
sosyal konulara donuk olmaslnln da bunda pay1 oldugu 
muhakkakt~r. 

Ger~ekten I. doneme gore, sosyal konularda a g k  bir 
artma vardlr. Bu donemdeki sosyal konular kiimesine de, 
I. donemdeki butun konular girer. Bunlarln yanlnda, psi- 
kolojik, tarihi ve siyasi konular da eski yerlerini korurlar. 
Yalnlz, I. donemde ragbet goren kotu batllllagma, sosye- 
tik hayat, sefahat ve eglence hayatl konusunda o lduk~a  
buyiik bir azalma gaze Garpar. Buna karg~l~k, dl3 Tiirk- 
lerin hayatl ile deniz adamlar~nin yagaylglarl gibi yeni 
konular girer. Cok degigik karakterler ve sosyal cevrelerle 
dolu olan bu donem hikkye ve romanlar~nda farkll goriig- 
lerin yer almas~ da tabiidir. Ancak, sosyalist goriiglu yazar- 
l a r ~ n  sosyal konularl i~leyen eserlerinde hep aynl meseleler 
uzerinde durmalarl, hep onceden belli ve ayni sonu~lara 
varmalari ve meseleleri hep on plana ~ekerek insanl geri 
plana itmeleri tepkilere yo1 aGar. Bu tepkilerde ~uuraltml 
temel konu alan 11. Yeni hareketinin etkisi oldugu gibi, 
bu konuya ~ o k  daha once egilmig bazl bat111 romanc~larln 
(F. Kaika, W. Faulkner, J. Joyce, J. P. Sartre) temsil ettik- 
leri surrealizm ve egzistansiyalizm gibi sanat anlaylglar~nln 
da etkileri vardlr. Bu tepkileri yapanlar araslnda Feyyaz 
Kayacan (dog. 1919), Tahsin Yiicel (dog. 1933), Orhan Du- 
ru (dog. 1933), Adnan Ozyal~lner (dog. 1934), Demir 0zlii 
(dog. 1935), Ferit Edgu (dog. 1936) ve Onat Kutlar (dog. 
1936) nibi veni imzalar ver allr. - - 

Cok ~egitli iislDp ornekleri i ~ i n d e  ise ~oklukla realist 
metoda en uygun olan yalln uslDbun tercih edildigi gorii- 
lur. Dilde neolojizme fazla yer verilmez. Ortak konugma di- 
li yayg~ndlr. Yerli bazl soz ve ifadeler ise, aglrlllga kagl- 
m a d ~ k ~ a ,  realist metoda sadlk kalma, verilen ~evrelerin 
c a n l ~ l ~ g ~ n i  saglama baklmlndan yararll da sayilabilir. 

Bu donemin gittik~e artan bir hlzla yoneldigi sosyal 
konular i ~ i n d e  koy konusu en genis yeri tutar. Dogrudan 
dogruya koyden qkan veya koyle surekli ve yakln temasi 
olan yazarlar~n bu konuyu ele almalarl, onun ~ o k  ~egitli 
yonlerinin (yoksulluk, cahillik, taassup, toprakslzl~k, susuz- 
luk, agalarln zulmu, kasaba tuccarlarlnln koyluyii dmiir- 
mesi, hiikiimetin ilgisizligi, jandarmanln zulmu, hastallk, 
yolsuzluk, ortakql~k, bagl~k paras], kan davasl, yeni tarlm- 
cillk ...) ~ o k  daha ger~ek  bir , ~ekilde ortaya konulmasln~ 
saglar. Yiizylllarln muzminlegtirdigi ve diigiimleye dugurn- 
leye ~oziilmesi ~ o k  g u ~  duruma soktugu meselelerin bu do- 
nemde ele alin~g~nln ilk ba~ar111 ornekleri Samim Kocagoz 
(dog. 1916)'iin hikkyelerinde gorulur : Telli kavak [1941]. 
Bunlari Faik Baysal (dog. 1918)'ln Sarduvan [I9441 roma- 
nlyla yine Kocagoz'un Sriinak (hikayeler [19461) ve Sam 
Amca [I9511 ad11 eserleri takip ederler. Koy konusu, 1950' 
den sonra, yavag yavag geligme safhaslna girer. Bu safhanln 
bagllca yazarlarl ve eserleri : Kemal Bilbagar (dog. 1910) 
(Pembe kurt, hiklyeler [19531), Samim Kocagoz (Yilan hi- 
kriyesi [1954]), Refik Erduran (dog. 1928) (Yagmur duasr 
[1954]), Orhan Han~erlioglu (dog. 1916) (Ekilmemi~ top- 
raklar [1954]), Muhtar Koriikcu (dog. 1915) (Anadolu hi- 
kriyeleri [1954]), Kemal Tahir (1910 - 1973) (Sa&rdere 
[1955], Rahmet yollarr kesti [ 19571, Korduman [1957], 
Yedignar yaylasr [1958], Koyiin kamburu [19591), Y a ~ a r  
Kemal (dog. 1922) (Znce Memet [19551, Teneke [19551), 
Talip Apaydln (dog. 1926) (Sam traktor [19581, Yarbiikii 
[1959]), Fakir Baykurt (dog. 1929) (Yrlanlarrn ocii [1959]) 
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ve Cengiz Tuncer (dog. 1931) (Hacizli toprak L19591)'dir. 
ideolojik miidahalelerin hemen qok az oldugu bu donem- 
de, ger~ekfi bir metoda dayanan bu eserlerin, I. donemde 
hemen hemen sadece dusiince ve duygu planlnda kalrn~s 
olan k6y konusunun biitiin ayrlntilarl ile aydlnllga gka-  
rllmas~nda buyiik yararl dokunmustur. 

11. donemde is vc i g ~ i  hayatl (is~inin yoksullugu, igve- 
renlerce somurulmesi, i~filerin kotu yagama ve Galisma gart- 
Ian) konusu da ku~i ik  bir gelisme gosterir. Bu konuyu de- 
giaik ag~lardan ve degigik ol~ulerde ele alan basl~ca yazar- 
lar : Kemal Bilba~ar (Anadolu'dan hikriyeler [19391, Ceviz- 
li balzce, hikhyeler 11941 I), Orhan Kemal (1914 - 1970) 
(Ekmek kavgasi, hikbyeler [19491, Avare yrllar E19501, 
Grev, hikbyeler r19541, Bereketli topraklar iizerinde 119541) 
ve Necati Cumah (Tutiin zamani [19591)'dlr. 

Kiiciik memurlarln, emeklilerin ve esnafin -Turk ro- 
man~nda ilk biiyiik temsilcisi Hiiseyin Rahmi Giirplnnr 
olan - kenar mahalle halklnin y a ~ a y i ~ l a r ~  da bu donem 
roman ve hikhyesinde genig yer a h .  Bu insanlarln g e ~ i m  
slklntllari, yaln~zl~klarl, kendi dunyalari i~indeki tiirlu me- 
seleleri b i r ~ o k  yazarlarln eserlerine konu olur. F. Celhlet- 
tin Giiktulga'nln Eldebir Mustafa Efendi (hikhyeler [I943 i), 
Avtrr zavlrr kahvesi (hikbyeler [19481), Salgrn (hikhyeler 
[19531) ve Riizgrir (f~kralar ve hikgyeler [19551); Osman 
Cemal'in Cingeneler [1939], Bekri Mustafa 119441 ve Ay- 
grr Fntma 119441; Memduh Sevket Esendal'ln Hikriyeler 1 
ve 11 [1946]; Reyat Enis Aygen'in Ag'lama d~rvari 119491 
ve Yo1 gegert hanr [19511; Sait Faik Abasryan~k'ln Mahal- 
le kahveri (hikbyeler r19501); Muzaffer Buyruk~u'nun Kat- 
ran (hikbyeler [1956], Aci [1957], Korkunrin parmaklari 
[19591; Mehmet Seyda'nin Yax ag'ag 119581, Ne ekersen 
[ 19581 adli eserleri bunlar araslndadlr. 

11. donem roman ve hikbyesinin sosyal konularl i ~ i n d e  
yer alan ve ilk ornegini K~ryucalclr Yusuf (Sabahattin Ali 
[1937]) ile veren kasaba hayatl, degigik yonleriyle Kemal 
Bilba~ar'ln Cevizli bahce (hilthyeler [19411), Samim Koca- 
goz'un Bir gehrin iki kaplsi [19481, Orhan Han~erlioglu' 
nun Karanlrk diinyn r19.511, Ilhan Tarus'un Yegilkaya sav- 
crsi 119531 ve Resat Nuri'nin Kavak yelleri [I9611 ad11 
eserlerinde ele allnn119; bat~l i la~ma konusu uzerinde ciddi 
gozumler arayan eserler ise, Ahmet Hamdi Tanp~nar'in Hii- 
ziin 119491 ve Peyami Safa'nm Biz insanlar 119591 ad11 ro- 
manlar~drr. Cumhuriyet devri ink~lhplarin~ ve birc;ok alan- 
larda meydana gelen sosyal degigikliklcri butun halinde 
degil, parqa halinde veren b i r ~ o k  eserler araslnda en dik- 
kate degenleri olarak Regat NuriYnin ~ ~ k i  hastallk ~19381 
ve Miskinler tekkesi [I9461 sayllabilir. Ataturk'fin ijlfimijn- 
den ve tek partili sistemin sona ermesinden [I9501 sonra, 
Cumhuriyet devri inkil2plarlnin ge~irdikleri safhalar ve 
vardrklarl sonu~lar uzerindeki ilk ciddi muhasebeyi de Pa- 
naroma (2 cilt 11953 - 19541) ad11 buyuk romanlnda Ya- 
kup Kadri yapar. 

Cok degi~ik psikolojik durumlari (basta ask olmak 
iizere ge~itli duygulari, ihtiraslarl, heyecanlari, bunallmlari, 
hayal k~rikliklari, yalnizllklarl ... ), yani daha gok fert ha- 
yatlnl nglrllk yapan yazarlarin sayis] bu donemde de faz- 
ladir. Ancak butun bu roman ve hikbyelerdeki psikolojik 
unsurlarln sadece a g ~ r  bastlgl ve bunlarln yanmda sosyal 
gevrenin de degigik yonleri ve meseleleri ile yer aldlgl unu- 
tulmamalldlr. I. donem slraslnda yurt dlginda bulunan Re- 
fik Halit de bu donemin roman hayatlna yeniden katlhr 
ve macerali agk romanlar~ yazar. Bu donemin psikolojik 

durumlara deger veren basl~ca ~azarlarl ile eserleri : Sait 
Faik'in Sarnrc (hikhyeler [19391)'1, Sahmerdan (hikbyeler 
[19401)'1, Liizunzsuz adam (hikhyeler 119481)'1, Havada bu- 
I~rt (hikbyeler [1951l)'u, Alemda$da var bir yrlan (hik2- 
yeler [1954])'1, A z  sekerli (hik2yeler [1954l)'si, Mahkeme 
kapzsi (hiksyeler [1956]); Sabahattin Ali'nin icimizdeki 
geyta~z [1940]'1 ile Kiirlc ~izantol~i Madonna C19431'sl; Pe- 
ride Celbl'in Yaz  yag'nturu [I9401 ile Agkin dog'ugu [19441; 
Ethem izzet'in Sen de seveceksin [19421'i; Mukerrem Kg- 
mil'in i~tranca eteklerinde [1939l'si, Cirprnan sular 
[1941]'1, Atesten damla [1942l's1, Uyuyan hitiralar 
r19441'1, ihtirns 119481'1; Kemal Bilba~ar'ln Denizin ca&- 
rrsr 119431; Ahmet Hamdi'nin Abdullah Efendinin riiyalarr 
(hikhyeler [1943]), Yaz  yag'muru (hikhyeler 119551); Esat 
Mahmut'un Kadrn severse [19391'si, i lk ve son [19401'u, 
Sokaktan gelen kadrn 119451'1, Ankara ekspresi [19461, 
~mriirniin tek gecesi 119461, Son tren 119541'i; Muazzez 
Tahsin'in Bir geng kizrn roman1 [19431, Kiigiik hanrmefen- 
di f19451'si, Nifan yiizii& 119451, Sevnzek korkusu [19531, 
Ask ve intikam r19581'1; Peyami Safa'nin Matmazel m oral- 
ya'nrn koltug'rr [19491; Oktay Akbal (dog. 1923)'ln A~ksrz  
ir~sanlar (hikbyeler [19431)'1, Bulutun rengi (hikbyeler 
1195411, Benler aynasi (hik2yeler r19581); Samet Agaoglu 
(1909 - 1982)'nun Ziirriyet [19501'i, 0g'retmen Gafr~r 
119531'~; Tahsin Yiicel'in Haney yagamalr (hik2yeler 
1195411, Diiglerin oliimii (hik3yeler 119581); Nezihe Mer i~ '  
in Bozbulanzk 119531'1 ve Topal kogma 11956l'si; Feyyaz 
Kayacan'ln Sigedeki adam (hikbyeler [1958])'1, Orhan Du- 
ru'nun Birakrlmrg biri (hikbyeler [1959l'si; Ferit Edgii'nun 
Kackinlar (hik2yeler [19591)'1 ve Yusuf Atllgan'ln Aylak 
adam 119591'1d1r. 

Bu donemde degigen sosyal durumlarla psikolojik du- 
rumlarl yan yana igleyen ve bunlarin her ikisinin de aksa- 
yan yonlerini ele alarak onlarl tamam~yla gahsi bir goriigle 
ve y a p ~ c ~  diiauoceye dayall bir tenki t~i  tutumla degerlendi- 
ren guglii bir hikhyeci ise, Haldun Taner'dir. Yazann bu 
doneme rastlayan hikbye kitaplarl : Yasasin demokra,i 
119491, Tug C19511, Ayrgrg'inda "Calrgktrr" [19541, On i k i v ~  
bir var 119541'dlr. 

Tarihi konulardaki roman turu de bu donemde buyuk 
bir gosterir. yakln zaman ~~~k hayatlna duyulan 
ozlemi en bilgili ve lirik Sekilde renkleri ile akset- 
tiren yazar, Fahinz Bey ve biz r19411, Camlzcadaki enisre- 
niiz [19441, Ali Nizami Bey'in alafrangalrg'i ve ~eyhliki 

119521 ad11 romanlarlyla Abdiilhak Sinasi ~ i s a r  (1883 . 
1963)'dlr. I. donemde aynl turde tanlnmq yazarlardan Ser- 
met Muhtar'in Eski capkrn anlatryor [I9441 roman1 ile 
Nahit Sirrl'n~n Bir Osrnanli diplomati Personi Beyle Ma- 
dam'i (tefrika 119471) ve Sultan Abdiilhamit diiferken 
119571 ad11 eserleri ise bu donemde yaymland~. Bunlar~n 
yanlnda istanbul'un eski yavaylgl hakklndaki romanlarin~ bu 
doncmde yay~nlanan Samiha Ayverdi (dog. 1906)'yi de kay- 
detmek gerekir : Mabette bir gece [1940], Ate$ agacz 
SlS411, Son menzil [19431, Mesih Paga imamr [19481. 
Tarihi konularl ilk olarak bu donemde isleyen bagllca ya- 
zarlar : Gok Turk tarihinin kahramanlarin~ canlandiran Ni- 
ha1 Atsiz (1905 - 1975) (Bozlcurtlarin oliimii [1946], Boz- 
lcr~rtlar diriliyor [19491, Osmanog'ullari [1950], Istanbul 
kapilarrnda [ 19541, Turgut Reis [ 19581, Cem Sulta~l 
[19591)'dlr. Refik Halit de bir romanlnln (2 000 yilrn sev- 
gilisi [19541) konusunu Anadolu'nun Romall ve Selguklu 
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devirlerinden allr. Butiin bunlara I .  donemden sonra gelen 
Milli Mucadele devri konularln~ igleyen eserleri de ekle- 
mek gerekir. Bunlarln b a ~ l ~ c a l a r ~  da Esir ~ehrin insanlart 
(Kemal Tahir) [I9561 ve Var olmak (ilhan Tarus) 119571' 

Cumhuriyet devri roman ve hiklyesinin 11. doneminde, 
I. donemde gorulmeyen iki yeni konu daha ele allnlr. Bun- 
lardan biri, ekmeklerini denizden kazanan insanlarln ha- 
yatl, biri de Tiirkiye dlglnda yagamakta olan Tiirklerin 
hayat~dlr. Birincisini ilk olarak ele alan yazar, Ege k~yl-  
larlndaki deniz adamlarlnln yagaylglarlnl, s~klntllar~nl dile 
getiren ve eserlerinde Halikarnas (Bodrum) Ballkqs~ adlni 
kullanan Cevat Sakir Kabaaga~ll (1886 - 1973)'dlr. Ege 
k ~ y ~ l a r ~ n ~ n  haametli giizelligi icinde buguniin insanlar~yla 
birlikte yer yer eski tarihi devirlerin hdtlralarlna da uzanan, 
biiyuk bir deniz sevgisinin doldurdugu, boylece bagar111 bir 
yeni - eski kompozisyonu ortaya koyan ve b i r ~ o k  eserleri 
bulunan yazarln, 11. doneme rastlayan bu konudaki eser- 
leri gunlardtr : Ege kiyrlarinda (hiklyeler ;19391), Aganra 
Burina Burinata 119461, Akdeniz (hiklyeler [19471), Ege' 
nin dibi (hikbyeler [ 19521), Ya~as in  deniz [ 19541. Cevat 
Sakir'i bu donemde, Son ku~lar  (hikdyeler L19521) ve Ka- 
ylp aranryor [I9541 ad11 eserleri ile Sait Faik Abas~yan~k 
ve Kavganrn b q r  ve sonu (hikbyeler [19551) ad11 eseri ile 
Zeyyat Selimoglu takip ederler. 

DIS Turklerle ilgili ikinci konuya gelince; Goniil Ha- 
nrm 119711 roman1 ile ilk defa Ahmet Hikmet'in denedi- 
gi bu konunun bu donemdeki tek temsilcisi Cengiz Dag- 
CI (dog. 1920)'dlr. Klrlm Turklerinden olup 11. Diinya Sa- 
vagl sonunda ka~arak  Londra'da yerle~en yazarln, Klrlm 
Tiirklerinin Rus idaresinde ugradlgl zulmu anlatan b i r~ok  
eserlerinden bu donemde yazllmq olanlar gunlardlr : Kor- 
k u n ~  ylllar r19561, Yurdunu kaybeden adam r19571 ve On- 
lar da insandl [19581. 

~ n c e k i  donemlerde oldrigu gibi, 1960'ta baglayan 111. 
donemde de edebiyat giiniin siyasi ve sosyal gartlar~na pa- 
ralel bir yo1 takip eder. Bu bak~mdan roman ve hikdve 
biitun tiirlerin onundedir. 1961 Anayasasrnln kabulunden 
sonra yapllan ilk secimlerde (14 ekim 1961), h i ~ b i r  siyasi 
partinin tek ba~lna  iktidar olamamas~ karp~s~nda, koalisyon- 
lar donemi baglar. 1965 secimlerinde Adalet Partisi tek b a ~ i -  
na iktidara gelir. Ancak, yeni anayasanln getirdigi imkdnlar- 
dan yararlanarak sosyalist ideoloji siyasi plana raha t~a  yerle- 
sir. AP'nin kurulduiu y11 (1961) Turkiye Igsi Partisinin de 
kurulmasl, is kanunu (1936) ile kaldlrllmlg oIan grev hak- 
klnln yeni anayasada yeniden tanlnmasl, sosyalist sendi- 
kalarln bir konfederasyon halinde (DISK) birle~meleri 
(1963) ve siyasi plana da girmeleri, 1965 se~imlerinde is- 
ci Partisi'nin on beg milletvekilli~i kazanarak parlamento- 
ya girrnesi, Turkiye'de sosyalist faaliyetlerin h~z la  geligme- 
sinde etkili olmu~tur. 1968'de ogrenci hareketleri ba$latlldl. 
Klsa surede sildhll ~atlgmalara doniigen bu hareketler 1971 
y111 baglarlnda biiyiik boyutlara ulagt~. Siyasi partilerin iilke 
menfaatlerini on plana allp gereginde birlikte hareket etme 
a l l ~ k a n l ~ ~ ~ n l  bir tiirlu kazanamayarak hep kendi qkarlarlnl 
dugunmeleri, basta Turkiye 0gretmenler Sendikas~ (ToS, 
1965) ve Tiirkiye Devrimci Genclik Federasyonu (Dev - 
Gene, 1965) olmak iizere bircok alanlarda siyasi maksar!~ 
sosyalist kuruluglar~n ve bunlara tepki olarak milliyet~i ku- 
ruluglar~n da ortaya elkmas1 Gatlynalarln zirveye tlrman- 

maslna yo1 aGtl. Bir i~ savag tehlikesinin belirdigi bu slrl- 
larda parlamentonun olaylarl durduracak tedbirler alama- 
mas1 kargslnda sildhl~ kuvvetler harekete ge~erek yayln- 
l ad~kla r~  bir bildiri (12 mart 1971) ile hiikiimeti istifa et- 
tirerek mill? bir koalisyon hukumeti kurulmasln~ sagladl- 
lar. i l ln  edilen slk~yonetim ve kurulan asker? mahkemelerle 
anar~ik olaylarln sorumlular~ tutuklan~p cezaland~r~ldllar. 
Yeni hiikiimet teltlifi ile parlamento anayasada yapt~gl de- 
gigikliklerle anargik olaylarl onlemek icin gerekli tedbirleri 
aldl. 1973 plllna kadar siiren bu donemde Cumhuriyet Halk 
Partisinin yonetim kadrosunun el degigtirrnesi ve aynl yll 
yap~lan seqimlerde koalisyon yoluyla iktidara gelen bu kad- 
ronun sosyalizme yaklnllgl dolayls~yla sosyalist siyasi faali- 
yetler yeniden tegkildtlanmaga ve hlzla geligmege bagladl. 
Boylece tekrar siltihll eylemlere ve iktidar~ anargi ve teror 
yoluyla ele ge~irme Gabalarlna ~ o k  daha giddetli ve yay- 
gln bir gekilde bas land^. Bu arada Turkiye'nin ekonomik 
durumu da bir gkmaza girrni~ bulunuyordu. Yanll~ ekono- 
mik politikalar gudulmesi ve akll almaz seviyede d ~ g  borG- 
lanmalar yiiziinden enflasyon hlzla art~nca ulkedeki buyiik 
huzursuzluga g e ~ i m  slklntlslnln da dayanllmaz yuku ek- 
lenmig oldu. 1961 Anayasaslnln getirdigi ~art lar  yuziinden 
devlet ve parlamenta tam bir gii~siizliik i ~ i n e  dugunce si- 
I l h l ~  kuvvetlerin yeni bir mudahalesi de ka~lnilmaz duru- 
ma geldi (12 eyliil 1980). 

Bu ~ o k  k a r ~ g ~ k  siyasi, ekonomik ve sosyal durumu, 
roman ve hikdye turu i ~ i n  ~ o k  elveri~li bir zemin olarak 
degerlendiren yazarlar oldu. Bu sebeple, sosyalist ideolojiyi 
heyecan ve duygu yolu ile yayma gorevini zaten oteden 
beri yuklenmig olan b a z ~  yazarlar ve yenileri, bu slnill 
da a~arak  eylemin i ~ i n e  girmi~ oldular. Boylece, bu done- 
min ideolojik ve siyasi olaylarln~ konu alan roman ve hi- 
kdyelerde biiyuk bir art~g goruliir. Bu olaylarln bir klsrn~ 
da yazarlarlnca bizzat yaSann1ig olaylardlr. 12 mart 1971 
donemi olaylar~ ise, ayrl bir yer tutar. Bu arada 1950'den 
sonraki roman ve hikdyelerde buyuk bir ilgi goren koy 
konusu, 1970'te h ~ z l n ~  kaybeder ve ragbetten duger. Bun- 
da, bu konuda artlk her geyin b i r~ok  yazarlarca tekrar- 
lanmlg olmas~ ve bu tutumun getirdigi brkk~nl~kla bera- 
ber, eylemin on plana ge~iginin de pay1 vard~r. 0nceki do- 
nelnlerin sosyal plandaki konular~ ( ig~i  meseleleri, bozulan 
eski aile duzeni, orta sln~fln yasay~g~) ile psikolojik konu- 
lar, tarihi konular ve deniz insanlarlnln yagayl~lar~ gibi 
konular da devam eder. Roman ve hikdyeye 11. donemde gir- 
mi? olan Turkiye dlyndaki Turklerle ilgili konularda bir 
genigleme gorulur. Bu konuya Klrg~z ve Bulgaristan Turk- 
leri gibi Turk vatandag~ olmayan Turklerle birlikte, Turk 
v a t a n d a ~ ~  olup da ge~ici  olarak Tiirkiye d~glnda bulunan 
Tiirklerin (Almanya'daki igqiler) yagayl~larl da eklenir. Ay- 
nca, cinsiyetle ilgili meseleleri de bu donemde ayrl bir 
konu olarak ele alan roman ve hiklyeler de goriilur. Ilk 
gohretlerini 11. donemde yapmlr olan romancl ve hikd- 
yeciler bu doncmde de ~a l~gmalar in~  surduriirlerken yeni 
imzalar da ortaya crkar. 

Cogunlukla Ge~itli konular~ bir arada ele aldlklarl 
i ~ i n  sadece ailrllk tayyan konularlna gore bir tasnif ya- 
pllacak olursa, sosyal konular i~ inde  ~ehirlerin dar gelirli 
halklnln ve aydlnlar~nln, kenar mahallelerinin ve gece- 
kondularlnln yagay~glarln~ ve meselelerini konu alan yazar- 
lar ve eserleri : Muzaffer Buyruk~u (dog. 1928)'nun Bulanrk 
resimler (hikdyeler [19611), Kuyulnrda (hikdyeler i19621), 
Ceherznenz (hikdyeler LlY66J), Kavgu (hiklyelcr 119671), 
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Giiriiltiilii birkag saat [1969], Bir olayrn baglangrcr [I9701 
ve Magara [1971]'s1; Afet Ilgaz (dog. 1937)'ln Bedriye (hi- 
klyeler [1963]), Bagortiiler (hiklyeler [19641), Toprak (hi- 
klyeler [1968]), Hulk hikdyeleri 119721 ve Ceribagr Ap- 
tullah'la idamlrk ismail [1947I1i; Tank Dursun K. (dog. 
1931)'nln Sabah olnzasrn [19671'1; Fiiruzan (dog. 1935)'ln 
Parasrz yatrlr [19711, Kuratma [I9721 ve Benim sinema- 
larrrn [19731'1; Sevin~  Cokum (dog. 1943)'un Egik agap 
lar (hiklyeler C19721), Boliijmek (hiklyeler [19741), Mn- 
kina (hiklyeler [1976]) ve Zor [19761'u; Tomris Uyar (dog. 
1941)'ln ipek ve bakrr (hiklyeler [19711), 0de~rneler (hi- 
klyeler [19731), Diz boyu papatyalar (hiklyeler 119751) 
ve dar gelirli aydinlar~ ideolojik goriigleri ve tutumlarl ag -  
slndan degerlendirmeye ~ a l ~ g a n  Selim 1leri (dog. 1949)'nin 
Her gece Bodrum F19761, 0liim ili~kileri [ 1979l'dir. 

Bu donemde koy romanl yazanlar ise, Yagar Kemal 
(Ortadirek [19601, Yer demir gok bakrr [1963], 0lmez  
otu L19691, Demirciler gargrsz [19741, Yusufguk Yusu f ,  
C19751, Yzlanr oldiirseler [19761), Fakir Baykurt (Irazca'n~n 
dirligi 119611, Onuncu koy [19611, Karrn agrrsr, hiklye- 
ler [19611, Kaplumbagalar [19671, Trrpan [19701, Ana- 
dolu garair, hiklyeler [ 19701, Kara Ahmet destanz [ 1977]), 
Orhan Kemal (Kanlz topraklar [19631), Samim Kocagoz 
(Bir kart$ toprak [19641, Yo1 iistiindeki kaya, hiklyeler 
L19641, Bir gift okiiz [19701), Dursun A k ~ a m  (Mural, hi- 
klyeler 119641, Olii ekmegi, hiklyeler 119691, Tar gorbasr, 
hiklyeler [19701, Koyden indim rehire [19731, Kanlrde- 
re'nin kurtlari [ 19761), Talip Apayd~n (Ortak~rlar 119641, 
Ortakgrnrn oglu [ 19741), Kemal Bilba~ar (Cemo [ 19661, 
Memo [19681), Kemal Tahir (Bozkrrdaki gekirdek [1967], 
Biiyiik ma1 [19701), Muhtar Koruk~ii (Dogu'dan hikdyeler 
[19681), Abbas Sayar (Yrlkz atr [19701, Celo L19721, Can 
~enlig'i [19741), Rasim Ozden 0ren (Cok sesli bir iiliim, hi- 
kiyeler r19741) ve koy konusunu daha ~ o k  insanlarl yoniin- 
den degerlendiren Ferit Edgu (Kimse L19761, 0 [19771) yer 
allrlar. Cumhuriyet'ten sonraki sosyal degigiklikler kargl- 
slnda bozulan eski aileyi konu edinen eserler araslnda Or- 
han Hancerlioglu (dog. 1916)'nun Bordamrza vtrran deniz 
119601, Sabahat Emir (dog. 1943)'in Ceviz oynamag'a geldim 
odana (hiklyeler [19641), 0 k u z  kafalr $aban Bey (hiklyeler 
[19691), Geceyle gelen (hiklyeler [19771) ve Mehmet Sey- 
da (dog. 1919)'nm Siieda Hanrmrn ortanca kzzr [I9701 ad11 
roman] sayllabilir. 

i g ~ i  haklarr konusunun gunliik konular araslna girmig 
olmaslna ragmen, bu donemde i g ~ i  haklar~nl, onlar~n ya- 
gaylglannl ve meselelerini konu alan romanlar ve hiklyeler 
~ o k  az d~r :  Zonguldak hikhyeleri [19621, Yanar tar [I9701 
(Mehmet Seyda), Zrgatlarzn ofkesi [I9711 (Kemal Bilba~ar), 
Gozbagr [I9761 (Erol Toy). 

Kasaba hayatlnl konu alan eserler ise, daha azdlr : 
Yexi1 golge [I9701 (Kemal Bilbagar). 

Cegitli konularln bu donemdeki azallgmda, 1950 yll- 
larlnln sonlar~ndan ba~layarak Turkiye'nin hayatlnda de- 
gigik gekil ve mahiyetteki onemli siyasi ve ideolojik olay- 
lann - hlzll bir geligme ~izgisi i~ inde  - surekli olarak on 
plan] isgal etmig olmalarlnln pay1 biiyiiktiir. Roman yazar- 
larlnln siyasi olaylarln cazibesine kap~lmalar~ ~ o k  ~ a b u k  
olur. 111. donemin ilk ylllarlndan itibaren, 27 mayls ha- 
reketini doguran sebepler uzerinde durmaga baglarlar. Kurt- 
lar sofrasz (2 cilt [I963 - 19641) romanl ile bu konuyu ilk 
olarak Atilll ilhan ele allr. On yll sonra Brca&n ucu 

[19731'nda ve daha soma da Yaraya tuz basmak [19781'td 
aynl konuya tekrar doner. Samim Kocagoz'iin izrnir'in igin- 
de vurdular beni [I9731 ve Vedat Tiirkali'nin Bir gun tek 
ba~rna 119751 ad11 romanlar~ da aynl konuyu islerler. BU 
arada Kemal Tahir Kurt kantrnu [I9691 ad11 romanl ile 
1926'da Atatiirk'e b.r~~ir'de hazirlanan siyas? komployu an- 
latlr. Bundan sonra, sillhll ogrenci hareketleri ve 12 Mart' 
la ilgili romanlar baglar. Bu konular~ k~smen veya tama- 
m~yla ele alan yazarlarla eserler gunlardlr : Melih Cevdet 
(Gizli emir [1970]), Cetin Altan (Bir avuc gokyiizii [19741), 
Tank Dursun K. (Giin dondii [1974]), Erdal 0 z  (Yaralr- 
srrz [19741), Fumzan (47'liler [1974]), Sevgi Soysal ($a- 
fak [19751), Samim Kocagoz (Tartrgma [19761), Oktay 
Rifat (Bir kadrnun penceresinden [19761), Demirtag Ceyhun 
(Yagmur srcaHr [ 19761). 

Turkiye'deki demokratik diizenin ortadan kaldirilmas~ 
gayesini guden anargik olaylarl sosyalist aqdan degerlendir- 
mege Gallsan bu romanlar~n dlgmda, aynl olaylarl saga 
gorugle ele alan rornanlar da yazllmlgtlr : Sancr ([I9741 
Emine Iglnsu), Gencligim eyvah ([I9791 Tank Bugra). Ge- 
nellikle vakalar~ndaki olaylarln ~okluguna ve ideolojik yon- 
lerinin agu basmas~na ragmen, bu romanlarda degigik psi- 
kolojik durumlarin da yer aldlklarl ve bazl yazarlarln bun- 
lara da dikkatle egildikleri goriilur. 

Ancak, bu guriiltiilii, insan1 ve insanllgl h i ~ e  sayan, 
ideolojik hedefler ve siyasi maksatlar ugruna her ~ e y i  ko- 
layllkla feda edebilen eylemler doneminde, insan psikoloji- 
sinin sadece belli yazarlarda degerini korumas~ da tabiidir. 
Bu donem roman ve hiklyelerine konu olan psikolojik du- 
rumlar, daha onceki donemlerde oldugu gibi, guuralti ha- 
yatln bulanlk, sisli ve anla~~lmasl g i i ~  dunyasl ile birlikte, 
bunlardan ~ o k  daha yaygin olan normal ve degigik duygu- 
lar, istekler, ozlemler, bunallmlar, yalnlzllklar, heyecanlar 
ve ihtiraslarla ilgilidir. Romantik agklarl igleyen ve yazar- 
larl ~ogunlukla kadln olan romanlar ise, bu donemde de 
biiyuk bir bolluk gosterir. Kahramanlarl degigik sosyal ve 
kiiltiirel kesimlerden olan roman ve hiklyelerde, psikolo- 
jik temalllarln bazen oldukca bagarill gekilde derinlere in- 
dikleri ve bazen de ~ o k  kabukta kald~klar~ goze Farpar. 11. 
donemin, daha cok guuraltl hayatla ilgili bagarlll deneme- 
ler yapmlg olan Ahmet Hamdi'nin bu donemde de UG ro- 
m a n ~  yay~nlan~r : Saatleri Ayarlama Enstitiisii [19611, Sah- 
nenin drgrndakiler [I9731 ve Huzur [19751. 

Eserlerinde psikolojik konulara degigik o l ~ u  ve gekiller- 
de yer veren ba~llca yazarlar gunlardlr : Yusuf Atllgan (dog. 
1921) (Bodur minareden Gte [1960], Anayurt oteli [19731), 
Adnan OzyalGlner (dog. 1934) (Panayrr, hiklyeler 119601, 
Sur, hiklyeler [1963], Yagrna, hiklyeler [19711), Ferit Edgii 
(dog. 1936) (Bozgun, hiklyeler 119621, Av,  hiklyeler 11968 1, 
Kirnse [1976], 0 [1977]), Feyyaz Kayacan (dog. 1919) (SI- 
grnak, hiklyeler [1962], Cehennemde bir Yusuf 119641, Gi- 
biciler 119671, Higoglu'nurz seriivenleri [19691), Demir 0zlii 
(dog. 1935) (Soluma, hiklyeler [1963], Bog'untulu sokaklar, 
hiklyeler 119661, 0teki  giinler gibi bir gun [1974], Bir 
uzun sonbahar [19761) ve romanlarl ayni zamanda psiko- 
lojik aglrlik taglyan Selim ileri (Her,gece Bodrum 119761, 
0liim ili~kileri [19791), Nezihe M e r i ~  (Korsan gzkmazz 
119611), Tank Dursun K. (Sevmek diye bir Sey, hiklyeler 
[19651), Oktay Akbal (Yalnrzlrk bana yasak, hiklyeler 
r19671, istinye sulari, hiklyeler 119731, Insan bir ornzan- 
drr 119751), Tahsin Yucel (Mutfak ~iknlazr r19601, Yaja- 
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drktan sonra [1969]), Esat Mahmut (Kadrn isterse [19601), 
Mukerrem Klmil SU (Aynadaki k ~ z  119621, Ayr1 diinyalar 
[1964]), Muazzez Tahsin Berkand (Bir bahar ak~amr [19601, 
Bulutlar dagrlrnca [19671, Uzayan yollar 1 19681, I ~ r k  ya$ 
muru [19711, iki  kalp arastnda [19721, Bir giin sabah ola- 
cak m ~ ?  [19721), Kerime Nadir (Bir agkrn tarihi L19621, 
Saadet tacr L19631, Suya dii~eiz hayaller [19641, Kar ge- 
cesi [19731, Giiller ve dikenler C19771, Bir catr nltrnda 
[1979]). 

Tarihi konularda ise daha onceki donemlerde oldugu 
gibi, yazarlar eski Turk tarihinden istiklll Harbi'ne kadar 
uzanan perspektifi yine kullanmakla birlikte, yogunluk Os- 
man11 tarihi ile Milli Mucadele'dedir. Tarihi roman qe~idi- 
nin Cumhuriyet devrindeki ilk temsilcilerinden Abdullah 
Ziya Kozanoglu'nun Krzrl kadrrga [1962l's1 ile Kubilay 
Han'rn gelini [19661; Feridun Fazll Tulbentqi'nin Hiirren? 
Sultan 119601'1, Kanuni Sultan Siileyman [19621'1, Sanlr 
kadrrgalar 119641'1; Oguz OzdeS (1920 - 1979)'in Oguz Hun 
119641'1 ile "Karapenqe dizisi" (Karapen~e Estergon'da 
119661, Karapence'nin intikamt 1 19661, Karapence Voyvo- 
da'ya kar~r L19671, Karapence'nin oglu [19671); Raglp $ev- 
ki Y e ~ i m  (1910- 1971)'in Ziimriit gozlii sultan (Hurrem 
Sultan [19651)'1; Kemal Tahir'in Devlet ana [19671's1 ve 
Kurt kanunu 119691; Emine Iglnsu (dog. 1938)'nun Ak top- 
raklar [19711'1; Mustafa Necati Sepet~ioglu (dog. 1932)'nun 
Kilit 11971 15, Anahtar 119731'1, Kapr [19731's1, Konak 
119741'1, Catr [1974l's1, ocler, yediler, krrklar [1975]'1, Bu 
at11 gefide gider [1977l'i ve Sevinq Cokum (dog. 1943)'un 
Rumeli'nin elden ~ l k l ~ l n l  anlatan Bizim diyar [19791'r bun- 
lar arasmdadlr. Milli Mucadele ise, bu donem rornancllarm- 
ca ayrl bir ilgi gorur. Cete savaglarlndan ordu sava~larma, 
koyliisiinden aydlnlna kadar, Milli Mucadele'nin olay ve in- 
san olarak degigik kesimlerini ele alan bu tarz eserler arasln- 
da ba~licalarl : Esir gehrin mahpusu ([I9621 Kemal Tahir), 
Yorgun sava8gz (119651 Kemal Tahir), Hiikiimet meydanr 
([I9621 ilhan Tarus), Vatan trltkusu ([I9671 1lhan Tarus), 
Kalpaklrlar (119621 Samim Kocagoz), Doludizgin (119631 
Sarnim Kocagoz), Kiiciik A i a  (119641 Tank Bugra), Kii- 
quk Aga Ankara'da ([I9661 Tank Bugra), Firavun irnanr 
([I9761 Tank Bugra) ve Toprak acrkrnca ([I9681 Erol 
Toy)'dlr. 

Denizi ve deniz adamlarln~ konu alan romanlar ve 
hiklyeler bu donemde de hemen hemen 11. donemdeki ya- 
zar kadrosunca surdiirulur. Yaman Koray'ln Deniz agacr 
[19621, Gelin tacr 119631, Srg'rrcrklar [19771, Mola 119701' 
st, Biiyuk orfoz [1975l'u ve Tank Dursun K.'nm Denizin 
kanr 119681, Cevat Sakir (Halikarnas Ba11kqlsl)'in Deniz 
gurbetcileri L19691, Zeyyat Selimoglu (dog. 1922)'nun Diregin 
tepesinde bir adam (hiklyeler [1969])'1, K Z G  iistiinde top- 
Iantl (hiklyeler [19711)'s1, Koca deniZ.de iki nokta (hikb- 
yeler [1973])'s1, Karaya vurdu deniz (hiklyeler 119751)'i 
bu tiir roman ve hiklyenin ba~llca ornekleridir. 

Cumhuriyet devri roman ve hiklyesine ilk defa 11. do- 
nemde Cengiz Dagcl ile girdigi goriilen dl$ Tiirklerin ya- 
gaylglar~ ve deiigik meseleleri ile ilgili konular, 111. do- 
nemde cograft cerqeve baklmlndan genigledigi gibi, Tiir- 
kiye vatanda~l olduklarl halde ge~ici  bir sure iqin Bat1 
Avrupa iilkelerinde biiyiik kalaballklar halinde yagamakta 
olan Turk ig~ilerinin durumlari da ele almlr. Cengiz Dag- 
cl'nm 0 topraklar bizimdi (119661 Klrlm Tiirkleriysi ile 
Diinii~ ([I9681 Klrlm Turkleri)'~, Bekir Ylld~z (dog. 1933)' 

m Tiirkler Almanya'da [1966l'si ve Alnzan ekmegi 119741, 
Emine Igmsu'nun Azap topraklarr (119703 Bat1 Trakya 
Turkleri), Tutsak ([I9731 Irak Turkleri)'~ ve Ci~ekler  bu- 
yur (119791 Bulgaristan Turkleri)'~, Yuksel Pazarkaya 
(dog. 1940)'nln Oturma izni (hikhyeler [19771, Almanya'daki 
Turk iaqileri), Hasan Kay~han'ln Acr su ([I9791 Klrglz 
Turkleri)'yu bu konuyu i~leyen bagllca eserlerdir. . 

Genellikle cinsi tatminsizlige dayanan bunalimlar ve 
davran~glarla ilgili konulara, daha qok aile ~erqevesi i ~ i n -  
de, oteden beri Turk roman ve hiklyesinde yer vcrilmig- 
tir. Ancak, sebepleri ahllk anlayrg~na, geleneklere ve cinsi 
egitim yokluguna dayanan ve gen~leri psikolojik bunallm- 
lara siirukleyen cinsi tatminsizlik meselesi, 111. donemin 
romanlarinda ve hikiiyelerinde daha sik, daha guurlu ve 
sosyal yonlu olarak ele almmlgtlr. Cogunlukla, tek baglna 
degil, degigik meseleler araslnda iglenen bu konuya eiilen 
yazarlar : Tanrrgillerden biri (hiklyeler 119611) ve Sansar- 
yan $anr (hikkyeler [19671) ile Demirtag Ceyhun; Cinsel 
oyun 119661'~ ile Mehmet Seyda; Yurumek 119701'i ile 
Sevgi Soysal (1936 - 1976); Kerkerzez [I9711 ile Cengi~  
Tuncer (dog. 1931); BIGagln ucu [I9731 ile Atilll ilhan ve 
Bir dugiin gecesi [I9791 ile Adalet Agaoglu'dur. 

Cumhuriyet devri edebiyatlnln bu son doneminde ro- 
man ve hikiiyede, temel unsur olan insanla onun so- 
yal ~evresi araslndaki bail kavrayabilen dengeli ve baga- 
r111 denenleler azd~r. insan1 ~evresinden soyup sadece psi- 
kolojik bir yap1 olarak veren ve ~evrenin bu yapldaki pa- 
yinl gormezlikten gelen yazarlarla insan1 hayattan silen, 
onun kendi diinyaslnl ylkan, onu ~evrenin elinde bir robot 
durumuna getirmege caligan yazarlar bu bagarlslzligln so- 
rumlular~dlr. Zaten konusu dag ba~lndaki sosyal insan ol- 
madlglna gore, cevresiz insan kadar, insanslz qevreler de 
dugiinulemez. Fiziki cevrenin icinde sosyal ~evreyi yaratan 
ve ona belli bir duzen veren insandlr. Duzenler her za- 
man degigebilir, tek kallcl, insandlr. Her duzen, insanln 
daha iyi ya~ayabilmesi iqin sadece bir vas~ta oldujjuna, bu- 
nun aksi dugiinulemeyecegine gore, gaye olan insanln va- 
slta ugruna harcanmasl, hatta gaye olmaktan GlkarlIlp ken- 
dini insan yapan psikolojik muhtevasl bo~altilarak bog bir 
kap, hiqbir gahsi fikri, goriihu ve yorumu olmayan bir 
arac durumuna getiriImesi de soz konusu olamaz. Bu se- 
beple, her sanat eserinde, medeni her insanln hayatlnl 
kuran fert - Cevre baglantlslni dengeli ve tutarl~ bir b i~ im-  
de saglamak kaqnllmazdlr. Bunun dtqrndaki davranlglar, 
gerqeklere ayklrl duyer. 

Mizah ve hiciv: %Divan edebiyatlnda yalnlz ~ a h ~ s -  
lara yonelik, sosyal mahiyeti olmayan, hiciv yanl aEi;lr ba- 
san, ince esprilerle ilgili bulunmayan bu tur (hezliyat, 
~athiyat), Tanzimat devrinde, daha ~ o k  sosyal ve si- 
yasi olaylara yonelmege baglar. Hatta alaya allnan veya 

hicvedilenler genellikle siyasi kigiler olduklarl iqin, dolayl- 
slyla fertleri a~arak,  bu tarz yazllar da siyasi bir mahi- 
yet kazanlrlar. Ziya Paga'n~n Ali Pa~a'yl hedef alan ya- 
zllarl bu omeklerdendir. Ayrlca, bu devirde, kaba saldl- 
rllarin yerini de zarif espriler alir. Fakat mizah~ ikinci 
plana itip dogrudan dogruya hicivle ugraganlar yine var- 
dlr (Sair Egref). 1908'den sonra da mizah sosyal konu- 
lara yonelmekte devam eder. Esasen, 11. Megrutiyet dev- 
rinin ~ o k  karlglk ve ~ o k  hareketli siyasi hayatl, mizah tu- 
runu kuvvetle besleyebilecek durumdadlr. Bu sebeple, mi- 
zah yollu siyasi hiciv de bu devirde buyuk bir geligme 
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gosterir. Ayrlca, Tanzimat devrine gore, gekil baklmlndan 
da degigiklik gaze Garpar. 0 zamana kadar hiciv ve mi- 
zah nazlmla yapllirken, 11. Megrutiyet devrinde "fikra" 
gekli de buyuk ragbet goriir. Hatta mizahln, bu devrin 
~ o k  gelismis bir tiiru olan kiiquk hiklyeye girdigi de 
gorulur. 

Cumhuriyet edebiyatlnln ilk doneminde (1923 - 1939) 
Turk mizah ve hicvini yurutenler, bagka turlerde de ol- 
dugu gibi, 11. Megrutiyet devrinin tanlnmlg mizahql ve 
hicivcileridir : Huseyin Suat Yalqln, Fazll Ahmet Aykaq, 
Neyzen Tevfik Kolayll, Halil Nihat Boztepe, Abdulbaki 
Fevzi Uluboy, Huseyin Rlfat 1~11, Orhan Seyfi Orhon, Yu- 
suf Ziya O r t a ~ ,  Faruk Nafiz Camllbel, Ercument Ekrem 
Talu, ibrahim Allettin Govsa. 

Bunlardan Huseyin Suat Yalsln, o zamana kadar yaz- 
dl& mizahi giirlerini (Gdve destani [1923]), Fazil Ahmet 
Aykac mizah yazllarlni (Krrprntr 119241, Seytan diyor ki 
119271 Fazrl Ahmet [19341), Neyzen Tevfik Kolayll, mi- 
zahtan ~ o k  kaba hiciv mahiyetindek'i Cirlerini (Azub-1 mu- 
kaddes r19241), Halil Nihat Boztepe, qogu divan nazmlnln 
gekilleri ile yazllmlg giirlerini (ayine-i  devran [19241, May- 
tab [19241), ihsan Hamami, aynl gekillerdeki manzume- 
lerini (Divan-r fhsan [ 19281, Hamsiname [19281), Ibrahim 
AlAettin Govsa, mizahla ilgili yazllarinl (Sen yazilar 
119261) ve Faruk Nafiz Camlibel de bu turdeki giirlerini 
(Tat11 sert 119381) hep bu donemde yaymladllar. Abdul- 
baki Uluboy ile Huseyin Rifat Igd'ln yine bu donemde 
yazltmlg mizah yaz~lari kitap haline getirilmig degildir. 
Bu donemde ~ikarmlg olduklarl mizah dergileri ile Turk 
mizahmln yagamasinda ve gelismesinde buyuk emekleri ge- 
Fen Orhan Seyfi Orhon ile Yusuf Ziya Ortaq ise, nazlm 
ve nesir halindeki mizah yazllarinl kitap olarak daha son- 
raki donemde yaylnladllar. Hiciv alanma gelince; bu do- 
nemin en sert ve en biiyuk tepkiler yapan ornekleri, Put- 
lari yikryoruz! ("Resimli Ay" dergisi r19291) bag1121 al- 
tmda, Nazlm Hikmet'in, Turk edebiyatlnin gair ve yazar 
olarak o donemdeki otoriteleri (Mehmet Emin Yurdakul, 
Yakup Kadri Karaosmano~lu, Ahmet Hagim, Hamdullah 
Suphi Tannover) aleyhine serbest nazlmla yaz~lmig man- 
zumeleridir. 

Bu donemin mizahln~ biiyuk bir espri gucu ve yogun 
bir verimlilikle dolduran yazar ise, Ercument Ekrem Talu 
(1888 - 1956)'dur. Yazi hayatlna Mutareke ylllarlnda bag- 
laylp Cumhuriyet'in illnlna kadar ardl ardlna yaylnla- 
dl& mizahi flkra, roman ve hiklyeleri ile hlzla gohrete 
ulagtl. Adlnl, ilk olarak, hayalinde yeniden diriltip XX. 
yiizyllln baglarindaki ~stanbul'a getirerek, geGen zaman bo- 
yunca buyiik degiriikliklere ukramlg olan hayatin deki~ik 
kesimlerini onun gozlemleri, saffa hayretleri, esprileri, se- 
vimli ve muballgall iislfibu ile anlatan Evliya-yl Cedid 
119201 ad11 eseri ile duyurdu. Bunu Asriler [19221, Gun 
batarkerz [19221, Kopuk [19221, Sabir Efendi'nin gelini 
[I9221 ad11 romanlarl takip etti. Cumhuriyet devrine rast- 
layan ilk eserleri ise, $evketrizeab [19251, Kundakcz 119261 
ad11 romanlari ile Teravidert sahura [19231, Sevgiliye 1na- 
sallar [I9251 ve Krz Ali [I9261 ad11 hikgye kitaplarldlr. 
Yine bu donemdeki M e ~ h e d i  ile devr-i dlem [I9271 ad11 
roman], Turk mizahina, aglrl miiballgacl bir iranll (Meg- 
hedi) ile bir 1stanbul kopuiu (Torik Necmi) tiplerini ka- 
zandlrdl. Bunlardan sonra, yaylmlarl yine ilk doneme rast- 
layan bahka romanlarl ile hiklye kitaplari da gunlardlr : 
Genzi arslanr [1928I, M e ~ h e d i  arslan peginde [19341, Pn- 

peloglu [ 19381, Me~hedi'nin hikciyeleri [ 19281. Yazi hayd- 
tinln en verimli safhasl 1922 - 1928 yillarinda olan, cogun- 
lukla istanbul'un fakir halkl araslndan sectigi kisileri ken- 
di yagaylg ~ a r t l a r ~  i~inde,  buyuk bir gozlem gucu ve can11 
bir realizm ile qizen Ercument Ekrem Talu'nun Erenler 
119261 ad11 bir de komedisi vardir. 

I. donemde Turk mizahlnln ideolojik yonu olmadlgl 
iqin, ele allnan degigik konulardaki butun gorugler tama- 
miyla sahsidir. Ancak, bu konular (burokrasi, niifuz tica- 
reti, pahallllk ve ekonomik adaletsizlik, dar gelirlilerin ge- 
qim slkintllarl, sosyal ahllk bozuklu~u, agiri kazanc, kara- 
borsaclllk, din somurusii, devlet hazinesinden yapllan yol- 
suzluklar ...), halkin biiyuk ~ogunlugunun da giklyet~i ol- 
duklarl konulardlr. Boylece yazarlar, ayni zamanda, halkln 
~ikdyetlerine de tercuman olmug olurlar. 

11. donem (1939- 1960)'in baglarlnda da, mizah tiirii- 
nu I. donemin yazarlarlndan bazllarl yuriitmekte devam 
ederler. Bunlarln bagllealarl, Erciiment Ekrem Talu ile Yu- 
suf Ziya O r t a ~  ve Orhan Seyfi Orhon'dur. Eski verimlili- 
gi kalmamlg olan Erciiment Ekrem'in bu donemdeki mizah 
~allgmalarl sadece altl yll surer ve bu sure i ~ i n d e  gu ro- 
manlarinl yaylnlar : Beyaz ~enzsiyeli E19391, Bu goniil boy- 
le sevdi 119411, Comleko~ lu  ve ailesi [19451. Orhan Seyfi 
Orhon, Asri Kcrem [1942], Kulaktan kulag'a C19431, Du- 
gun gecesi [I9571 ve Yusuf Ziya O r t a ~  da Bejik [19431, 
Ocak [I9431 ve Sarr 5izn:eli Mehmed A i a  [I9561 ad11 
eserleri ile bu turdeki son uriinlerini verirler. Yusuf Ziya, 
Turk mizahlnln en uzun omurlu dergisi olan "Akbaba" ile 
de mizah ~a l l~malarml  surdurur. 

I. donemin mizah yazllarinda ~ o k  ragbet gormug olan 
nazlm, 11. donemde gittik~e kaybolur ve 1945'ten sonra, 
kiiqiik hiklye on plana geqer. 

Cumhuriyet devri mizah edebiyatlnln yalnlz 11. do- 
nemde defil, 111. doneminde de onde gelen yazarl Aziz 
Nesin (dog. 1915)'dir. 1944'te flkra yazarl olarak baglaitlgl 
mizah ~allgmalarlni hizla geligtirerek, klsa siirede, hiklye- 
ye, romana ve tiyatroya ge~ti .  Buyuk verimliligi ile butun 
bu tekniklerden yararlanarak meydana getirdigi eserlerin 
saylsi ~ o k  kabariktlr. Sosyalist goruge bag11 bulundugu hal- 
de, kara mizaha sapmamlg; aydlnllk, sevimli ve renkli bir 
inizah yaratabilmigtir. 

Neolojizme fazla yonelmeyen ve ortak konugma dili- 
nin butun vokabuler, deyim ve ifade ozelliklerini benim- 
seyen bir dil ilc yine konugma uslQbuna bagll, a ~ l k ,  canli 

, ve yalm bir iislQba da sahip bulunan yazarln f~kra,  hi- 
kPye ve romm olarak yaymlanmlg pek ~ o k  eserlerinden 
bazllarl gunlardlr : a. Flkralar. Nutuk makinesi [1958,1, 
A z  gittik uz gittik 119591, Merhaba [19711; b. Hikayeler. 
i t  kuyrug'u [19551, Damda deli var [19561, Koltuk L19571, 
Nazik alet [1958], Grdrgrdr [1959I, Ah biz e~ek le r  [19601, 
B'ir kolt~ik nasrl devrilir? [19611, Biz adam olrnayrz 1 19621, 
Sosyalizjn geliyor savulun [19651, Vatan sag' olsun [ 1965 1 .  
Yasasln memleket 119691; c. Romanlar. Kadin olan erkek 
[ 19551, Go1 kralr Suit Hopsait 119571, Sackiran [ 19591, 
Zubiik [. 1961 I, Sirnciiki cocuklar Itarika [ 19671, Tutli Be- 
tiis 119741. 

Mizaha I. donemde baglaylp o donemin yaygln konu- 
lari olan burokrasi, degerli yerlere getirilen degersiz kigi- 
ler, dalkavukluk, iki yuzluliik, rugvet, iltimas, yolsuzluk ... 
gibi daha ~ o k  gahsi ve sosyal ahlhksizllklari igleyen man- 
zumelerini 11. donemde Gegti Bor'un pazarr (Bir devir boy- 
le gecti) 119.521 ad1 ile yaylnlayan Namdar Rahmi Kara- 
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tay (1896 - 1953)'dan baaka, 11. donemde girdikleri mizah 
alan~nda 111. donem boyunca da gal~$malar~n~ siirduren ya- 
zarlar R ~ f a t  Ilgaz ile Adnan Veli Kanlk't~r. 

ie~erinde en verimlileri olan Rlfat Ilgaz (dog. 1911)'ln 
hiklye ve roman olarak bu tiirde yaylnlanml~ eserleri : a. 
Hiklyeler. Radarzn anahtar1 119571, Don Kigot istanbul'da 
[1957], Kesmeli bunlarz [19621, Nerde o eski usturalar 
[ 19621, G e ~ m i ~ e  mazi [ 19651 ; b. Romanlar, Hababam 
dizisinden iic roman Hababam sznzfl 119591, Hababam 
srnrfz baskznda [19731, Hababam sznzfz uyanzyor [ 19731, 
Bizim kogug 119591'tur. 

Adnan Veli K a n ~ k  (1916 - 1972) mizah turiindeki hi- 
klyelerini Mapusane cegmesi [19521, Sosyete [19561, Se- 
rim konugmalarz [ 19571, Kaynana [ 19571 ad11 kitaplar~nda 
topladl. 

Edebi tenkit: Tanzimat'tan beri ugradtg~ ~ o k  s ~ k  de- 
gi~iklikler aras~nda suriip gelen ve nesillerin birbirlerini 
a r d ~  ardlna takip ettikleri Turk edebiyatl, bu hlzl~ ak191 
ve nesillerin kesintisiz olarak yapt~klar~ yer ve ~ohre t  edin- 
me mucadelesi icinde, polemikten kurtulup gercek tenkit 
tiiriinu geli~tirme i m k l n ~ n ~  bulamad~. Bu tiirde ispatladlk- 
l a r ~  degerlerini zaman icinde yagatmaga cok k ~ s a  omur- 
leri miisaade etmeyen Besir Fuad (1852 - 1887) ile Ahmed 
Suayb (1876 - 1918)'ln d ~ ~ l n d a  edebi tenkit, bir sonraki 
nesillerin hucumlar~ndan ve daha onceki nesillerin savun- 
malarmdan, yani polemikten ibaret kaldl. Hiicum veya sa- 
vunma amacl ta~lmayan yaz~lar ise, -ya ~ a h s i  munasebet- 
lerin yonlendirdigi sempati ve antipatilerin veya kabukta 
ve basmakal~p du~iincelerin ytr ald& basit yaz~lar oldu. 

Cumhuriyet devrinde de bu durumun, cok az istisna- 
larla, aynen suriip geldigi goriiliir. 11. Me~rutiyet devrin- 
de gercek edebi tenkidin Ahmed Suayb'dan sonra tek tem- 
silcisi Fuad Kopriilu, bu devirde yazllmlg tenkitlerini Cum- 
huriyet devrinin ilk doneminde yaylnlad~: Bugiinkii ede- 
biyat (1924). 

I .  donemde daha cok tiyatro tenkitleri ile tan~nan 
Nurullah Atac (1898 - 1957), 11. donemdeki tenkit galls- 
malarln~ daha cok ~ i i r  tiiriinde top lad^. Atac, zengin kul- 
turu ve samimi tutumu ile gene ~airlere yo1 gostermede 
ve boylece Garib ~ i i r  toplulugunun dogmasmda da et- 
kili oldu. Ancak, gorii~lerindeki tutarslzl~klarla zaman 
zaman kamu oyunun giivenini sa rs t~g~ goriiliir. Atae'ln, bag- 
ka turlerdeki b a z ~  yazllar~ ile birlikte tenkit y a z ~ l a r ~ n ~  da 
toplayan b a ~ l ~ c a  eserleri ~ u n l a r d ~ r  : Giinleu'n getirdigi 
[ 19461, Karalama defteri [ 19521, Ararken [ 19541, Diyelim 
[19541, Soz arasmda [ 19571, Prospero ile Caliban [19611. 

Gerek g e n i ~  kiilturii gerek yaplcl tutumu ile 11. 
donemdeki yazllar~ dikkati cekmege baslayan Suut Ke- 
ma1 Yetkin (1903 - 1980), 111. donemde de ger~ek  edebi 
tenkidin temsilcilerinden biridir. I~lerinde tenkitle ilgili ya- 
z ~ l a r ~ n ~ n  da bulundugu ba~llca eserleri : Edebiyat konug- 
rnalarz [19441, Edebiyat iizerine [19521, Giinlerin gotiir- 
diigii [19581, Dii~iirt payz [19601, Y o k u ~ a  dogru [19631, 
Siir iizerine diigiinceler [1969l'dir. 

B a ~ k a  edebi tiirlerde de eser vermekle birlikte, tenkit- 
lerini daha cok tiyatro tiiriine yoneltmig bulunan Sellmi 
izzet Sedes (1896 - 1964)'in bu tarz y a z ~ l a r ~  Tiyatro sanatz 
119351, Tiyatro konupnalarz [I9361 ve Tiyatroya dair 
[ 19381 ad11 eserlerindedir. 

11. donemde b a ~ l a d ~ k l a r ~  tenkit eali~malar~na 111. do- 
nern boyunca da devam eden ba~llca yazarlar araslnda ise 

Ahmet Hamdi Tanplnar, Nihat Sami Banarll, Cevdet Kud- 
ret, Vedat Gunyol, Orhan Burian, Mehmet Kaplan ve Fet- 
hi Naci say~labilir. Ahmet Hamdi'nin tenkitle ilgili yam- 
Ian, oliimunden sonra Edebiyat iizerine makaleler [I9691 
ad1 ile yay~nland~. Tenkitlerini Nihat Sami Banarl~ (1907 - 
1974) Tiirkcenin szrlarz [19171; Cevdet Kudret (dog. 1907) 
DiNeri var bizim dile benzemez r19661; Vedat Giinyol (dog. 
1912) Dile gelseler [ 19661 ve Calakalem [ 19771; Orhan 
Burian (1914 - 1953) Denemeler - efe~tiriler [19641; Meh- 
met Kaplan (dog. 1915) $iir tahlilleri [I. C. 1954; 3. b. 
19651, Biiyiik Tiirkiye ruyasc [1969], Curnhuriyet devri Turk 
giiri [I9731 ve Edebiyatlmzzzn icinden [19781; Fethi Naci 
(dog. 1927) insan tiikenmez [19561, Gercege saygz [I9591 
ve On Turk roman1 [I9711 ad11 kitaplar~nda topladllar. 

Bu tenkitciler, ea l~~malar ln~  111. donemde de ciddi- 
yetle siirdiirdiiler. Ancak, onlarln yan~nda, edebi tenkidi bir 
sorumsuzluk alanl haline getirmege :eal~~anlar~n qoklug:~ 
da dikkati ceker. Bunun b a ~ l ~ c a  sebebi, ideolojik yak~n- 
l ~ k l a r ~ n  tek deter olciisu olarak kullanllmas~d~r. Edebi 
eserin sanat yoniinii degerlendiren olculerin bir yana iti- 
lip sadece fikir yaklnl~g~ t a ~ ~ y a n  yazar ve ~airlerin oviil- 
mege, tag~mayanlarln ise yok say~lmaga veya var say~lsa- 
lar da mutlak vekilde yerilmege tabi tutulmalarl; tenkit 
alanlnda gercek tenkiteinin vas~flar~ndan uzak, gorevli birer 
kucuk sansiir memuru gibi c a l ~ ~ a n  b a z ~  ki~ilerin de -s~rf bir 
ideolojiye bag11 bulunman~n vehmettirdigi yetki ile- soze 
k a r ~ ~ m a  h a k k ~ n ~  kendilerinde bulabilmeleri, asl~nda, bu do- 
nemin gene1 edebi tablosuna aykm dii~memektedir. 

Denerne: ilk ornekleri Tanzimat devrinde goriildiigii 
halde nasll hiklye ancak 11. Me~rutiyet devrinde ayrl ve 
cok ragbet goren bir tiir seviyesine yukselebildi ise, Ser- 
vet-i Fiinun ve 11. Me~rutiyet devirlerinde ilk orneklerine 
rastlanan, fakat ad1 pek duyulmayan deneme de Cum- 
huriyet devrinde ayrl bir tiir haline geldi ve cok ragbet 
gordii. Belki de gordiigu ragbetin etkisi ile pek qok ya- 
zarln ilgisini ~ e k e n  bu tiirun gercek anlam] ile kullanll- 
m a d ~ g ~  sayls~z ornekleri ile anlag~lmaktadlr. Belli bir tek- 
nifi bulunmad~g~ san~larak rastgele yaz~lan bu denemele- 
rin biiyiik ~ofjunlugu, teknikce, f ~ k r a  ve edebi tenkitle ka- 
r~gt~r~lmlgt~r .  Oysa, denemenin edebi tenkitle dogrudan bir 
ilgisi yoktur. 

Cumhuriyet devri T. E.'n~n 11. doneminde ba~laylp 
111. doneminde daha da yayg~nla~an bu tiiriin her iki do- 
nemdeki b a ~ l ~ c a  temsilcileri aras~nda, edebi tenkit b~ l i i -  
miinde adlar~ k a y ~ t l ~  eserleri ile Nurullah Atac; Siirin il- 
keleri [19521, Kendimle konugmalar [I9691 ve Siir ve ci- 
nayet [I9751 ad11 kitaplar~ ile Salhh Birsel; Mavi ve kara 
[I9611 ve Sanat iizerine denemeler [I9741 ad11 eserleri ile 
Sabahattin Eyuboglu; Do& - batz [19611, Konzlgarak 
[19641, Yeni tanrzlar [I9741 ve Dilimiz iistiine konuymalar 
[I9791 ad11 kitaplar~ ile Melih Cevdet Anday; Yeni Tiir- 
kiye ardtnda [19661, Devlet insan mr? [I9741 ve Cehen- 
nem bu cehcnnem [I9751 ad11 eserleri ile Vedat Gunyol; 
Dost kitaplar [ 19671, Konurnuz edebiyat [ 19681 ve Yazmak 
yagamak [I9721 ad11 kitaplar~ ile Oktay Akbal; Denemeler 
[I9721 ad11 eseri ile Suut Kemal Yetkin ve Bir baktnza 
[I9771 ad11 ki tab~ ile Cevdet Kudret say~labilir. (K. Akyiiz) 

TURK ETNOGRAFYASI: Ana yurdu 1~ Asya olan 
Turkler, antropoloji bak~m~ndan  yeryiiziindeki iic buyiik ~ r k  
grupu (Europid, Mongoloid, Negroid)'ndan Europid gnrpu- 

Türk Ansiklopedisi, M.E.B. Devlet Kitapları, Milli Eğitim Basımevi, 32.C., Ankara 1983


	t0001.bmp
	t0002.bmp
	t0003.bmp
	t0004.bmp
	t0005.bmp
	t0006.bmp
	t0007.bmp
	t0008.bmp
	t0009.bmp
	t0010.bmp
	t0011.bmp
	t0012.bmp
	t0013.bmp
	t0014.bmp
	t0015.bmp
	t0016.bmp
	t0017.bmp
	t0018.bmp
	t0019.bmp
	t0020.bmp
	t0021.bmp
	t0022.bmp
	t0023.bmp
	t0024.bmp
	t0025.bmp
	t0026.bmp
	t0027.bmp
	t0028.bmp
	t0029.bmp
	t0030.bmp
	t0031.bmp
	t0032.bmp
	t0033.bmp
	t0034.bmp
	t0035.bmp
	t0036.bmp
	t0037.bmp
	t0038.bmp
	t0040.bmp
	t0041.bmp
	t0042.bmp
	t0043.bmp
	t0044.bmp
	t0045.bmp
	t0046.bmp
	t0047.bmp
	t0048.bmp
	t0049.bmp
	t0050.bmp
	t0051.bmp
	t0052.bmp
	t0053.bmp
	t0054.bmp
	t0055.bmp
	t0056.bmp
	t0057.bmp
	t0058.bmp
	t0059.bmp
	t0060.bmp
	t0061.bmp
	t0062.bmp
	t0063.bmp
	t0064.bmp
	t0065.bmp
	t0066.bmp
	t0067.bmp
	t0068.bmp
	t0069.bmp

