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Türk Edebiyat› Dergisi Genel Yay›n Yönetmeni

Özet

Bu denemede II. Meflrutiyet’in ilan›ndan sonraki befl

y›ll›k dönemde edebî ortam tasvir edilmektedir. Birbiri

ard›nca ç›k›p batan gazete ve dergilerde ana sermayesi

II. Abdülhamid düflmanl›¤› olan seviyesiz bir edebiyat

ortaya ç›km›fl olmakla beraber, Tevfik Fikret, Abdülhak

Hâmid, R›za Tevfik ve Mehmed Âkif gibi flairler güçlü

sesler olarak bu ortama hâkim görünmektedirler. Ömer

Seyfettin’in bafllatt›¤› Yeni Lisan hareketi ve Ziya Gö-

kalp’›n fikrî önderli¤ini yapt›¤› Türkçülük, Balkan Har-

bi’nden sonra, politika de¤ifltiren ‹ttihat ve Terakki’nin

de deste¤iyle yeni bir edebiyat oda¤› olma yolundad›r.

Meflrutiyet’in ilk y›llar›nda edebî ortama Fecr-i Âtîciler-

le Yeni Lisanc›lar aras›ndaki polemi¤in ve Mehmed

Âkif’le Tevfik Fikret aras›ndaki kavgan›n damgas›n› vur-

du¤u söylenebilir. Edebiyat-› Cedide’nin bir devam›

olan Fecr-i Âtî c›l›z bir hareket olmakla beraber, Ahmed

Hâflim, Yakup Kadri ve Refik Hâlid gibi güçlü kalemle-

rin do¤mas›na yol açm›fl, Köprülüzâde Fuad ve Ham-

dullah Suphi gibi baz› mensuplar›n› ise Yeni Lisan ha-

reketine kapt›rm›flt›r. Halide Edip Ad›var da bu ortam-

da güçlü bir kad›n romanc› olarak sivrilir ve Yeni Turan

adl› roman›yla Türkçülük hareketine destek verir. Bu

devirde zemini haz›rlanan Millî Edebiyat Cereyan› as›l

oluflumunu savafl y›llar›nda gerçeklefltirecektir. 

Anahtar Kelimeler: Meflrutiyet, ‹ttihat ve Terakki, Hür-

riyet, Bas›n, Fecr-i Âtî, Yeni Lisan Hareketi, Türkçülük,

Millî Edebiyat Cereyan›.
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I

Tevfik Fikret’in Hayal K›r›kl›¤›

II. MEfiRUT‹YET’‹N ‹LANINDAN SONRAK‹ ak›l al-
maz hürriyet atmosferinde yerden biter gibi yüzlerce gazete ve
dergi ortaya ç›km›fl, herkes istibdad döneminde susmufl olman›n
ac›s›n› ç›karmak istercesine kurtlar›n› dökmeye bafllam›flt›r. Biri
batarken di¤eri ç›kan, herkesin her istedi¤ini istedi¤i gibi yazabil-
di¤i gazete ve dergilerde Abdülhamid düflmanl›¤›ndan baflka ser-
mayesi olmayan seviyesiz bir edebiyat ortal›¤› sarm›flt›r. Sesleri
hiç ç›kmayanlar sadece Servet-i Fünunculard›r; ‘istibdat’ sona
erip Meflrutiyet ilan edildikten sonra, belki de toplumdan kaçmak
için s›¤›nacaklar› bir mazeret kalmad›¤› için garip bir flekilde ses-
sizli¤e gömülmüfllerdir. Sadece ilk heyecan dalgas› da¤›ld›ktan
sonra nas›l bir kaos ortam› yarat›ld›¤›n› ve nas›l bir ya¤ma düzeni
kuruldu¤unu fark eden Tevfik Fikret’in cesur sesi yükselecektir. 

Tevfik Fikret, Edebiyat-› Cedide’nin 1901’den 1908’e kadar de-
vam eden suskunluk döneminde Tarih-i Kadim, Sis ve Sabah
Olursa ve Bir Lahza-i Teahhur gibi az say›da, fakat önemli fliirler
yazm›flt›. Bu fliirler yay›mlanmam›fl olsa da dilden dile dolaflarak
ihtilâli ateflliyordu. II. Meflrutiyet’in ilan›ndan önce son yazd›¤› fli-
ir, yak›n dostlar›ndan Fatin Hoca, Salih Feridun ve Mahmud Sad›k
Beylerin Selanik ‹htilâl Komitesi ad›na kendisinden rica ettikleri
Millet fiark›s› oldu. Meflrutiyet’in ilan› onun için âdeta bir yeniden
do¤ufltu. O gece nas›lsa Afliyan’a giren bir h›rs›z bütün elbiselerini
çald›¤› için beyazlar giyinip Bebek vapuruyla sevinç içinde flehre
inmiflti.1

O günlerde Bâb›âli’de en hareketli yerlerden biri de Servet-i Fü-
nun idarehanesiydi; birkaç gün sonra Hüseyin Kâz›m Kadri Bey,
Hüseyin Cahit’i bir kenara çekerek günlük bir gazete ç›karma tek-
lifinde bulundu; teflebbüsün içinde Tevfik Fikret de vard› ve gaze-
tenin ad›n› bulmufltu bile: Tanin. Meflrutiyet’in ilan›ndan sadece
bir hafta sonra, 1 A¤ustos 1908 Cumartesi günü Tanin’in ilk say›s›
ç›kt›; birinci sayfas›nda Fikret’in Sis fliiriyle birlikte yeni bir fliiri yer
al›yordu: Rücu. 24 Temmuz günü yazd›¤› bu fliirde, öfke ve laneti-
nin ‹stanbul’a de¤il, bir devre, istibdad devrine yönelik oldu¤unu
anlatmaya çal›fl›yor, art›k o musibet gecesinin sona erdi¤ini ve
gözlerinin parlak bir sabaha aç›ld›¤›n› söyledikten sonra flöyle de-
vam ediyordu:
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‹çimde flimdi ne hisler, nas›l temennîler,

Ne nefl’eler cofluyor. Bilseniz, ne vecd-âver

Terâneler cofluyor. Bunlar›n hakîr ü güzîn

Meâli, fli‘ri, sünûhât›, rûhu, lafz› sizin;

Sizin, ne varsa sizin; hepsi hepsi, hepsi sizin!

Ne var ki Tevfik Fikret’in bu nefl’e ve coflkunlu¤u uzun sürme-
mifltir. ‹lk günlerin havas› da¤›ld›ktan sonra bafllayan kör dövüflü
ve öteden beri siyasî emelleri de tafl›yan Hüseyin Cahit Tanin’i
adeta ‹ttihat ve Terakki’nin bir yay›n organ› haline getirmesi yü-
zünden derin bir hayal k›r›kl›¤›na u¤rayan Fikret, hiç tereddüt et-
meksizin o kadar emek verdi¤i gazeteden ayr›l›r. Galatasaray Mek-
teb-i Sultanîsi’ndeki müdürlü¤ü de olayl› geçmifltir; iki defa istifa
edip döndü¤ü bu görevi üçüncü istifas›ndan sonra bütün ›srarlara
ra¤men bir daha kabul etmez, Dârülfünûn ve Dârülmuallimîn’de-
ki derslerini de b›rakarak inzivaya çekilir. Art›k sadece Robert Ko-
lej’deki hocal›¤›na devam edecek ve ülkede olup bitenleri Afli-
yan’daki inzivas›nda büyük bir elem ve hayal k›r›kl›¤› içinde uzak-
tan seyredecektir. Ne var ki susmaya niyetli de¤ildir; Trablusgarp
Harbi dolays›yla Meclis-i Mebusan’›n kapat›lmas› üzerine yazd›¤›
Doksan Befle Do¤ru adl› fliirinde, içinde biriken öfkeyi bütün flairlik
kudretini kullanarak bir tokat gibi ‹ttihatç›lar›n surat›na çarp›verir.

Düflsün sana -meyyal-i tahakküm- e¤ilen ser,

Kopsun seni -bir hak diye- alk›fllayan eller!

bedduas›yla biten bu zehir zemberek fliir ‹ttihatç›lar› çileden ç›-
karmaya yeter; Fikret’e kendi m›sra›n› biraz de¤ifltirerek “Kopsun
seni Fikret diye alk›fllayan eller!” diye hücuma geçerler. Bunun
üzerine, o günlerde yeni bir edebî topluluk kurmaya çal›flan genç
edebiyatç›lar, Servet-i Fünun’un 1078. say›s›nda Rübab-› fiikeste
flairi hakk›ndaki düflüncelerini aç›klayarak aleyhinde ç›kan yaz›la-
r› protesto ederler. Gençlerin bu kadirflinasl›¤›ndan etkilenerek
Servet-i Fünun’a bir teflekkür telgraf› gönderen ve o günlerde yaz-
d›¤› Rübab’›n Cevab› fliirini de onlara arma¤an eden Fikret müca-
deleye kararl›d›r. K›sa bir süre sonra, Revzen-i Mahlu fliirinde
‘mahlû‘’ padiflah›n, yani Sultan Abdülhamid’in penceresinden
bakarak ‹ttihat ve Terakki’ye ve ona güvenenlere “ma¤rur ve
müntakim bir kahkahayla” güldü¤ünü söyleyecektir. Hân-› Ya¤-
ma fliiri ise ‹ttihatç›lar›n kurdu¤u ya¤ma düzenine yöneltti¤i, ede-
biyat›m›zda benzerine az rastlan›r bir hicivdir:

Yiyin, efendiler yiyin; bu hân-› ifltiha sizin;

Doyunca, t›ks›r›nca, çatlay›ncaya kadar yiyin! 
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II

Âkif’in Öfkesi

Doksan Befle Do¤ru ve Hân-› Ya¤ma gibi fliirleriyle ‹ttihatç›lar›
ç›ld›rtan Tevfik Fikret, Tarih-i Kadim manzumesi ve irfan›n›n
‘tebdil-i tabiiyet’ etti¤ini söyledi¤ine dair rivayetler yüzünden din-
darlar aras›nda da epeyi düflman edinmiflti. 1905 y›l›nda, derin bir
karamsarl›k an›nda yaz›p bir tarafa koydu¤u Tarih-i Kadim’i baz›
dostlar›yla paylaflt›¤› biliniyor. Hikmet Tanyu, bu manzumenin
1321 (1906) y›l›nda bas›lan imzas›z bir nüshas›n› tespit etmifltir.2

Ancak bu bask› üzerinde -fliiri kimin yazd›¤› bilinmedi¤i için- faz-
la durulmam›fl olmal›. As›l k›yamet, II. Meflrutiyet’in ilan›ndan
sonra yap›lan tarihsiz bask› ortaya ç›k›nca kopacakt›r.

Tarih-i Kadim’i yazd›¤› için derin bir piflmanl›k duyan Fikret, bir

gün Fatin [Gökmen] Hoca’ya bu manzumenin çok güvendi¤i bir

dostu taraf›ndan -kimseye göstermeyece¤ine dair söz verdi¤i hal-

de- yay›ld›¤›n› söylemifltir. Fatin Hoca, Fikret’in ismini vermedi¤i

bu dostunun kim oldu¤unu da Hüseyin Kâz›m Kadri Bey’den ö¤-

renecektir: R›za Tevfik. Bir gün Galatasaray Sultanîsi’nde yap›lan

bir arama s›ras›nda talebelerden birinin kitaplar› aras›ndan ç›kan

bu manzumenin Fikret taraf›ndan yaz›ld›¤› ortaya ç›k›nca, Fatin

Hoca’ya göre, Mehmed Âkif’in Fikret’e karfl› duydu¤u sevgi ve say-

g› birden nefrete dönüflür.3 Fakat Midhat Cemal’e göre, Âkif, Fik-

ret’ten Dârülfünûn’da birlikte görev yapt›klar› s›rada so¤umufltur;

daha ilk görüflmelerinde kendisine en yak›n arkadafllar›n› çekiflti-

ren birine sayg› duymas› imkâns›zd›r.4

Sonunda dindarlar›n Fikret’e karfl› gitgide kabaran öfkesi Âkif’in

m›sralar›nda patlay›verir. Âkif, Sebilürreflad’da birkaç bölüm ha-

linde yay›mlanan Süleymaniye Kürsüsünde adl› manzumesinin 9

A¤ustos 1328 (22 A¤ustos 1912) tarihli 207. say›da ç›kan bölümün-

de, Fecr-i Âtîcilerle birlikte Afliyan’daki münzeviye de asl›nda ken-

disine ve fliirine hiç yak›flmayan bir dille hücum etmifltir. Tarih-i

Kadim’de bütün dinlere savafl açan Fikret’in Protestanlar taraf›n-

dan misyonerlik amac›yla kurulmufl bir mektep olan Robert Ko-

lej’de hocal›k yapmas›n› yaman bir çeliflki olarak gören Âkif, flu

m›sralar›yla, II. Meflrutiyet y›llar›na damgas›na vurdu¤u gibi Cum-
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huriyet devrinde de devam ederek günümüze uzanan bir kavgay›

bafllatm›flt›r:

fiimdi Allâh’a söver... Sonra biraz bol para ver: 

Hiç utanmaz, Protestanlara zangoçluk eder!

1912 Mart›’na kadar S›rat-› Müstakim ad›yla ç›kan Sebilürreflad,
yay›n hayat›na II. Meflrutiyet’in ilan›ndan sonra bafllayan ilk mec-
mualardan biriydi. Mehmed Âkif, yak›n dostlar›ndan Eflref Edib
[Fergan] Bey’in ç›kard›¤›, tan›nm›fl ‹slamc› ayd›nlar› biraraya ge-
tiren bu mecmuan›n baflyazar›yd› ve 14 A¤ustos 1314 [27 A¤ustos
1908] tarihli ilk say›s›nda ç›kan Fatih Camii adl› fliiriyle birden
parlak bir flair olarak öne ç›km›flt›. Asl›nda Meflrutiyet’ten önce
edebiyat dünyas›nda pek bilinen bir isim de¤ildi; 1885 y›l›nda
Mektep mecmuas›nda, 1886 y›l›nda da Resimli Gazete’de birkaç
fliiri, Servet-i Fünun’da ise ‹ran edebiyat›ndan tercümeleri ç›k-
m›flt›, o kadar. Sebilürreflad mecmuas›nda birbiri ard›nca ç›kan ve
baz› say›lar›n yeniden bas›lmas›n› sa¤layan fliirlerini Meflruti-
yet’ten önce yazm›flt›, ama dar bir dost çevresinde özel defterlere
itina ile kaydedilen bu fliirlerin gün ›fl›¤›na ç›kabilmesi için ‘istib-
dad’›n sona ermesi gerekiyordu. 

Sultan Abdülhamid devrinde, matbuat üzerindeki a¤›r bask›-
dan Âkif de en az Tevfik Fikret kadar flikâyetçiydi ve bunu S›rat-›
Müstakim’in 1 Kânunusânî 1324 (14 Ocak 1909) tarihli 21. say›-
s›nda ç›kan ‹stibdad adl› fliirinde çok aç›k bir flekilde ifade etmifl-
ti; bu fliir “Y›k›ld›n, gittin amma ey mülevves devr-i istibdad” m›s-
ra›yla bafll›yordu. Fakat k›sa bir süre sonra o da Fikret gibi hayal
k›r›kl›¤›na u¤rayacak ve Süleymaniye Kürsüsünde, Abdürreflid ‹b-
rahim Efendi’nin dilinden “hürriyet”in ilan›ndan sonraki anarfli
ortam›n› ve maskaral›klar› flöyle hicvedecekti:

Zurnalar flehr ahâlîsini takm›fl pefline;

Yedisinden tutarak tâ dayan›n yetmifline!

Ötüyor her tafl›n üstünde bir dilli düdük,

Dinliyor kaplam›fl etrâf›n› yüzlerce hödük!

Kim ne söylerse hemen el vurup alk›fllayacak

-Yaflas›n!

-Kim yaflas›n?

-Ömrü olan.

-fiak! fiak! fiak!

Ne devâirde hükûmet, ne ahâlîde bir ifl!

Ne sanâyi‘, ne maârif, ne al›fl var, ne verifl. 
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Çaml›bel sanki flehir: Zâb›ta yok, râb›ta yok; 

Aksa kan sel gibi, bir dindirecek vâs›ta yok. 

Zevk-i hürriyyeti onlar daha çok anlamal›”

Diye mekteplilerin mektebi tekmil kapal›!

‹lmi tazyîk ile ta‘lîm, o da bir istibdâd...

Haydi öyleyse çocuklar, ebediyyen âzâd!

Nutka gelmifl öte dursun hocalar bir yandan...

Sahneden sahneye koflmakta bütün flâkirdan. 

Kör ç›ban neflterin alt›nda nas›l patlarsa, 

Hep a¤›zlar deflilip, kimde ne cevher varsa, 

Saç›yor ortaya, ister temiz, ister kirli; 

Kalm›yor kimseci¤in muzmeri art›k gizli. 

Dalkavuk devri de¤il, eski kasâid yerine, 

Üdebân›z ana avrat sövüyor birbirine!

Türlü adlarla ç›kan nâ-mütenâhî gazete,

Ayr›l›k tohmunu bol bol at›yor memlekete. 

‹t yetifltirmek için topra¤› gâyet münbit

Bularak, fuhfl ekiyor salma gezen bir sürü it!

Yürüyor dîne befl on maskara, alk›fllan›yor, 

Nesl-i hâz›r bunu hürriyyet-i vicdan san›yor!

Kad›n, erkek kofluyor borç ederek Avrupa’ya...

Sapa düflmekte sizin fl›klara, zann›m, Asya!

Hakk’a tefvîz ile üç tâne yetiflmifl k›z›n›; 

Tafl›yanlar bile varm›fl buradan bald›z›n›, 

Anal›k ilmi için Pâris’e, yüksünmeyerek...

Yük a¤›r, ecri de nisbetle azîm olsa gerek!

Âkif, II. Meflrutiyet devrinin ilk aylar›ndaki ortam› ve manzaray›
canl› bir flekilde tasvir etti¤i bu m›sralar›n her birinde bir hadiseye
veya kifliye telmihte bulunmufltur. Mesela ‘dilli düdük’lerin baflta
R›za Tevfik olmak üzere Meflrutiyet kutlamalar›nda fluursuz kala-
bal›klar› harekete geçirenler, ‘anal›k ilmi’ni ö¤rensin diye bald›z›-
n› Paris’e götürenin de Cenab fiahabeddin oldu¤u biliniyor. Bun-
da sonraki m›sralarda, Meflrutiyet’in ilan›ndan sonra kavmiyetçi
ve ayr›l›kç› hareketlerin artt›¤›n› hat›rlatan ve farkl› kavimleri ayn›
milliyetin alt›nda tutan ‹slam’› temelinden y›kacak tek zelzelenin
kavmiyetçilik oldu¤unu, Arapç›l›kla, Arnavutçulukla bir yere var›-
lamayaca¤›n› söyleyen Âkif, Balkan Harbi’nden sonra “ittihad-›
anâs›r” siyasetini terk ederek Türkçülü¤e yönelen ‹ttihat ve Terak-
ki’yi de “Son siyaset ise Türklük, o siyaset yürümez” diyerek uyar-
maktad›r. Kavmiyetçili¤in imparatorlu¤u parçalayarak Avrupa ta-
raf›ndan kolayca yutulacak lokmalar haline getirece¤ini düflünen
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ve son derece karamsar bir gelecek tablosu çizerek halk›n ve ay-
d›nlar›n dikkatini çeken Âkif’e göre, memleketin en önemli mese-
lelerinden biri halktan kopuk ayd›nlar›n kay›ts›z flarts›z garpç›l›¤›
ise, biri de Bat›’dan gelen her fleye körükörüne düflmanl›k eden ve
‘yenilik nam›na vahy inse’ kabul etmeyen ‘avam’›n yanl›fl tutu-
mudur. Fen bilimlerine gelince: Ça¤›n çok gerisinde kalm›fl›zd›r;
mütefennin geçinen birkaç kifli de nazariyata bo¤ulup kalm›flt›r.
Halbuki “amelî k›ymetidir k›ymeti ilmin art›k”. Bunlar› söyledik-
ten sonra sözü edebiyata getiren Âkif, ‘köhne al›p köhne satan’
eski fliir taraftarlar›n› da, ‘fli‘r-flebab’› da adamak›ll› h›rpalar. O ta-
rihte ‘fli‘r-flebab’› Fecr-i Âtî temsil etti¤ine göre, Âkif’in,

Serserî: Hiçbirinin mesle¤i yok, meflrebi yok; 

Feylesof hepsi; fakat pek ço¤unun mektebi yok!

m›sralar›yla onlar› hedef ald›¤› söylenebilir. Bu m›sralar›, Tevfik
Fikret’in zangoçlukla suçland›¤›, edebiyat dünyas›nda k›yametin
kopmas›na yol açan m›sralar takip etmektedir. 

Kendisini çok üzen zangoçluk itham›na tam iki y›l sonra Tarîh-
i Kadîm’e Zeyl’i yazarak cevap veren Fikret, Âkif’e ‘Molla S›rat’ di-
ye hitap etmifl, Tarîh-i Kadîm’deki görüfllerini daha da ileriye gi-
derek tekrarlam›flt›r. Kenan Akyüz, ‹smail Ertaylan’dan naklen,
Âkif’in bu kavgadan k›sa bir süre sonra, o s›ralarda kurulmas› dü-
flünülen bir edebî cemiyetin baflkanl›¤›n› kabul etmesi ricas›yla
Fikret’e bir mektup gönderdi¤ini, ancak cevap alamad›¤›n› söy-
ler.5 Ertaylan’›n Âkif’e a¤›r bir biçimde hücum etti¤i Tevfik Fikret
adl› kitab›nda böyle bir kay›t bulamad›k. Akyüz’ün nakletti¤i, bafl-
ka hiçbir kaynakta rastlamad›¤›m›z bu bilgiye herhalde ihtiyatla
yaklaflmak gerekir.6

III

Fecr-i Âtî mi, Fecr-i Kâzib mi?

Falih R›fk› Atay, Dârülfünûn Edebiyat Fakültesi’nde hocas› olan
Mehmed Âkif’in s›n›fta “Mânâs›z fleyler bunlar, bofl lâflar bunlar!”
diye yeni fliirlere “söv”dü¤ünü iddia ederek ona Hâflim’in dört
m›sra›n› anlatmak için çok u¤raflt›¤›n› söyler.7 Hakikaten Âkif’in DDîîvvâânn
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5  Kenan Akyüz, a.g.e., s. 130.

6  ‹smail Hikmet Ertaylan, Tevfik Fikret-Hayat›, fiahsiyeti ve Eserleri, ‹s-
tanbul 1963, s. 91-94.

7  Falih R›k› Atay, Pazar Konuflmalar›, ‹stanbul 1966, s. 41.



ve onun gibi düflünenlerin, özellikle Balkan Harbi’nden sonra, top-
lumun onca derdi varken fii‘r-i Kamer’ler yazan bir flairi anlay›p
hofl karfl›lamalar› düflünülemezdi. Âkif’in Süleymaniye Kürsüsünde
hedef tahtas›na koydu¤u Fecr-i Âtî, Meflrutiyet’in ilan›ndan hemen
sonra, Edebiyat-› Cedide’ye muar›z olma iddias›yla ortaya ç›ksa da,
asl›nda bu edebiyat›n c›l›z bir devam›ndan baflka bir fley de¤ildi. 

Çok k›sa sürmüfl bir serüven olan Fecr-i Âtî, Servet-i Fünun der-
gisi okuyarak yetiflmifl baz› genç flair ve yazarlar›n 20 Mart 1909 ta-
rihinde Hilâl gazetesinin idarehanesinde toplanarak bir edebî
topluluk kurmaya karar vermeleriyle bafllar. Toplulu¤un kurulu-
fluyla ilgili haber Servet-i Fünun’un 25 Mart 1909 tarihli 930. say›-
s›nda ç›km›flt›r. Haberde, baz› münevver gençlerin Faik Âli Bey’in
baflkanl›¤›nda Fecr-i Âtî ad›yla bir fliir ve tefekkür toplulu¤u kur-
duklar›ndan, “Sanat flahsî ve muhteremdir” sözünü düstur edin-
diklerinden ve yak›nda Fecr-i Âtî ad›nda bir dergi ç›karacaklar›n-
dan söz edilmektedir.8

Bu haberin yay›mlanmas›ndan bir hafta kadar sonra bafllayan 31
Mart ‹syan› s›ras›nda Hilâl Matbaas›’n›n da bas›lmas›, yafl ortala-
malar› yirmi üç olan Fecr-i Âtîcileri bir hayli ürkütmüfl olmal› ki,
sanat görüfllerini aç›klad›klar› beyannameyi ayn› dergide tam on
bir ay sonra neflredebilirler.9 Beyannamenin alt›nda Ahmet Hâ-
flim’in de imzas› vard›r.10 Bunun için bütün edebiyat tarihlerinde
Hâflim bir Fecr-i Âtî flairi olarak zikredilir. Halbuki onun Fecr-i Âtî
toplant›lar›na hemen hiç kat›lmad›¤›n› biliyoruz. Yakup Kadri, ilk
toplant›ya kat›lanlardan hiçbirinin edebî de¤er bak›m›ndan ken-
disini ilgilendirmedi¤ini, gözlerinin sadece Hâflim’i arad›¤›n› ve
gelip gelmeyece¤ini sorunca, Refik Halit’in müstehzi bir tebes-
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8  Servet-i Fünun, nr. 977, 11 fiubat 1325/1910.

9  Yakup Kadri, Ali Süha ve Ahmed Samim’in Hilâl gazetesinde “irtica ha-
reketini lanetlemek için” yazd›klar› yaz›lar yüzünden silahl› bask›na
u¤rad›klar›n›, bask›n s›ras›nda toplant› halinde olduklar›n› ve Fecr-i
Âtî’nin kuruldu¤u odan›n arka pencerelerinden atlay›p kaçt›klar›n› an-
lat›yor; bkz. Yakup Kadri Karaosmano¤lu, Gençlik ve Edebiyat Hât›ra-
lar›, Bilgi Yay›nevi, Ankara 1969, s. 42.

10 Fecr-i Âtî beyannamesini imzalayan di¤er flair ve yazarlar da flunlard›r:
Ahmed Samim, Ahmed Hâflim, Emin Bülend [Serdaro¤lu], Emin Lâ-
mi, Tahsin Nâhid, Celâl Sâhir [Erozan], Cemil Süleyman [Alyanako¤-
lu], Hamdullah Subhi [Tanr›över], Refik Hâlid [Karay], fiahabeddin
Süleyman, Abdülhak Hayri, ‹zzet Melih [Devrim], Ali Cânib [Yöntem],
Ali Süha [Delilbafl›], Fâik Ali [Ozansoy], Faz›l Ahmed [Aykaç], Mehmed
Behçet [Yazar], Mehmed Rüfldi, Köprülüzâde Mehmed Fuad [Fuat
Köprülü], Müfid Râtib, Yakup Kadri [Karaosmano¤lu].



sümle, “O, insanlar aras›na kar›flmaz. Vahflinin biridir!” dedi¤ini
söylüyor.11

Yakup Kadri, Hâflim’in edebiyatta bir klik içinde görünmekten
çok ürktü¤ünü ve ilk toplant›da üye olarak seçilmesine ra¤men,
Fecr-i Âtî’nin hemen hiçbir toplant›s›na kat›lmad›¤›n› söyler. Sa-
dece bir toplant›ya kat›lm›fl ve Yakup Kadri’nin bulunmad›¤› bu
toplant›da flair Neyyir Bey’in kabul nutkunu söylemifl, kimsenin
bir fley anlamad›¤› bu nutukla alay edilince sövüp sayarak toplan-
t›y› terk etmifltir.12 Asl›na bak›l›rsa, toplant›lara kat›lmam›fl olsa bi-
le, Hâflim, Fecr-i Âtî beyannamesinde vurgulanan “Sanat flahsî ve
muhteremdir” prensibini topluluk üyeleri aras›nda en fazla be-
nimsemifl olan flairdi ve bu yüzden belki de bir klik içinde görün-
mek istemiyordu. Onun istedi¤i kendi fliirini yazmakt›. Ama daha
da önemlisi, 31 Mart olaylar› s›ras›nda Hilâl Matbaas›’n›n bas›lma-
s› ve daha sonra topluluk üyelerinden gazeteci Ahmed Samim’in
‹ttihatç› bir fedai taraf›ndan öldürülmesi, siyasetle u¤raflmak flöyle
dursun, fliirlerinde Tanp›nar’›n deyifliyle “efkâr-› umumiye”ye en
ufak bir taviz bile vermeyen Hâflim’i çok ürkütmüfl olmal›d›r. 

Peki, Hâflim Fecr-i Âtî hakk›nda ne düflünüyordu? 1924 y›l›nda
Paris’e yapt›¤› k›sa seyahat s›ras›nda sembolistlerin yay›n organ›
olan Mercure de France’›n A¤ustos 1924 tarihli say›s›nda yay›mla-
nan “Les Tendances Actuelles de la Littérature Turque” bafll›kl›
yaz›s›nda görüfllerini k›saca flöyle özetlemifltir: “1908’de, Meflru-
tiyet’in yeniden ilan edilmesinden sonra ‘yeni’ olarak tavsif edi-
len edebiyat, ‘Fecr-i Âtî’ diye gülünç bir yafta alt›nda, bir grup
gencin eserleriyle devam eder gibidir. Baz›lar›na göre, bu grubun
yapt›¤› edebiyat bir öncekinin sönük bir uzant›s›ndan baflka bir
fley de¤ildir. Belli bafll› ürünleri dikkate al›nd›¤›nda ise bu edebi-
yat›n Bat›’n›n edebî ruhunun özümlenmesi bak›m›ndan bir ön-
cekinden oldukça üstün oldu¤u görülür. Edebiyat-› Cedidecilerin
kavray›fl› Bourget’lerde, Maupassant’larda tak›l›p kal›rken, Fecr-i
Âtîciler Baudelaire, Heredia, Moréas, Régnier ve Verhaeren gibi
flairlere, Anatole France, Barrés, Maeterlinck gibi yazarlara ve
Rémy de Gourmont gibi fikir adamlar›na derinli¤ine nüfuz etme-
sini bilmifllerdir.13
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11  Yakup Kadri, Gençlik ve Edebiyat Hât›ralar›, s. 39.
12 Yakup Kadri, Ahmet Hâflim, Ankara 1939, s. 35; a.mlf. Gençlik ve Edebi-

yat Hât›ralar›, s. 117; Abdülhak fiinasi Hisar, Ahmet Hâflim fiiiri ve Ha-
yat›, Hilmi Kitabevi, ‹stanbul 1963, s. 28 vd.

13 Hâflim’in bu makalenin tercümesi için bkz. “Türk Edebiyat›nda Mev-
cut Temayüller”, çev. Fahrettin Arslan, Hareket, nr. 16-17, Haziran-
Temmuz 1980.



Asl›na bak›l›rsa Hâflim bu makalesinde söylediklerine pek inan-
m›yordu. Nitekim “Hayatta Oldu¤u Gibi”14 bafll›kl› yaz›s›nda,
Fecr-i Âtî flairlerinin “ruha ve mânâya tamamen lâkayd kalarak,
sembolizmin bütün o boyal› paçavralardan yap›lm›fl haricî dekor-
lar›n› Türkiye’ye tafl›”d›klar›n› söylemifl,15 Yeni Kitap dergisine
verdi¤i bir mülakatta ise aç›kça ‘gülünç’ ve ‘fecr-i kâzib’ ifadeleri-
ni kullanm›flt›r:

“fiiirle ifltigalimden bir iki sene sonra Meflrutiyet ilan edildi. Benim

neslimden gençler gülünç bir isim alt›nda (Fecr-i Âtî) bir edebî taazzuv

vücuda getirmifllerdi. Ben, vak›a o taazzuva kendimi tamamen ba¤la-

m›fl de¤ildim. Fakat bütün oradakiler benim arkadafl›md› [...] Ben bu

fecr-i kâzibe kendimi kapt›rmad›m. Yaln›z bir zümre ile k›saca alaka-

dar oldum. Bu alakadarl›¤›m›n en büyük mükâfat› da bana Yakup Kad-

ri ile tan›flmak vesilesini vermifl olmas›d›r.”16

R›za Tevfik de, L’Aurore Prochaine adl› eserinde Ahmed Hâ-
flim’in bir ba¤›ms›z oldu¤unu, hiçbir edebî ak›ma ba¤l› kalmak is-
temedi¤ini, dolay›s›yla Fecr-i Âtî mensubu say›lamayaca¤›n› söy-
ler.17 Gerçek fludur: 1909 y›l›nda baz› genç edebiyatç›lar biraraya
gelerek bir edebî topluluk kurmak istemifl, fakat gerek siyasî flart-
lar, gerekse kendi aralar›nda yaflad›klar› problemler yüzünden
ciddî bir baflar›ya imza atamadan da¤›lm›fllard›r. Hâflim zaten
toplulu¤un kuruluflundan önce kendini ispat etmifl bir flairdir.
Toplulu¤un önemli üyelerinden biri olmakla beraber, mizaha ve
gerçekçi edebiyata yönelerek eserlerini Fecr-i Âtî ilkelerine ayk›r›
bir anlay›flla yazan Refik Halit [Karay] da ayn› düflüncededir. Ru-
flen Eflref’e verdi¤i mülakatta, edebiyat tarihçilerinin çok ciddiye
ald›klar› Fecr-i Âtî’nin nizamname yapmak ve reis seçmek gibi
ciddi meflguliyetleri oldu¤u için edebiyatla u¤raflacak vakit bula-
mayan ateflli, avare, memleket meselelerinden habersiz, ço¤u
pédant, züppe, rokoko gençlerin zaman zaman toplan›p sonu gel-
meyen anlams›z tart›flmalarla oyaland›klar› bir topluluk oldu¤unu
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14 Mefl‘ale, nr. 3, 1 A¤ustos 1928.

15 Ahmet Hâflim, Bütün Eserleri III, Gurabahâne-i Laklakan/ Di¤er Yaz›-
lar›, haz. ‹nci Enginün-Zeynep Kerman, Dergâh Yay›nlar›, ‹stanbul
1991, s. 299.

16 Ahmet Hâflim, Bütün Eserleri IV, Frankfurt Seyahatnamesi, Mektuplar-
Mülakatlatlar, haz. ‹nci Enginün-Zeynep Kerman, Dergâh Yay›nlar›,
‹stanbul 1991, s. 118.

17 R›za Tevfik, Son Edebî Ak›m (L’Aurore Prochaine), haz. Senem Timu-
ro¤lu, ‹stanbul 1999 (Lisans Tezi), s. 31.



söyler. Yola afla¤› yukar› k›rk kifli ç›km›fllard›r, kala kala üç dört ki-
fli kal›rlar.18

‹smail Habib Sevük’e göre de “Fecr-i Âtî’nin fânî penbeli¤inde”
par›ldayan üç k›ymet vard›r: Ahmet Haflim, Yakup Kadri ve Refik
Halit. Erenlerin Ba¤›ndan nâsiriyle Memleket Hikâyeleri yazar›
kendi yollar›na gidince, “o fecrin bütün renk ve ziyas›n› Göl Saat-
leri flairi” toplam›flt›r. “O ismin bu flairden baflka müsemmas›
yoktur. Sanki Fecr-i Âtî ünvan› etraf›nda uçuflanlar bu âyîni yaln›z
Göl Saatleri flairi için yap[ar]lar. Ve o fecrin rengîn hâlesini onun
nâsiyesi üstüne ördükten, ziyan›n cünbüflünü, rengin par›lt›s›n›,
incilân›n füsûnunu ona b›rakt›ktan sonra da¤›l›p” giderler.19

IV

“Yeni Lisan”

Fecr-i Âtîciler, Ömer Seyfeddin’e göre de be¤enmedikleri dün-
külerin, yani Servet-i Fünun mecmuas›nda yazan Edebiyat-› Ce-
dide flair ve yazarlar›n sun‘i eserlerini sayfa sayfa tekrar etmekten
baflka bir fley yapmam›fllard›. Bu elefltirisini, Selanik’te bir süredir
Hüsün ve fiiir ad›yla ç›karken ismini 1911 y›l›n›n Nisan ay›nda
Genç Kalemler olarak de¤ifltiren derginin ikinci cildinin ilk say›-
s›ndaki ünlü “Yeni Lisan” makalesinde dile getiren Ömer Seyfed-
din, “Fakat” diye devam eder, 

“vatan›n bütün ümidi yine onlardad›r. Onlar zekidirler. Çok gençtir-

ler. Tabiî okuyacaklar, çal›flacaklar, tekâmül edecekler, hele hiç flüp-

hesiz as›rlardan beri bizi millî bir edebiyattan mahrum b›rakan eski ve

sun‘î lisan› terk edeceklerdir. Evet, ümidimiz onlardad›r. Eskilerin

hepsi öldü. Dünküler felce u¤rad›lar. Art›k yegâne nasipleri ölümdür.

Eski lisan› yaflatan ‘bugünküler’dir. Onlar›n dünküleri taklid etmek-

ten vazgeçtikleri dakika hakiki bir fecir olacak, onlar›n sayesinde yeni

bir lisanla terennüm olunan ‘millî bir edebiyat’ do¤acakt›r.”

Dil ve edebiyatta II. Meflrutiyet devrine Balkan Harbi’nden son-
ra damgas›n› basan Yeni Lisan hareketi, Ömer Seyfeddin’in bir
manifesto niteli¤i tafl›yan bu makalesiyle bafllam›flt›r. 1908 y›l›
sonlar›nda kurulan Türk Derne¤i’nin beyannamesinde de ‘millî
dil’den söz edilmekle beraber, bu makaledeki kadar aç›kça ve DDîîvvâânn
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18 Ruflen Eflref, Diyorlar ki, haz. fiemsettin Kutlu, M.E.B. Kültür Yay›nlar›,
‹stanbul 1972, s. 237.

19 ‹smail Habib (Sevük), Türk Teceddüd Edebiyat› Tarihi, ‹stanbul 1340,
s. 577-578.



meydan okuyucu bir üslupla talep edilmifl de¤ildi. Daha da önem-

lisi, Ömer Seyfeddin, Türk Derne¤i beyannamesinde sözü edilme-

yen bir ihtiyaçtan, ‘millî edebiyat’ ihtiyac›ndan dem vuruyordu. 

Türk diye an›lan kavimlerin tarihini, dilini, edebiyat›n›, gelenek-

lerini, geçmiflte ve bugün ortaya koyduklar› eserleri vb. araflt›r›p

ortaya ç›kararak dünyaya tan›tmak ve Türkçenin güzel ve sade bir

ilim dili haline gelmesini sa¤lamak amac›yla kurulan Türk Derne-

¤i, ayn› ismi tafl›yan bir de dergi ç›karm›flt›. Dernek olarak ciddi bir

baflar› gösterememifl olsa da, yedi say›20 ç›kabilen dergisiyle biz-

deki Türkoloji çal›flmalar›n›n toparlanmas›nda katk›s› bulunan

Türk Derne¤i’nde Ahmet Hikmet [Müftüo¤lu] ve Fuad Kösearif gi-

bi, Türkçeyi Arapça ve Farsça kelimelerden bütünüyle ar›nd›rmak

isteyen “tasfiye”ciler de vard›. ‹kdam gazetesinin de destekledi¤i

bu e¤ilim, ciddi bir tepkinin do¤mas›na yol açm›flt›. Ömer Seyfed-

din, “Yeni Lisan” makalesinde bu mânâda bir tasfiyecili¤i bir çeflit

irtica olarak gördü¤ünü belirterek ‹stanbul Türkçesinin esas al›na-

ca¤›n›, Türkçenin mal› olmufl Arapça ve Farsça kelimelerden vaz-

geçilemeyece¤ini, daha sonra Ziya Gökalp’›n da Lisan fliirinde ifa-

de etti¤i üzere, Türkçeleflenlerin Türkçe kabul edilece¤ini, klifle-

leflmifl terkiplerin de korunaca¤›n› söylüyordu. Bu ›l›ml› yaklafl›m

da Edebiyat-› Cedidecilerle Fecr-i Âtîciler taraf›ndan tepkiyle kar-

fl›lanm›flt›r. Fecr-i Âtîcilerden özellikle Köprülüzâde Mehmed Fu-

ad’la Yakup Kadri, Yeni Lisanc›larla polemi¤e girerler. Bir y›l kadar

süren bu polemik, Fecr-i Âtî’nin Köprülüzâde, Ali Cânib, Celal Sâ-

hir ve Hamdullah Subhi’yi Yeni Lisan hareketine kapt›rmas›yla so-

nuçlanacakt›r.21 Bu isimlerin nas›l olup da görüfllerini kolayca de-

¤ifltirdiklerinin araflt›r›l›p sorgulanmas› gereken bir mesele oldu-

¤unu kaydederek geçiyoruz.

Türkçülük fikrini ilk seslendirenler, imparatorlu¤un yap›s›n› göz

önünde tutmak zorundayd›lar. Frans›z ‹htilâli’nden sonra h›zla-

nan ba¤›ms›zl›k hareketleri, Osmanl› Devleti bünyesindeki ‘mil-

let’lerde de kendi millî devletlerini kurma heyecan› yaratm›flt›. Bu
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20 Bu say›lar›n tamam› Cüneyd Okay taraf›ndan yeni harflere aktar›larak
yay›mlanm›flt›r; bkz. Türk Derne¤i, Akça¤ Yay›nlar›, Ankara 2006.
Genç Kalemler de Prof. Dr. ‹smail Parlat›r ve Yard. Doç. Dr. Nurullah
Çetin taraf›ndan bütünüyle yeni harflere çevrilmifltir; bkz. Genç Ka-
lemler Dergisi, Türk Dil Kurumu Yay›nlar›, Ankara 1999. 

21 Bu tart›flmalar›n genifl bir özeti için bkz. Agâh S›rr› Levend, Türk Dilin-
de Geliflme ve Sadeleflme Evreleri, Türk Dil Kurumu Yay›nlar›, Ankara
1972, s. 313-330.



geliflme, kendini Türk hisseden Osmanl› ayd›nlar›n› ‘millet-i hâ-
kime’nin, yani Türk milletinin tarihi, dili ve kültürü üzerinde dü-
flünmeye zorluyordu. Avrupa’da Türkoloji alan›nda yap›lan çal›fl-
malar da bu ilginin genifllemesine ve aç›kça ifade edilemeyen bir
Türk milliyetçili¤inin filizlenmesine yol açm›flt›r. Ancak Türkçü
denebilecek ilk ayd›nlar, Türkçülüklerini daha çok dilde sadelefl-
meyi savunarak ifade etmifllerdir. ‹mparatorlu¤un parçalanma
sürecini h›zland›rma endiflesi, Türk kelimesinin aç›kça telaffuz
edilmesini engelliyordu. Mehmed Emin [Yurdakul] Bey’in 1897
y›l›nda, Türk-Yunan Harbi arefesinde yazd›¤› Cenge Giderken ad-
l› meflhur flirinin “Ben bir Türküm dinim, cinsim uludur” m›sra›
bunun için bir devrim niteli¤i tafl›maktad›r.

Tanzimat elitinin yaratmaya çal›flt›¤› ‘Osmanl› Milleti’ kavram›
ilk bak›flta realiteye çok uygundu; e¤er statüko korunmak isteni-
yorsa -ki isteniyordu- akla en yak›n olan›, Frans›zl›k gibi, vatan ve
vatandafll›k esas›na dayal› bir millet yaratmakt›. Ahmet Ferit
[Tek], Türkçülü¤ün öncü isimlerinden biri oldu¤u halde, 1904 y›-
l›nda, yak›n arkadafl› Akçurao¤lu Yusuf Bey’in Üç Tarz-› Siyaset’te
“Osmanl› Milleti” tezinin reddedilmesi gerekti¤i yolundaki fikrine
itiraz etmifl, “bahsi geçen üç siyasetten en esasl› ve icras› en kolay
olan”›n Osmanl› siyaseti oldu¤unu ifade etmiflti. 1909 y›l›nda Di-
yarbekir temsilcisi olarak Selanik’teki ‹ttihat ve Terakki Kongre-
si’ne davet edilen ve Merkez-i Umumî üyesi seçilen Ziya Gökalp
bile Balkan Harbi’ne kadar Osmanl› siyasetini savunuyor, ›rk ve
din ayr›m› gözetilmeksizin bütün Osmanl› vatandafllar›n›n eflit
kabul edilmesi gerekti¤ine inan›yor, aç›kças›, ‘Osmanl› Milleti’
kavram›n› benimsiyordu.

Osmanl› Türkleri, Türkçülük konusunda ne kadar mütereddit-
se, Rusya’daki hürriyet mücadelesinde kazand›klar› tecrübeyle
düflünüp hareket eden Rusya Türkleri o kadar cesurdu. Meflruti-
yet’in ilan›, Rusya’da a¤›r bir bask› alt›nda yaflayan bu ayd›nlar
için Türkiye’yi ideal bir s›¤›nak haline getirmiflti. Rus polisinin ta-
kibinden kaçan Akçurao¤lu Yusuf, Ahmet Agayef, Hüseyinzâde
Ali ve Mehmed Emin Resulzâde gibi “Ceditçi” ayd›nlar solu¤u ‹s-
tanbul’da ald›lar. “Üç Tarz-› Siyaset” makalesiyle ilk önemli ç›k›fl›
yapan Akçurao¤lu Yusuf, ‘milliyet’ kavram›na Alman ve Slav anla-
y›fllar›na daha yak›n bir tarif getirmiflti. Bununla beraber, Akçura-
o¤lu da, pantürkist bir hareketin Osmanl› Devleti için büyük risk-
ler tafl›d›¤›n› çok iyi biliyor, romantik bir Turanc›l›ktan ziyade re-
aliteye uygun bir Pantürkizmi savunuyordu. Turanc›l›k, ilk defa
Hüseyinzâde Ali Bey’den etkilendi¤ini bildi¤imiz Ziya Gökalp ta-
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raf›ndan Genç Kalemler’de yay›mlanan Turan fliiriyle güçlü bir bi-
çimde dile getirildi:

Vatan ne Türkiye’dir Türklere, ne Türkistan

Vatan büyük ve müebbed bir ülkedir: Turan

m›sralar›yla biten bu fliir ütopik ve romantik milliyetçili¤in ma-
nifestosu gibiydi. Asl›nda Turan fikri, Nam›k Kemal’in vatan› gibi,
vuzuhsuz, realiteyle örtüflmeyen bir vatan› ifade ediyordu.

Arnavutluk isyan›, Osmanl› Devleti’nin Balkan Harbi’ndeki bek-
lenmedik yenilgisi ve milliyetçi Arap derneklerinin Osmanl› hila-
fetine karfl› sadece H›ristiyan Araplarla de¤il, Avrupa devletleriyle
bile iflbirli¤inden çekinmemeleri, ‹slamc›larda büyük bir hayal k›-
r›kl›¤› yarat›rken, Türkçülerin argümanlar›na güç kazand›rm›fl, bir
süredir “‹ttihad-› Anâs›r”dan vazgeçip “‹ttihad-› ‹slam”a yönelen
‹ttihat ve Terakki Cemiyeti’ni bile Türkçü bir siyaset gütmeye zor-
lam›flt›. Bu hengâmede S›rat-› Müstakim ekibi da¤›lmaya yüz tu-
tarken “Türkçü” Türk Yurdu dergisi yay›n hayat›na bafllad›. Dergi-
nin kurucusu Yusuf Akçura ve yazarlar›ndan Ahmet A¤ao¤lu, S›-
rat-› Müstakim’in yazarlar›yd›. Bu arada askerî T›bbiye ö¤rencile-
ri taraf›ndan 1912 y›l›nda kurulan Türk Oca¤›, baflkanl›¤›na eski
bir Fecr-i Âtîci olan Hamdullah Suphi getirildikten sonra Türkçü-
lük fikriyat›n› ateflli bir flekilde yaymaya bafllam›fl, Türk Yurdu Der-
ne¤i’nin yay›n organ› olan Türk Yurdu dergisini de devralm›flt›. 

Mehmed Emin [Yurdakul] Bey ad›na izin al›nmakla beraber
onun Erzurum’a vali olarak tayin edilmesi üzerine Akçurao¤lu Yu-
suf Bey’in mesul müdürlü¤ünde yay›n hayat›na bafllayan Türk
Yurdu’nun ilk say›s› 17 Teflrinisani 1327 (30 Kas›m 1911) tarihinde
ç›km›fl ve Balkan Harbi yenilgisinin yaratt›¤› a¤›r psikolojik ortam-
da birkaç defa yeniden bas›lacak kadar büyük bir ilgiyle karfl›lan-
m›fl, k›sa sürede Türkiye’de ve Türkiye d›fl›nda genifl bir okuyucu
kitlesi edinmiflti. 

V

fiair-i A‘zam ve Feylesof

Türk Oca¤› çevresine geçmeden önce, Brüksel’deki elçilik görevi
sona ererek 3 Mart 1913 tarihinde ‹stanbul’a dönen Abdülhak Hâ-
mid’in “devr-i dil-ârâ-y› Hürriyet”in edebî ortam›nda da paylafl›-
lamayan bir y›ld›z oldu¤unu ve hâlâ “fiair-i A‘zam” olarak görül-
dü¤ünü hat›rlatmakta fayda görüyoruz. Brüksel’de elçi oldu¤u
halde Londra’da yaflayan ve görev yerine hemen hiç u¤ramayan
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sorumsuz flair, bu görevinden bir ara al›nmak istenince edebiyat
dünyas› aya¤a kalkm›fl ve onu desteklemek amac›yla 14 Nisan
1911 tarihinde Tokatl›yan Oteli’nde devrin hemen bütün flair ve
yazarlar›n›n kat›ld›¤› bir ziyafet verilmiflti. Salname-i Servet-i Fü-
nun’da “Bir Ziyafet-i Edebiyye”22 bafll›¤›yla yer alan habere göre,
ziyafette o tarihte henüz bir Fecr-i Âtî mensubu olan Hamdullah
Suphi ve Hüseyin Dânifl Beyler taraf›ndan birer nutuk söylenmifl,
Hâmid’in cevab› ise Celâl Sâhir taraf›ndan okunmufltu.23 Ham-
dullah Suphi’nin nutku, Hâmid’in o y›llarda özellikle genç edebi-
yatç›lar taraf›ndan nas›l görüldü¤ünün anlafl›lmas› bak›m›ndan
dikkat çekicidir:

“Siz göklerin fevk›nden etrafa ibzâl-i ziyâ eden günefller gibi, envâr›-

n›z›n ayr› ayr› hangi köflelerde bir ma’kes buldu¤unu tahmin edemez-

siniz. ‹flte sizin kâinât-› manevîniz aras›na döktü¤ünüz ziyâlar› kendi

vicdanlar›nda toplayan, kalplerini ziyâlar›n›z›n bir mihrâk-› sûzân›

halinde bulunduran binlerce ma’keslerinizden birkaç› (…) Siz burada

bulunmad›¤›n›z zamanlar sizi yaz›lar›n›z gibi daima tekrar tekrar söy-

leyen bir fley daha var: Büyük arkadafllar›n›zdan birinin, zeminin se-

maya en yak›n bir noktas› veya seman›n arza en yak›n bir burc-u fli’r

ü hayali dedi¤i Çaml›ca, siz burada bulunmad›¤›n›z zamanlarda da si-

zin fikirlerinizle mütefekkir, sizin hislerinizle müteessir görünüyor.

Sizin ve büyük arkadafllar›n›z›n hât›ratile meflhûn olan Çaml›ca bizim

âlem-i edebiyat›m›z›n bir Olemp’idir. Bir Olemp ki sükkân›, ilâhlar›

muhayyel de¤il, fakat hakiki.”

Hamdullah Suphi ve Celâl Sâhir’in fiair-i A‘zam’› Brüksel’deki
görevi sona erdikten sonra Türk Oca¤› ve Türk Yurdu çevresine
kazand›rmaya çal›flt›klar›, Türk Yurdu dergisinin 4 Nisan 1329 (17
Nisan 1913) tarihli say›s›n›n ona ithaf edilmifl olmas›ndan anlafl›-
l›yor: “Türklerin dâhî flairi Abdülhak Hâmid Bey. Bu say› müflarü-
nileyhin büyük nâm›na ithaf olunmufldur.” Süleyman Nazif’in ka-
leme ald›¤› Hâmid biyografisiyle bafllayan bu say›, onun Liberte
adl› piyesinin ilk bölümüyle devam eder. Hâmid, 1878 y›l›nda yaz-
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22 Salnâme-i Servet-i Fünûn, ‹stanbul 1327, s. 353-358.

23 Yakup Kadri Karaosmano¤lu’na göre, bu ziyafet Brüksel elçili¤inden -
haks›z olarak?- al›nd›ktan sonra ‹stanbul’a dönen Hâmid’e destek ver-
mek amac›yla, Süleyman Nazif’in de yer ald›¤› bir tertip heyeti taraf›n-
dan Tokatl›yan Oteli’nde verilmiflti; bkz. Gençlik ve Edebiyat Hât›rala-
r›, s. 244-245. Hâf›zas› Yakup Kadri’yi baz› hususlarda yan›ltmaktad›r.
Nazif ziyafette yoktu, çünkü o s›rada vali olarak Trabzon’da bulunu-
yordu. Hâmid’in cevabî nutkunu da ‹smail Müfltak de¤il, Celal Sâhir
okumufltur.



maya bafllad›¤›, tamam› Türk Yurdu’nda tefrika edilen bu alegorik
eserinde, Midhat Pafla hadisesini anlat›r. Despote II. Abdülhamid,
Libéral Midhat Pafla, Liberté Despote’un saray›nda yaflayan ve
Libéral’›n o¤lu Nation’a âfl›k olan genç ve güzel k›zd›r. Liberte’de
duraks›z hece veznini kullanarak Türkçülere göz k›rpan Hâmid’in
ayn› y›l yazd›¤› ‹lhan (1913) piyesiyle Türk tarihine yöneldi¤ini
unutmamak gerekir. Onun bu e¤ilimi Turhan (1916), Tayflar Geçi-
di (1917), Ruhlar (1922) ve Arzîler (1925) ile devam edecektir.

Tevfik Fikret ve Abdülhak Hâmid’in yak›n dostlar›ndan R›za
Tevfik de Meflrutiyet’in ilk y›llar›ndaki edebî ortam›n en renkli si-
malar›ndan biridir. 24 Temmuz’da ve sonras›nda Selim S›rr›
Bey’le birlikte at s›rt›nda asayifli temin etmeye çal›flm›fl ve Meflru-
tiyet’i kutlayan kalabal›klara heyecanl› nutuklar söylemifltir. Meh-
med Âkif’in Süleymaniye Kürsüsünde “dilli düdük” diye hicvetti¤i,
Ömer Seyfeddin’in de bir hikâyesinde sarakaya ald›¤› “Feylesof”,
ayn› y›l yap›lan seçimde ‹ttihat ve Terakki F›rkas›’ndan Edirne me-
busu seçilerek Meclis-i Mebusan’a girer. Bu arada Türk Derne-
¤i’nin kuruluflunda da aktif rol oynad›¤›n› biliyoruz. Ancak ‹ttihat
ve Terakki’nin çok geçmeden muhaliflerini susturmak için zorba-
l›¤a baflvurmas› ve Hasan Fehmi ile Ahmed Samim Beylerin ‹tti-
hatç› militanlarca öldürülmesi, R›za Tevfik’i rahats›z etmifl, bir
gün Meclis kürsüsünden Dr. Nâz›m’›n Ahmed Samim’e gönderdi-
¤i mektubu okuyunca f›rka reisleriyle aras› aç›lm›flt›r. R›za Tev-
fik’in bu cesur hareketi, f›rkadan ayr›lmas›yla bafllay›p 150’likler
listesine dâhil edilmesiyle sonuçlanacak sürecin bafllang›c›d›r.24

R›za Tevfik’in hareketli siyasî hayat›n›n edebî çal›flmalar›n› pek
aksatt›¤› söylenemez. 1911 y›l›nda yay›mlamaya bafllad›¤› koflma
ve nefesleriyle, Mehmed Emin Bey’in açt›¤› Türkçe fliir ç›¤›r›na
yeni bir soluk getirmifl, tekke ve tasavvuf edebiyat› üzerine yapt›-
¤› çal›flmalarla ça¤dafllar›n›n dikkatini Türk kültürünün ihmal
edilmifl bir kayna¤›na çekmiflti. Yunus Emre’den ilk söz edenler-
den biri de odur. Yunus’un Türk dili, düflüncesi ve edebiyat tarihi
bak›m›ndan tafl›d›¤› önemi ilk fark eden Dârülfünûn Türk Edebi-
yat› Tarihi Müderrisi Köprülüzâde Fuad Bey’di; onun Türk Yurdu
dergisinde “Yunus Emre”25 ve “Yunus Emre: Âsâr›”26 bafll›klar›n›
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24 R›za Tevfik’in II. Meflrutiyet y›llar›ndaki siyasî ve edebî faaliyetleri hak-
k›nda genifl bilgi için bkz. Abdullah Uçman, R›za Tevfik’in fiiirleri ve
Edebî Makaleleri Üzerinde Bir Araflt›rma, Kitabevi Yay›nlar›, ‹stanbul
2004, s. 13-23.

25 Türk Yurdu, c. IV, nr. 43, 27 Haziran 1329 (10 Temmuz 1913).

26 Türk Yurdu, c.V, nr. 51, 17 Teflrinievvel 1329 (30 Ekim 1913).



tafl›yan iki makalesini k›sa bir süre sonra R›za Tevfik’in Büyük

Duygu mecmuas›nda yay›mlanan “Yunus Emre Hakk›nda Biraz

Daha Tafsilât”27 bafll›kl› makalesi takip eder. Bizde estetikle ilgili

ilk önemli yaz›lar da R›za Tevfik’in kaleminden ç›km›flt›r. Bu ko-

nudaki ilk yaz›lar› 1896 y›l›nda Malumat’ta yay›mland›. Sela-

nik’te ç›kan Ba¤çe mecmuas›na, “Hüsn ve Mahiyeti” bafll›¤› al-

t›nda on befl (1909), Rübab’da da dört makale veren (1913) R›za

Tevfik, estetikle ömrünün sonuna kadar ilgilenmeye devam et-

mifltir.28

VI

Türk Oca¤› Çevresi ve Halide Edip

Türk Yurdu dergisini Türk Yurdu Cemiyeti’nden devralan Türk

Oca¤›, II. Meflrutiyet’in ilan›ndan sonra Türk milliyetçili¤i fikri et-

raf›nda kurulmufl derneklerin en uzun ömürlüsüdür. Önce Aske-

rî T›bbiye ö¤rencilerinin kafas›nda flekillenen ve 1911 y›l›nda Di-

vanyolu’nda kârgir bir binan›n üst kat›ndaki iki küçük odada fa-

aliyete geçen bu derne¤in resmî kurulufl tarihi 12 Mart 1328 (25

Mart 1912), ilk baflkanlar› Mehmed Emin ve Ahmed Ferid [Tek]

Beylerdir. 

Balkan Harbi’nden sonra baflkan seçilen Hamdullah Suphi,

Türk Oca¤›’n› kapanmaktan kurtard›¤› gibi, Beyaz›t So¤ana¤a’da

büyük, ahflap bir konak kiralam›fl, odalar›n› ve sofalar›n› zevkli

bir flekilde döfletip duvarlar› Türk ressamlar›n›n tablolar› ve bü-

yük hattatlar›n levhalar›yla bezemifl, Türk kültürünün incelikleri-

ni ve zenginli¤ini yans›tan sanat eserleriyle âdeta bir müzeye dö-

nüflen kona¤›n genifl avlusuna befl yüz kifli alabilecek büyüklükte

bir de konferans salonu yapt›rm›flt›. Türk Oca¤›’n›n en büyük ba-

flar›s›, ‹ttihat ve Terakki’nin en etkili isimlerinden Ziya Gökalp da

üyelerinden biri oldu¤u halde hedeflerini bu f›rkan›n politikala-

r›yla birlefltirmemesi, Türkçülü¤ü partiler üstü bir fikriyat olarak

yaflatmas› ve farkl› düflünen insanlar› da bünyesine alabilmesiy-
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27 Büyük Duygu (Fevkalade Nüsha), nr. 10-13, 10 Temmuz 1329 (23 Tem-
muz 1913). Ayr›ca bkz. R›za Tevfik’in Tekke ve Halk Edebiyat› ‹le ‹lgili
Makaleleri, haz. Abdullah Uçman, Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Yay›n-
lar›, Ankara 1982, s. 35-46.

28 Abdullah Uçman, R›za Tevfik’in estetik yaz›lar›n› kitaplaflt›rm›flt›r: R›-
za Tevfik’in Sanat ve Estetikle ‹lgili Yaz›lar›, Kitabevi Yay›nlar›, ‹stan-
bul 2000.



di. Vedat Nedim Tör, Birinci Cihan Harbi’nin ilk aylar›nda, Beya-

z›t’taki Türk Oca¤›’nda Yahya Kemal’in Nev-Yunanî sanat›n sade-

lik, ayd›nl›k ve ç›plakl›k vas›flar›n› anlatt›¤› bir konferans›n› dinle-

mifl, Sadri Ertem ise Hamdullah Suphi taraf›ndan götürüldü¤ü

Türk Oca¤›’n›n genifl ve kalabal›k salonunda, Yakup Kadri’yi bir

köflede, R›za Tevfik’i bir pencerenin önünde, Yahya Kemal’i bir

sedire yaslanm›fl halde görmüfltür.29 Abdülhak fiinasi Hisar,

Hamdullah Suphi sayesinde bir cazibe merkezi haline gelen

Ocak’ta f›rka taraftarl›¤› yap›lmad›¤›n›, çok farkl› siyasî fikirlerden

insanlar›n rahatl›kla bir araya gelerek konuflup tart›flabildiklerini

söyler.30

Halide Edip de hat›ralar›nda Türk Oca¤›’n›n ‘her nevi nutuklara,

hitaplara aç›k salonunda’ kültürümüzü yüceltecek piyesler oyna-

n›p konferanslar verildi¤inden, hatta bu salonda meflhur Ermeni

piyanist ve bestekar Gomidas Vartabet’i dinledi¤inden söz eder.31

Farkl› düflüncelerine ra¤men Türk Oca¤›’n›n faal kad›n üyelerin-

den biri olarak Ziya Gökalp, Akçurao¤lu Yusuf, A¤ao¤lu Ahmed,

Hamdullah Suphi gibi Türkçü entelektüellerden oluflan bir çevre-

de yer alan ve Türk Yurdu’nda yazan Halide Edip, 1913 y›l›nda ya-

y›mlanan Yeni Turan (1329) adl› roman›nda Gökalp’›n Turan’›yla

Prens Sabahaddin’in adem-i merkeziyet fikrini birlefltirerek yirmi

y›l sonras›n›, yani -roman› 1912 y›l›nda yazd›¤›na göre- 1932 Tür-

kiyesi’ni ve mevcut s›n›rlar içinde Türk milliyetçili¤ine, dolay›s›y-

la Türk hâkimiyetine dayanan yeni bir uyan›fl› hayal etmiflti. Yeni

Turan, kad›n›n cemiyette klasik rollerinin d›fl›nda önemli görevler

üstlendi¤i, modern e¤itim sistemi ve her alanda kurulan modern

müesseseleriyle “muas›r medeniyet seviyesi”ne ulaflm›fl, fakat ay-

n› zamanda her fleyiyle Türk olan bir ülkedir. Romanda, gelece¤in

ideal Türkiye’sini yaratacak olan insanlar›n millî tarih, co¤rafya,

din ve ferdî sorumluluk duygular›yla dolu olarak yetiflti¤i ve ideal

Türk devletini kurdu¤u tasavvur edilir. Kendi teflkilatlar›n› kurup

memleket çap›nda yayan ve projelerini uygulama imkân› bulan

bu idealist neslin temsilcileri öz Türk adlar› tafl›maktad›rlar: O¤uz,

Kaya, Ertu¤rul ve Sungur. 
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29 Hilmi Yücebafl, Bütün Cepheleriyle Yahya Kemal, ‹stanbul 1953, s. 276,
277.

30 Abdülhak fiinasi Hisar, “Türk Oca¤› Hat›ralar›: 2, Bir Vatanseverlik Ma-
bedi Olan Ocak”, Türk Yurdu, nr. 2 (235), A¤ustos 1954.

31 Halide Edip Ad›var, Mor Salk›ml› Ev, Atlas Kitabevi, ‹stanbul 1967, s.
174.



VII

Nev-Yunanî

Halide Edip, okuyucu karfl›s›na Meflrutiyet’in ilan›ndan hemen
sonra Tanin gazetesinde ve Musavver Muhit, fiehbal, Mehasin,
Resimli Kitab gibi dergilerde Halide Salih imzas›yla ç›km›flt›; yaz›-
lar› ve roman tefrikalar›yla güçlü bir edebî kimli¤e iflaret ediyor-
du. Yakup Kadri, onun Tanin gazetesinin ikinci sayfas›nda ç›kan
yaz›lar›nda kulland›¤› Halide imzas›na ekledi¤i erkek ismiyle dik-
katini çekti¤ini, bu yaz›lar›n kendisine edebî bir zevk vermekle
kalmad›¤›n›, ayn› zamanda nicedir bekledi¤i “özgün ve flahsiyetli
yazar›n edebiyat ufkunda nihayet görünmeye bafllad›¤›n›” müj-
deledi¤ini söyler.32 Birbiri ard›nca yazd›¤› romanlarla -kad›n ya-
zar olman›n ayr›cal›¤›ndan da istifade ederek- Meflrutiyet’in ilk
y›llar›nda isminden en çok söz ettiren ve ilk alt› y›la alt› roman
s›¤d›rarak Türk romanc›l›¤›na yeni bir soluk getiren Halide
Edip’in verimlili¤i hakikaten göz kamaflt›r›c›d›r: Raik’in Annesi
(1908), Heyula (1909), Seviye Talib (1910), Handan (1912), Yeni
Turan (1912), Son Eseri (1913). Bunlara hikâye ve mensurelerini
bir araya getirdi¤i Harap Mabetler (1911) adl› eserini de ilave et-
mek gerekir. 

1908 y›l›nda, on dokuz yafl›nda edebiyat merakl›s› bir genç ola-
rak Halide Edip’in parlak bir edebî gelecek vaad etti¤ini nas›lsa
keflfeden Yakup Kadri’nin edebî hayat› ise, fiahabeddin Süley-
man’›n teflvikiyle kat›ld›¤› Fecr-i Âtî’de bafllar. Kalem tecrübesi
kabilinden ilk yaz›s› 1909 y›l›nda Resimli Kitab mecmuas›nda ya-
y›mlanan Nirvana adl› piyestir. Ancak Meflrutiyet’in ilk y›llar›nda
daha çok muhtelif gazete ve mecmualarda yay›mlanan tenkit ya-
z›lar›yla öne ç›kan Yakup Kadri, Yahya Kemal’in Paris’ten dön-
dükten sonra Havza Edebiyat› ve Nev-Yunanîlik (Néo-Hellénis-
me) konusunda anlaflabildi¤i ve birlikte hareket etti¤i tek yazard›. 

Yahya Kemal, muhtemelen 1909 y›l› sonlar›nda tan›flt›¤›33 ve
Vachette kahvesindeki sohbetlerine devam etti¤i Jean Moréas’tan
derin bir biçimde etkilenmifl ve iki y›l sonra ‹stanbul’a bir Nev-
Yunanî olarak dönmüfltü. Kafas›nda “Yunan mucizesi” fikri, da-
¤arc›¤›nda, Yakup Kadri’ye göre aruzun alexandrin vezniyle ba¤-
daflt›¤›, Türk fliirine ilk defa neo-hellenisme solu¤u getiren “Ve
kahramanlar› tunç âlihât› mermerden” gibi Homerik m›sralar
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32 Yakup Kadri Karaosmano¤lu, Gençlik ve Edebiyat Hât›ralar›, s. 327.

33 Yahya Kemal, Çocuklu¤um Gençli¤im Siyasî ve Edebî Hât›ralar›m,
Yahya Kemal Enstitüsü Yay›nlar›, ‹stanbul 1973, s. 115.



vard›.34 Türkçenin Yunan sanat› gibi “beyaz ve ç›plak güzelli¤ini”
öne ç›kararak Nev-Yunanî çeflnide bir ç›¤›r açmak isteyen Yahya
Kemal’in o günlerdeki düflüncesine göre, edebiyat›m›z Tanzi-
mat’tan sonra Avrupa’ya dönmüfltü dönmesine, fakat bu yeterli
say›lmazd›; Avrupa’y› tam mânâs›yla tan›mak için tek ç›kar yol, ifle
eski Yunan’dan bafllamakt›.

Yakup Kadri, Yahya Kemal’in ‹stanbul’a döndükten k›sa bir süre
sonra tan›flt›¤›, eski Yunan ve Latin edebiyat›na Anatole France’›n
Sur la Pierre Blanche adl› eserini okuduktan sonra ilgi duymaya
bafllam›fl genç bir yazard›r ve mizaç farkl›l›¤›na ra¤men hemen
kaynaflm›fllard›r. Jose Maria de Hérédia’n›n Trophées’sindeki so-
neleri okuyarak edindi¤i kaynaklara dönüfl, yani Greko-Latin kül-
türüne yönelifl fikrini, Moréas’› tan›d›ktan sonra Ecole Roma-
na’n›n görüflleri çerçevesinde ifade etmeye bafllayan Yahya Ke-
mal, Yakup Kadri’yi, o günlerde Türk fikir ve sanat ortam› için çok
yeni olan “‹ran’dan Yunan’a geçme” fikriyle etkilemeyi baflar›r.
Birlikte gelifltirdikleri “Bahr-i Sefîd Havza-i Medeniyeti” görüflünü
savunmak amac›yla Havza adl› bir dergi ç›karmaya karar verirler.
Bu fikri Tevfik Fikret’e de açm›fl, ondan Cenab fiahabeddin’le an-
laflt›klar› takdirde kendilerine kat›labilece¤i cevab›n› alm›fllard›r. 

‹ki Nev-Yunanî’nin R›za Tevfik’in de bulundu¤u bir toplant›da,
Cenab fiahabeddin’e uzun uzun anlatt›klar› fikirler flöyle özetlene-
bilir: “Estetikte, bilhassa lisan esteti¤inde süslü ve boyal› Acem be-
diiyât›ndan sobre ve beyaz lisana, teflbihli ve istiareli sanat›ndan
Yunan’›n sa¤lam ve oturakl› cümlesine geçmek istiyoruz. Müflahe-
delerimiz, millette bu istidad›n bulundu¤unu göstermektedir. Ni-
tekim Türk mimarisi böyledir. Mimarimizdeki asillik ve basitlik gi-
bi, süsten, çok boyal› cümleden, ç›plak, sa¤lam cümleye geçece-
¤iz. Esasen Türkçenin ç›plakl›¤a mâil bir hali vard›r. Nesirde
Thukydides’in sobre lisan›na gelece¤iz. Modellerimiz, onlar›n
epigram, idil, trajedi vesair fliir flekilleri olacakt›r. Hâs›l› Renaissan-
ce’da bütün Avrupa milletlerinin ve Frans›zlar›n néo-classique fli-
irini vücuda getirece¤iz. Felsefede Sokrat’tan ve Platon’dan aç›lan
hatta gelece¤iz; flark felsefesini b›rakaca¤›z. Velhas›l, bir nevi Nev-
Yunanî edebiyat vücuda getirece¤iz.”35

Bu fikirleri çok yanl›fl bulan Cenab fiahabeddin ve R›za Tevfik,
fliddetle itiraz ederek bizde klasik nesrin ve nazm›n ancak ‹ran ör-
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34 Yakup Kadri Karaosmano¤lu, Gençlik ve Edebiyat Hât›ralar›, s. 148, 152.

35 Hasan Âli Yücel, Edebiyat Tarihimizden I, Türkiye ‹fl Bankas› Kültür Ya-
y›nlar›, Ankara 1957, s. 255-256.



ne¤ine göre olabilece¤ini söylerler. Yahya Kemal, bu görüflmeyi
anlatt›¤› yaz›s›nda, “Yakup Kadri ve ben, R›za Tevfik ve Cenab fia-
habeddin Bey’lerle birbirimizi o kadar anlam›yorduk ki, içtimaa
kesel ve meraretle nihayet verdik” der ve Yakup Kadri’nin flu söz-
lerini nakleder: “Bizim y›kmak istedi¤imiz zevk ve fikirler iflte bun-
lar›n zevki ve fikirleridir, halbuki onlarla anlaflmaya gelmifliz!”36

Yahya Kemal ve Yakup Kadri, yeterli destek bulamad›klar› için
Havza dergisi hayaline veda etmek zorunda kal›r, fakat Ali Ke-
mal’in 1913 Kas›m’›nda ç›karmaya bafllad›¤› Peyam gazetesinin
yaz› kadrosunda yer alarak fikirlerini rahatça anlatma imkân› bu-
lurlar. Yahya Kemal’in Peyam’›n edebî ilavesinde ç›kan “Çamlar
Alt›nda Musahabe”lerinin tamam› Nev-Yunanî görüflle yaz›lm›fl
metinlerdir. Özellikle Mehmed Tevfik Pafla’n›n Esâtîr-i Yunani-
yan (1325-1329) adl› eseri hakk›nda yazd›¤› “Bir Kitâb-› Esâtîr”
[Peyâm-› Edebî, 31 Mart 1330] bafll›kl› yaz›s› Nev-Yunanîli¤in ma-
nifestosu olarak kabul edilebilir. 

Ömürlerinin son y›llar›n›, sayfiyelere çekilip Greko-Latin mede-
niyetine ve Rönesans devrine dair araflt›rmalar yaparak geçiren
Avrupal› emekli askerler, politikac›lar ve filozoflar gibi, Adalar’da-
ki köflkünde Yunan mitolojisini inceleyen Mehmed Tevfik Pafla’y›
ve bas›m› 1913 y›l›nda tamamlanan eserini, “Acaba flarkta barbar-
l›¤›n kandili sönerken bir kâhin tavr›yla konuflan Yakup Kadri’nin
dedi¤i gibi, bu sene Lidya da¤lar›nda ilahlar m› uyan›yor?” diye-
rek selamlayan Yahya Kemal, bu eseri, t›pk› ortaça¤ sonlar›nda
‹talya’da bafllayan uyan›fl gibi, bir bafllang›ç olarak görmek e¤ili-
mindedir. Bir gün biz de Mesih’in ölümünden sonra ilahlar›n top-
ra¤›na yerleflen Cermen, Got, Vandal, Lombard ve Kelt göçebele-
rinin çocuklar› gibi uyanaca¤›z. Onlar uyan›fl devirlerine kadar es-
ki barbar medeniyetlerini devam ettirdikleri gibi, bizim atalar›m›z
da as›rlarca Asya medeniyetine ba¤l› kalm›fllard›r. Halbuki insan-
l›k tarihinde canl› ve hayat verici tek yer Akdeniz Havzas›’d›r; bi-
zim gibi, hayata susayanlar hep o havzan›n sahillerine do¤ru kofl-
maktad›rlar. XX. yüzy›l sona ermeden bütün insanl›k Athena Pal-
las’›n çevresinde birleflecektir. “Renan’›n altm›fl sene evvel Suri-
ye’den dönerken Atina Akropolis’i üstünde yükselen münacat›
befl as›rl›k tefekkürün son sözüdür”.

Yahya Kemal’e göre, Yunan mitolojisi de bütün mitolojiler gibi
bafltan sona hurafelerden ibaret olmakla beraber, destan, trajedi
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36 Yahya Kemal, Siyasî ve Edebî Portreler, Yahya Kemal Enstitüsü Yay›n-
lar›, ‹stanbul 1968, s. 10.



ve her çeflit fliirin kayna¤› olmak flerefini tafl›d›¤› için evrenseldir.

Gerçi Wagner kendi ›rk›na duydu¤u sevgiyle musikisinde Alman

mitolojisini kullanm›flt›r, fakat bütün Almanlar “hissen, rûhen,

kalben kadîm Atina’ya perestiflkâr, bütün medenîler gibi Nev-Yu-

nânîlerdir”. Bunlar› ayn› zamanda devrin önemli Türkçülerinden

Celal Sâhir’in elefltirilerine cevap olarak yazd›¤› anlafl›lan Yahya

Kemal, Esâtîr-i Yunâniyân’›n tumturakl› bir dille yaz›lm›fl olmas›-

na hay›flan›r ve yaz›s›n› “Böyle bir kitap Yunanî sanat gibi, tumtu-

raktan tamamen ârî, en nefis bir lisân-› fliir olan Türkçemizin be-

yaz üslubuyla yaz›lmal›yd›” diye noktalar.37

“Çamlar Alt›nda Musahabe”ler, Yahya Kemal’in Paris’ten dön-

dükten sonra, birkaç y›l, kafas›n›n bir hayli kar›fl›k oldu¤unu gös-

termektedir. Bu musahabelerden birinde [Peyâm-› Edebî, 29 Ma-

y›s 1330], flairin “akflamlar› sofralar›nda k›zlar flark› söyleyen bel-

de” olarak hayal etti¤i ‹stanbul, mutluluk (o günlerde çok sevdi¤i

ve kulland›¤› tabirle, “huzûz”) içinde yüzen, ayaklar›na beyaz san-

dallar giymifl ç›plak erkeklerin ve ince tüllerle örtülü kad›nlar›n ge-

zindi¤i, ç›plak çocuklar›n koflufltu¤u, gözleri çukurlaflm›fl yüksek

ihtiyarlar›n çamlar alt›nda felsefeden konufltuklar›, eski Yunan’›

yücelten fliir ve resimlerden devflirilmifl tuhaf bir ‹stanbul’dur.38

Sicilya K›zlar› fliirinde de buna benzer bir tablo çizilmifltir. 

Baflka bir musahabesinde de [Peyâm-› Edebî, 6 Haziran 1330]

Fatih’i, Tanp›nar’›n ifadesiyle, “antik esprit’in enkarnasyonu”, da-

ha aç›k bir ifadeyle, mühtedi bir Bizansl› olan nedimi Za¤anos

Mehmed Pafla’n›n telkinleriyle Ortodoks Kilisesi’ne yol verip Bi-

zans’ta hâlâ pagan gelene¤i devam ettiren düflünürlerin ve sanat-

kârlar›n, dolay›s›yla antik Yunan felsefesinin ve esteti¤inin önünü

açan ve Türk ‹ntibah› Devri’ni, yani Türk Rönesans›’n› bafllatan bir

padiflah olarak hayal eder. Peyam’da yazd›klar› konusunda okuyu-

cular›ndan veya yak›n çevresinden uyar› alm›fl olmal› ki, “ilahî” di-

ye nitelendirdi¤i pagan Yunan gelene¤ine gizliden gizliye ba¤l› bu

muhayyel Za¤anos’a bir de “metin Müslüman”l›k yak›flt›rm›flt›r.

Baflka bir Çamlar Alt›nda Musahabe’sinde de, yüzy›llarca önce As-

ya’dan gelerek Roma’y› kuran Etrüskler’in akrabalar›m›z oldu¤u-

nu söyler, yani biz “aktolgal›” Türkleri Greko-Latin medeniyetinin

kurucular› aras›na kat›verir [Peyâm-› Edebî, 22 May›s 1330].
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37 Yahya Kemal, Edebiyata Dair, Yahya Kemal Enstitüsü Yay›nlar›, ‹stan-
bul 1971, s. 172-174.

38 Yahya Kemal, Edebiyata Dair, s. 271. 



Yahya Kemal, Nev-Yunanîlik projesinde bu revizyonlar› karfl›-
laflt›¤› tepkiler yüzünden yapm›fl olmal›d›r. Asl›nda, Balkan Har-
bi’nin yaratt›¤› flartlarda ve Türkçülük cereyan›n›n en heyecanl›
dönemini yaflad›¤› günlerde “Yunan” kelimesini olumlu de¤erler
yükleyerek telaffuz etmek epeyi tehlikeli görünüyordu. Nitekim
Ömer Seyfeddin de Tanin gazetesinin 30 May›s 1914 tarihli nüs-
has›nda yay›mlanan Boykotaj Düflman› adl› hikâyesinde Nev-Yu-
nanîlik fikriyle alay etmifl ve ima yoluyla Yahya Kemal ve Yakup
Kadri’yi Yunanl›l›¤a hizmet eden iki adam gibi göstermifltir. 

‹ttihat ve Terakki’nin iktidara yürürken savundu¤u “ittihad-›
anâs›r” fikri Balkan Harbi’ndeki utanç verici yenilgi yüzünden if-
las etmifl, Meflrutiyet’in ilan›yla birlikte yay›lan iyimserlik ve kar-
defllik havas› yok olmufltu. Asl›nda bu havan›n Girit’in Yunanis-
tan’a ilhak›yla birlikte da¤›lmaya bafllad›¤› söylenebilir. Fecr-i Âtî
flairlerinden Emin Bülend’in Girit’in kaybedilmesi üzerine yazd›-
¤› Kin fliiri -ki edebiyat tarihine ismini bu fliiriyle yazd›rabilmifltir-
Avrupa’daki topraklar›m›z›n yüzde seksenden fazlas›n› kaybet-
memize yol açan olaylar zincirinin yaratt›¤› travman›n niteli¤ini
çarp›c› bir biçimde özetlemektedir:

Garb›n cebîn-i zâlimi affetmedim seni

Türküm ve düflman›m sana kalsam da bir kifli

Balkan Harbi’nden sonra gazete ve mecmualar› kin ve intikam
temalar› iflgal etmifltir. Rübab gibi ‘ismiyle müsemma’ bir edebi-
yat dergisinde bile bu temalar›n bulmacalara kadar yans›d›¤› ve
“Türklük” vurgusunun ön plana geçti¤i görülürse de,39 Balkan
Harbi’nin edebiyat›m›za gerekti¤i ölçüde ve üst seviyede yans›d›-
¤› söylenemez. Tevfik Fikret, Abdülhak Hâmid, Cenab fiahabedin
gibi ünlü flairlerin dilleri tutulmufl gibidir. Balkan Harbi’nde ve
sonras›nda yaflanan felaketin büyüklü¤ü as›l ifadesini sadece
Mehmed Âkif’in 1913 y›l›n›n bafllar›ndan itibaren Sebilürreflad’da
birbiri ard›nca yay›mlanan ve ayn› y›l Hakk›n Sesleri ad›yla kitap-
laflan manzum tefsirlerinde bulacakt›r.40 30 Ocak’ta yay›mlanan
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39 Genifl bilgi için bkz. Naz›m H. Polat, Rübab Mecmuas› ve II. Meflrutiyet
Dönemi Türk Kültür, Edebiyat Hayat›, Akça¤ Yay›nlar›, Ankara 2005, s.
49-53.

40 Balkan Harbi’nden sonra, ‹stanbul sokaklar›n›n Rumeli göçmenleriyle
kaynad›¤› bir gün Âkif’i ziyaret eden Hakk› Süha Gezgin, duygu ve dü-
flüncelerini flöyle anlat›r: “Balkan Savafl›’nda vatan›n u¤rad›¤› felâkete
fliirleriyle tek bafl›na a¤lad›¤› günlerde idi. Her hafta bir baflka mersi-
yesini ana topra¤›n bir yaras›na sar›yordu. Herkesin sustu¤u, dillerin
tutulup kalemlerin uyufltu¤u bu facia ortam›nda o ruhun ve vicda- 2



ilk manzumenin bafl›nda flu âyet yer almaktad›r: “‹flte sana, onla-
r›n, kendi yolsuzluklar› yüzünden ›p›ss›z kalan yurdlar›!”41

Balkan Harbi edebiyat›m›zda yans›mas›n› yeterince bulmam›fl-
sa da gazete ve dergilerde bize ihanet eden ‘eski kölelerimiz’,
‘uflaklar›m›z’a42 karfl› kin ve intikam duygular›n› körükleyen vul-
ger bir edebiyat›n varl›¤› dikkati çekmektedir. Öte yandan ticarî
hayat› ellerinde tutan gayrimüslim Osmanl› vatandafllar›na karfl›
boykotaj uygulanmaya bafllan›r. Özellikle bir Osmanl› vatandafl›
olan Avreof taraf›ndan sat›n al›narak Yunan donanmas›na hediye
edilen z›rhl›n›n Balkan Harbi s›ras›nda önemli rol oynamas›, hat-
ta Selanik’in elimizden ç›kmas›na yol açmas› Müslüman halk› de-
rinden yaralam›flt›r. Bu yüzden bütün gayrimüslimler iflbirlikçi
olarak görülüyor ve halk›n onlarla al›flverifli kesmesi isteniyordu.
‹flte Ömer Seyfettin, Boykotaj Düflman› adl› hikâyesinde, Yahya
Kemal ve Yakup Kadri bu boykotaj› baltalayarak millî iktisat siya-
setine ayk›r› davranmak, dolay›s›yla Türklü¤e ve Türkçülü¤e düfl-
manl›k etmekle suçland›r›l›yordu. Ömer Seyfeddin gibi, Akçura-
o¤lu Yusuf Bey de Yahya Kemal’in Türk Oca¤›’na postu sermifl ol-
mas›ndan rahats›zd›. Bu sebeple Türk Yurdu’nda A.Y. rumuzuyla
bir aç›k mektup yay›mlam›flt›. 15 fiubat 1330 tarihini tafl›yan bu
mektupta, alayl› ve meydan okuyucu bir üslûpla, Türk Oca¤›’nda
da¤›n›k bir flekilde anlatt›¤› için künhüne nüfuz edilemeyen ‘Hav-
za Edebiyat›’, ‘Nev-Yunânîlik’, ‘Ritim meselesi’ gibi nazariyelerini
Türk Yurdu sayfalar›nda ‘muntazam, müteselsil ve mufassal bir
surette’ anlatmas›n› teklif etmiflti.43
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n›n ilahî bir mefl‘alesini eline alm›flt›. Ben Âkif’e bu muhteflem heye-
can divanhanelerinden geçerek kavufltu¤um için ilk görüflmemizin
haf›zamdaki izi ölünceye kadar silinmeyecektir. Sar›güzel’de, yumu-
flak sedirli mert bir dost evinde, pencereleri çok renkli bir bahçeye ba-
kan bir odada idik. Tek tük ak düflmüfl siyah sakal›, konuflurken diflle-
rinin par›lt›s›n› artt›r›yordu. Kendi evini, Rumeli’ni kaplayan kan sel-
lerinden kurtulmufl göçmenlere verip bir dostuna misafir olmufltu”;
bkz. Edebî Portreler, haz. Beflir Ayvazo¤lu, ‹stanbul 1999, s. 175.

41 Sebilürreflad, c. IX, nr. 229, 17 Kanun›sani 1328 (30 Ocak 1913), s. 357.
Manzumenin bafl›nda yer alan âyet, Neml Suresi’nin 52. âyetinin ya-
r›s›d›r. 

42 Mesela Mehmed Emin [Yurdakul] Bey’in flu m›sralar›: “Neden.. Ne-
den.. Kölem olan milletler – Bana demir vursunlar – Hazineme haraç
veren devletler – Harabeme saltanatlar kursunlar”; bkz. “Yurdumun
‹niltisi”, Türk Yurdu, nr. 32, 24 Kanun›sani 1328.

43 “Yahya Kemal Beyefendiye”, Türk Yurdu, nr. 78, 19 fiubat 1330/4 Mart
1915. Türk Yurdu’nda hiçbir yaz›s› ç›kmad›¤›na göre, Yahya Kemal 2



Nev-Yunânîli¤in böyle tepkilerle karfl›laflmas› kaç›n›lmazd›. Pe-

yam gazetesinin o günlerde kapat›lmas›, bu tepkilerden etkilendi-

¤i muhakkak olan Yahya Kemal’in de sessizli¤e gömülmesi için

bir vesile teflkil emiflti. Yaklafl›k üç y›l boyunca çok konuflan, çok

düflünen, fakat hemen hiç yazmayan “Nev-Yunanî”, bu uzun ses-

sizlik döneminin ard›ndan okuyucular›n›n karfl›s›na Yeni Mecmu-

a’da flark› ve gazelleriyle bir “Osmanl›” olarak ç›kacakt›.

Boykotaj Düflman› adl› hikâyesiyle Yahya Kemal ve Yakup Kad-

ri’yi a¤›r bir biçimde elefltiren, hatta belki de Yahya Kemal’in de-

rin bir suskunlu¤a gömülmesine sebep olan Ömer Seyfettin, ilk

hikâyelerini Meflrutiyet’in ilan›ndan önce yay›mlam›fl olmakla

beraber, “Yeni Lisanla” yazd›¤› ve Genç Kalemler’de yay›mlad›¤›

hikâyeleriyle tan›nmaya bafllam›fl ve sadece hikâyeye ba¤lanan

bir yazar olarak Türk edebiyat›nda bu türün kökleflmesine ve yay-

g›nlaflmas›na önemli katk›larda bulunmufltu. Öncülü¤ünü yapt›-

¤› “Yeni Lisan” hareketinde tasfiyecili¤i de¤il, konuflulan Türkçe-

yi, milliyetçili¤inde de ›rk› de¤il, dil ve din birli¤ini esas almas›

onu çok sevilen, çok okunan, dolay›s›yla etkili bir yazar haline ge-

tirmiflti. Balkanlar’da komitac›larla mücadele etmifl, Balkan Har-

bi’nde bizzat cephede savaflm›fl ve Yunanl›lara esir düflmüfl bir

subay oldu¤u için memleket meselelerine ve imparatorlu¤un

flartlar›na vâk›f olan Ömer Seyfettin’in mizah duygusuna sahip ve

hicve yatk›n bir yazar oldu¤unu da kaydetmekte fayda vard›r. 

VIII

Mizah

Fecr-i Âtîcilerin yola afla¤› yukar› k›rk kifli ç›kt›klar›n›, sonunda

kala kala üç dört kifli kald›klar›n› söylemifltik. Türk fliirinin en bü-

yük isimlerinden biri olan Ahmet Hâflim, daha önce de belirtti¤i-

miz gibi, zaten flair olarak kendini Fecr-i Âtî’den önce de kabul et-

tirmiflti. Yakup Kadri [Karaosmano¤lu] ve Refik Halit [Karay] Mü-
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bu daveti kabul etmemifl demektir. Kazanl› düflünüre, Osmanl› Türk-
lü¤üne duydu¤u düflmanl›k dolay›s›yla hayli öfkeli oldu¤u anlafl›lan
Yahya Kemal, Ziya Gökalp’›n da ona kin duydu¤unu söylüyor. Gökalp,
Akçura’dan ‹ttihat ve Terakki Cemiyeti’ne girifl töreninde, yemin met-
nindeki “‘‹slâm” ve “Osmanl›l›k” gibi kelimelere itiraz ederek böyle
“hâyîde ve avam-pesendâne mefhumlar u¤runda fedâ-y› can edeme-
yece¤ini” söyledi¤i için nefret etmektedir. Yahya Kemal’in asla bir
idealist olarak görmedi¤i Yusuf Akçura hakk›nda yazd›klar› flafl›rt›c›-
d›r; bkz. Siyasî ve Edebî Portreler, s. 127.



tareke ve Cumhuriyet devirlerinde hikâye ve romanlar›yla tema-
yüz ettiler. Faz›l Ahmet [Aykaç] ise mizaha yönelerek özellikle
manzum hicivleriyle tan›nd›. Refik Halit’in ayr›ca Meflrutiyet’ten
sonra Türk mizah›n›n önemli isimlerinden biri haline geldi¤ini
kaydetmek gerekir. Yaz› hayat›na 1908 y›l›nda Servet-i Fünun’da
bafllamakla beraber as›l flöhretini Celal Esad ve Salah Cimcoz’un
ç›kard›klar› Kalem dergisiyle Cemil Cem’in Cem dergisinde “Kirpi”
takma ad›yla neflretti¤i siyasî mizah yaz›lar›yla kazanan Refik Ha-
lit, Cem’den sonra fiahrah’a geçmifl ve “kirpi”sinin sivri oklar›n› ‹t-
tihat ve Terakki’ye yönelterek muhaliflerle birlikte hareket etmeye
bafllam›fl, bu yüzden, Mahmud fievket Pafla’n›n katlinden sonra
Sinop’a sürgün edilmiflti. Daha sonra Çorum’a, oradan da Anka-
ra’ya nakledildi. Refik Halit’in Ziya Gökalp’›n tavassutuyla affedi-
linceye kadar yaflad›¤› sürgün hayat›, edebiyat›m›za Memleket Hi-
kâyeleri’ni kazand›rm›flt›. 

Yeri gelmiflken, Refik Halit’in mizahî yaz›lar›n›n yay›mland›¤›
Kalem ve Cem dergilerinin II. Meflrutiyet devrinde ç›kan en önem-
li mizah dergileri oldu¤unu kaydetmek gerekir. Hürriyetin ilan›yla
birlikte mizah edebiyat› ve karikatür sanat› da birden canlanm›fl,
onlarca mizahî gazete ve mecmua saç›lm›flt›. Bu yay›nlar›n ço¤u
üçer befler say› ç›kt›ktan sonra kapanm›flsa da, yaflamay› baflaran-
lar bile asl›nda mizah›n Türkiye’de hiç de küçümsenmeyecek bir
geçmifle ve birikime sahip oldu¤unu gösteriyordu. ‹ki ay gibi k›sa
bir zaman diliminde otuzdan fazla mizahî gazete ve mecmua ç›k-
m›flt›. Mizah›n zaman zaman ölçüyü kaç›r›p hoyratl›klar da yapt›-
¤› bu kaotik ortamda az çok dayanabilen gazete ve mecmualar
flunlard›r: Dalkavuk, Karagöz, Çekirge, Davul, Eflref, Zü¤ürt, Cada-
loz Adamsende, Eflflek, Falaka, Boflbo¤az, Güllabi, Kibar, El-Ma-
lûm, Resimli Kitap, Püsküllü Bela, Laklak, Z›p›r, El-Üfürük, Cur-
cuna, Yuha, Kartal, Kalem, Cem.44

Refik Halit’in ikinci say›s›ndan itibaren baflyazarl›¤›n› üstlendi-
¤i Cem’in sahibi Cemil Cem (1882-1950), bizde modern karikatü-
rün öncüsü ve ilk büyük ismidir. Osmanl› Devleti’nin Paris Büyü-
kelçili¤i’nde kâtip olarak görev yaparken resimle ilgilenmeye bafl-
lar ve baz› önemli Frans›z ressamlar›yla tan›fl›r. Meflrutiyet’in ila-
n›ndan sonra, Salâh (Cimcoz) ve Celal Esat (Arseven) Bey’ler tara-
f›ndan ç›kar›lan Kalem dergisine gönderdi¤i karikatürlerle dikkati
çeker. 1910 y›l›nda Türkiye’ye döndükten sonra Kalem dergisinde
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44 Refik Halid hakk›nda daha genifl bilgi içini bkz. fieref Aktafl, Refik Halit
Karay, Akça¤ Yay›nlar›, Ankara 2004.



kazand›¤› baflar›n›n rüzgar›n› arkas›na al›p kendi dergisini, Cem’i
ç›kararak Türk mizah›na ve karikatürüne yepyeni bir tarz ve hava
getirir. Ancak dozu gittikçe artan elefltirileriyle ‹ttihatç›lar› rahat-
s›z etmeye bafllay›nca mecmuas› k›sa aral›klarla üç defa kapat›la-
cak, üçüncü kapat›l›fl›nda yay›n hayat›n› noktalamak zorunda ka-
lacakt›r.45

IX

Rübab, Nesl-i Âtî ve Nâyîler

II. Meflrutiyet y›llar›nda, edebî ortam› hareketlendiren dergiler-
den biri de Rübab’d›. 1912-1914 y›llar› aras›nda, fiahabeddin Sü-
leyman yönetiminde yüz on alt› say› ç›kan bu haftal›k “edebî, icti-
maî, felsefî mecmua”n›n edebiyat› yüceltmekten (i‘lâ-y› edebiyat)
ve güzellik taraftar› olmaktan baflka amac› ve belirli bir edebî görü-
flü yoktu. Cenab fiahabeddin, R›za Tevfik, Ahmet Haflim, Refik Ha-
lit ve Hamdullah Suphi gibi tan›nm›fl isimlerin de zaman zaman
göründükleri Rübab, edebiyat tarihine, fiahabeddin Süleyman’la
Hakk› Tahsin ve Ali Nâci gibi genç Rübabc›lar aras›nda d›flar›dan
bak›nca çok ciddi görünen Fecr-i Âtî-Nesl-i Âtî kavgayla geçmifltir.

“Nesl-i Âtî” ad› verilen yeni edebî okula zemin haz›rlamak ama-
c›yla fiahabeddin Süleyman taraf›ndan planlanan, yani dan›fl›kl›
bir dövüflten baflka bir fley olmayan bu kavga devam ederken,
Nesl-i Âtî Cemiyet-i Edebiyesi’nin beyannamesi de Rübab’da ya-
y›mlan›r. Nesl-i Âtî diye adland›ran grup, bir y›l kadar sonra Cad›
roman› vesilesiyle ayn› mecmuada Hüseyin Rahmi’ye sald›rarak
fliddetli bir polemi¤e yol açacakt›r. fiahabeddin Süleyman’›n ten-
kitleriyle bafllay›p Hemedanizâde Ali Nâci [Karacan] ve daha son-
ra Hakk› Tahsin’in kavgaya girmeleri üzerine küfürleflmeye dönü-
flen Cad› kavgas›, bir süre sonra mecmua sayfalar›ndan tafl›p bir
risaleler savafl›na dönüflür. Hüseyin Rahmi Cad› Çarp›yor adl› risa-
lesiyle fiahabeddin Süleyman’›n tenkitlerini a¤›r bir dille cevap-
land›rd›ktan sonra, fiakavet-i Edebiyye adl› risalesiyle de Hemeda-
nîzâde Ali Nâci’ye sald›r›r. Ali Nâci’nin Acemli¤ini diline dolayarak
ifli hakarete kadar götürerek kavgay› büyüten Hüseyin Rahmi’nin
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45 Meflrutiyet devrinde 43 say› ç›kan Cem, Cumhuriyet’in ilan›ndan son-
ra 15 Aral›k 1927’de tekrar yay›n hayat›na at›ld›. ‹lk say›daki “Ah vergi-
siz bir memleket olsa” karikatürü yüzünden mahkemeye verilerek üç
y›l hapse mahkum edilen ve temyize giderek güç bela kurtulan Cemil
Cem, 29 Aral›k 1927 tarihli say›s›nda da Recep Peker’i rahats›z eden
bir karikatür yay›mlad›¤› için dergisini kapatmak zorunda kald›. 



bu risalesine Ali Nâci Feth-i Meyyit, Tevfik Necmi Recm ve Akal›o¤-
lu Sadri Nüzhet de ‹syân adl› risaleleriyle cevap vermifllerdir.

fiahabeddin Süleyman ve tak›m›, muhtemelen, a¤za al›nmaya-
cak küfürlerin savruldu¤u bu utanç verici kavga yüzünden dergi-
nin sahibi Âs›mzâde Cemal Nâdir Bey’le bozuflarak Rübâb’dan ay-
r›l›r ve Kehkeflan mecmuas› yerine ç›kar›lan Nihal’de buluflmaya
karar verirler. Nihal’in ad› dördüncü say›dan itibaren Safahat-›
fii‘r ü Fikr olarak de¤ifltirilir. fiahabeddin Süleyman, iki say› daya-
nabilen bu mecmuan›n ilk say›s›nda edebiyat dünyas›na Nâyîler’i
takdim etmifltir.

Fecr-i Âtî mektebine mensup bir yazar olan fiahabeddin Süley-
man’›n Rübâb mecmuas›ndan ayr›ld›ktan sonra ç›kard›¤› Safa-
hat-› fii‘r ü Fikr dergisinde “Nâyîler” ismini verdi¤i bir edebî ekol
kurmaya çal›flm›flt›. ‹ki say› dayanabilen bu derginin ilk say›s›nda
“Nâyîler: Yeni Bir Gençlik Karfl›s›nda” [nr. 1, 3 Mart 1330/19 Mart
1914] bafll›kl› makalesiyle edebiyat dünyas›na Nâyîler’i takdim
eden fiahabeddin Süleyman’›n yapt›¤›, asl›nda o günlerde Pa-
ris’ten yeni dönmüfl olan ve “Bahr-i Sefîd Havza-i Medeniyeti” fik-
rini savunan Yahya Kemal’den dinlediklerini tasavvufla birlefltir-
mekten ibaretti. Nâyîler’in Selçuklulara kadar inip eski mayay›
bularak onu yeni bir estetikle vermek istediklerini, toplumun geç-
miflle ba¤lar›n›n kopmas›na yol açan köksüz yeniliklerin de¤il,
‘kavmin esâsât-› rûhiyyesine tetâbuk’ eden yeniliklerin daha sa¤-
lam ve kal›c› olaca¤›n› söylüyor, “‹flte Nâyîler bu suretle hareket
ediyorlar, Osmanl› Türklü¤ünün esas›na ç›k›yorlar, bizim için pî-
rü’l-mutasavv›fîn olan Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî hazretlerinden
ahz-› nefs-i meslek ediniyorlar” diyordu. 

fiahabeddin Süleyman “nâyî” kelimesinin kendisine daima
Mevlânâ’y›, milattan yirmi y›l önceki ‹skenderiye’yi, dolay›s›yla
Akdeniz havzas›n› ve Eflatun taraf›ndan tabiat d›fl›nda bizâtihî var
oldu¤u iddia edilen “mutlak güzellik” fikrini hat›rlatt›¤›n›, bu fik-
rin Akdeniz havzas›nda yaflayan kavimlerin bütün iddialar›n›n bir
düstur fleklinde billûrlaflmas›ndan baflka bir fley olmad›¤›n›, bütün
Akdenizli kavimlerin güzelli¤i ilahlaflt›rd›klar›n› ve ona özel bir fle-
kil verdiklerini, medeniyetin kayna¤› olan eski Yunanistan’da gü-
zel ve sa¤lam vücudun her fley oldu¤unu, zafer, fleref, hürmet gibi
bütün olumlu de¤erlerin ona lây›k görüldü¤ünü, bunun için in-
sanlar›n “üryan ve pür-gurur vücutlar›n› teflhir” ettiklerini, netice
olarak k›yas yoluyla gözün, duda¤›n, yüzün, endam›n vb. en güze-
linin seçilerek timsal olarak kabul edildi¤ini söylüyordu. fiark’la
Akdeniz havzas›n›n güzellik anlay›fllar› aras›nda bu bak›mdan bü-
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yük farklar bulundu¤unu belirterek ‹skenderiye mektebinin felse-
fî görüfllerini özetleyen fiahabeddin Süleyman, tasavvufun mut-
lak güzellik anlay›fl›n› bu mektebe ba¤layarak iddias›n› Mevlânâ,
Yunus Emre, Âfl›k Pafla gibi flairlerden seçti¤i fliirlerle güçlendir-
meye çal›flm›flt›. Gerçi Türkler de Asyaî bir kavimdi, fakat ruhu
Arap ve Acem’in ruhundan farkl› ve sadeli¤e meyyaldi. 

fiahabeddin Süleyman, yaz›s›nda bu nazariyeyi esas›n› Yahya
Kemal’in ortaya koydu¤unu, “fiurada itiraf› lâz›me-i vicdâniye-
den olan bir hakikat vard›r. O da bu nazariyenin mâyesini, esâs›-
n› Avrupa’da senelerce tedkikât-› edebiyede bulunduktan sonra
‹stanbul’a avdet eden flair Yahya Kemal’in getirmesidir” cümlele-
riyle aç›klar. Ne var ki iki say› dayanabilen Safahat-› fii‘r ü Fikr’le
birlikte Nâyîler de da¤›lm›fl, bir süre “enayiler” diye alaya al›nd›k-
tan sonra unutulmufllard›.

X

Dârülbedâyi

Fecr-i Âtîcilerden fiahabeddin Süleyman, Tahsin Nahid ve Mü-
fid Ratib de tiyatroyla ciddi bir biçimde ilgilenmifllerdi; hem tiyat-
ronun teorik meseleleri hakk›nda fikir üretiyor, hem de oyunlar
ve tiyatro elefltirileri yaz›yorlard›. Öte yandan, II. Meflrutiyet’in
ilan›ndan sonra nas›l mantar gibi gazete ve dergiler ç›k›p batm›fl-
sa, ayn› flekilde, birbiri ard›nca kurulup bir iki temsil verdikten
sonra yoklu¤a kar›flan tiyatrolar vard›. Bu devrin en önemli tiyat-
ro hadisesi, flüphesiz ‹stanbul Belediyesi fiehir Tiyatrolar›’n›n te-
melini teflkil eden Dârülbedâyi’in kurulmas›d›r. Konservatuvar
niteli¤inde bir kurum olarak düflünülen Dârülbedâyi’i kurmas›
için davet edilen ve 28 Haziran 1914’te ‹stanbul’a gelen Paris
Odeon Tiyatrosu Müdürü Mösyö Antoine âdeta bir havari, hatta
bir tiyatro peygamberi gibi karfl›lanm›flt›. O günlerde henüz Nev-
Yunanîlik dönemini yaflayan Yahya Kemal, “Antoine’la Musaha-
be” bafll›kl› yaz›s›nda, “Dün de bu havari sanatkârla, o eski musa-
habemizi yazd›¤›m›z odada konufltuk! Bu çorak toprakta Diony-
sos’un oyunlar›n› uyand›rmak için kendi geldi. Bu mülakat› sana-
ta itikad›n bir mucizesi sand›m” diyordu.46 Yunanî kafas›na ve
Tevratî üslubuna ra¤men Antoine’›n, t›pk› Lamartine, Gautier,
Loti ve Farrere gibi, Bat›’ya bizden bir fleyler götürebilece¤ine ina-
nan Yahya Kemal, “o eski musahabemiz” diye iflaret etti¤i bir ön-
ceki yaz›s›nda da flunlar› söylemiflti: “fiüphesiz Antoine da götüre-
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46 Yahya Kemal, Edebiyata Dair, s. 241 vd.



cek; befl on sene sonra bu sanatkâr gene mutantan bir sahneye sa-
hip olursa, millî oyunlar›m›zdan Ortaoyunu, Zuhurî ve Kara-
göz’den, rakslar›m›zdan, efsanelerimizden, millî esvap ve mimari-
nin flekillerinden alaca¤› zevki oradaki sanatkârlara da verir. Evet,
Antoine k›rat›nda bir üstad bizden memleketine birçok zevkler gö-
türecek, bunun için onu burada Beyo¤lu’nun o bulamaç âleminde
de¤il, aram›zda e¤lendirelim.”47

Yahya Kemal’in Antoine’la ilgili ilk yaz›s›nda önemli bir ikaz›
daha vard›r: “Antoine bize yaln›z ibda‘daki kudretini getirdi, tabii-
dir ki bu müesseseyi bizdeki malzemeyle kuracak. Bu teflebbüsün
en nazik noktas› da buradad›r.” Ne var ki, Antoine, meselenin bu
nazik noktas›ndan habersizdir. Özdemir Nutku, bir yaz›s›nda An-
toine’›n ‹stanbul’a Frans›z üslûbunda ve özellikle Frans›z oyunla-
r› temsil edecek ödenekli bir konservatuar ve tiyatro kurmak üze-
re davet edildi¤i kanaatinde oldu¤unu, onun 6 Ocak 1915’te The
New York Times gazetesinde yay›nlanm›fl bir makalesine dayana-
rak söyler.48 Esasen Antoine, Türkiye’de pek fazla kalamam›fl, Bi-
rinci Dünya Harbi’nin ç›kmas› üzerine ülkesine dönmek zorunda
kalm›flt›r.

XI

Ve Büyük Harp

Trablusgarp ve Balkan savafllar›n›n yaralar› sar›lmadan, ‹ttihat
ve Terakki’nin tecrübesiz ve maceraperest liderlerinin yanl›fl ka-
rarlar›yla kendini büyük bir savafl›n içinde bulan Osmanl› Devleti
bütün kaynaklar›n› h›zla tüketirken edebiyat dünyas› da ister iste-
mez savafla odaklanm›fl, Türkçülük hareketleriyle zemini haz›rla-
nan ve edebiyat tarihçileri taraf›ndan “Millî Edebiyat Cereyan›”
diye adland›r›lan hareket as›l savafl flartlar›nda -büyük ölçüde ‹tti-
hat ve Terakki’nin deste¤iyle- oluflmufltu. 1913 Kongresi’nden
sonra ‹ttihat ve Terakki’nin Türkçülü¤e yönelifliyle bafllayan bu
süreç, edebiyat dünyas›n›n atmosferini özellikle savafl y›llar›nda
büyük ölçüde de¤ifltirmifltir. Savafl bütün h›z›yla devam ederken
hastalanan Tevfik Fikret’in son fliirlerinden biri, Sancak-› fierif
aç›p “Cihad-› Ekber” ilan ederek dinî ve millî duygular›n› istismar
etti¤i halk›, hüsranla bitece¤ini akl› bafl›nda herkesin tahmin ede-
bildi¤i korkunç bir savafla sürükleyen ‹ttihat ve Terakki’nin ironik
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bir dille elefltirildi¤i Sanca¤-› fierif Huzurunda fliiridir. Fikret, bu
fliiri yazd›ktan bir y›l kadar sonra (1915), bütün cephelerde kanl›
bir bo¤azlaflma devam ederken, 18 A¤ustos’u 19 A¤ustos’a ba¤la-
yan gece ölmüfltür. fiansl›d›r, çünkü dün ateflledi¤i ve alk›fllad›¤›
‹ttihat ve Terakki’nin elinde Devlet-i Aliyye’nin paramparça oldu-
¤unu görmemifl ve iflgal ac›lar›n› yaflamam›flt›r.  

Ek

Edebî Kronoloji

1908

• Tevfik Fikret 25 Haziran 1324 tarihinde Millet fiark›s›’n› yazd› ve
bir akflam vakti Rumeli Hisar›’n›n gölgelerinde arkadafllar›na
okudu [8 Temmuz].

• II. Meflrutiyet ilan edildi [23 Temmuz].

• Tanin gazetesi yay›mlanmaya bafllad› [19 Temmuz 1324/1 A¤us-
tos].

• Tevfik Fikret’in 18 fiubat 1317 (1901) tarihinde yazd›¤› Sis ve bu
fliirden duydu¤u piflmanl›¤› ifade eden Rücu fliiri, Tanin gazete-
sinin ilk say›s›nda birlikte yay›mland› [1 A¤ustos].

• S›rat-› Müstakim dergisi yay›mlanmaya bafllad› [27 A¤ustos].

• Yusuf Akçura ‹stanbul’a döndü [Kas›m].

• Türk Derne¤i kuruldu. Derne¤in nizamnamesi S›rat-› Müstakim
mecmuas›nda yay›mland› (c. I, nr. 1 Kanunusani 1324 [14 Ocak
1909]).

1909

• Eserlerini çeflitli gazete ve dergilerde yay›mlayan genç flair ve ya-
zarlar, ortak fikirlerine bir yön vermek, kendilerini genifl kitlele-
re tan›tmak amac›yla Hilâl Matbaas›’nda topland›lar ve Fecr-i
Âtî ad›nda edebî bir topluluk kurmaya karar verdiler [20 Mart].

• Fecr-i Âtî Encümeni’nin kuruldu¤u Servet-i Fünun mecmuas›-
n›n 930. say›s›nda duyuruldu [25 Mart].

• II. Abdülhamid’in hal‘i ve V. Mehmed Reflad’›n cülusu [27 Ni-
san].

• Ahmed Agayef (A¤ao¤lu) ‹stanbul’a geldi.
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1910

• Tevfik Fikret’in 28 Nisan 1905 (15 Nisan 1321) tarihinde yazd›¤›
Tarih-i Kadim fliirinin korsan bask›s› yap›larak el alt›ndan piya-
saya sürüldü. 

• Fecr-i Âtî Encümeni’nin beyannamesi Servet-i Fünun mecmu-
as›n›n 977. say›s›nda yay›mland› [24 fiubat 1910].

• Girit Meclisi’nin Yunan kral›na sadakat yemini [9 May›s].

• Gazeteci Ahmed Samim’in katli [9-10 Haziran].

• Balkan ‹ttifak›n› haz›rlayan Kiliseler Kanunu ç›kar›ld› [3 Tem-
muz].

• Macaristan’da Turan Cemiyeti kuruldu. 

• Hüseyinzâde Ali Bey ‹stanbul’a geldi. 

1911

• ‹talya, Trablusgarp ve Bingazi’yi tahliye etmesi için Osmanl›
Devleti’ne ültimatom verdi [28 Eylül] ve harp ilan etti [29 Eylül].

• Sadrazam Hakk› Pafla istifa etti [29 Eylül]

• Türk Derne¤i’nin yay›n organ› olan Türk Derne¤i dergisi yay›m-
lanmaya bafllad›. ‹lk alt› say›s› 1911’de, yedinci ve son say›s›
1912’da ç›kt›.

• Selanik’te Genç Kalemler dergisi ç›kar›ld› ve “Yeni Lisan” hareke-
ti bafllad› [Nisan].

• Yusuf Akçura’n›n Üç Tarz-› Siyaset (1327) adl› eseri ‹stanbul’da
kitap olarak bas›ld›. 

• Türk Yurdu Cemiyeti kuruldu (31 A¤ustos) ve bu cemiyetin yay›n
organ› olarak Türk Yurdu mecmuas› ç›kar›ld› (‹lk say›: 17 Teflri-
nisani 1327 [30 Kas›m 1911]).

1912

• Meclis-i Mebusan feshedildi [12 Ocak].

• Tevfik Fikret, Meclis-i Mebusan’›n feshedilmesi üzerine Doksan-
befle Do¤ru fliirini yazd› [22 Ocak]. Bu fliir, Vazife’nin 9 Kanun›sa-
ni 1327 tarihli 7. say›s›nda ve Servet-i Fünun’un 26 Kanun›sani
1327 tarihli 1079. say›s›nda yay›mland›. 

• Rübab mecmuas› yay›n hayat›na bafllad› [7 fiubat].
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• S›rat-› Müstakim, ismini Sebilürreflad olarak de¤ifltirdi [8 Mart].

• Türk Oca¤› kuruldu [25 Mart].

• Kuzey Afrika sahilinde çak›l›p kalan ‹talyanlar Oniki Ada’y› iflga-

le bafllad›lar ve Çanakkale Bo¤az›’n› abluka alt›na ald›lar [24 Ni-

san]. 

• Yahya Kemal, Paris’ten ‹stanbul’a döndü [Nisan].

• Tevfik Fikret Hân-› Ya¤ma fliirini yazd› [Haziran].

• Said Pafla istifa etti, ‹ttihat ve Terakki iflbafl›ndan uzaklaflt› [16

Temmuz].

• ‹talyan donanmas› Çanakkale Bo¤az›’n› zorlad› [18-19 Tem-

muz].

• Gazi Ahmet Muhtar Pafla hükümeti (Büyük Kabine) kuruldu [22

Temmuz].

• Mehmed Âkif’in Süleymaniye Kürsüsünde adl› eserinin Tevfik

Fikret’e hücum etti¤i bölümü Sebilürreflad’›n 9 Ramazan 1330/9

A¤ustos 1328 tarihli 207. say›s›nda yay›mland› [22 A¤ustos].

• Balkan Harbi bafllad› [8 Ekim].

• Lozan flehrinin iskelesi olan Ouchy’de imzalanan muahedeyle

Osmanl›-‹talyan savafl› sona erdirildi.

• Gazi Ahmet Muhtar Pafla istifa etti, Kâmil Pafla hükümeti kurul-

du [29 Ekim].

• Sultan Abdülhamid, Selanik’ten ‹stanbul’a nakledildi [1 Kas›m].

• Léon Cahun’ün Le Bannière Bleue adl› roman› Necip Âs›m [Ya-

z›ks›z] taraf›ndan Gök Sancak (1328) ad›yla Türkçeye çevrildi. 

• Ahmed Midhat Efendi öldü [16 Aral›k].

• Fecr-i Âtî Encümeni da¤›ld› [Y›l sonlar›].

1913

• Bâb›âli bask›n›. Mahmud fievket Pafla hükümeti kuruldu [23

Ocak].

• Londra Muahedesi [30 May›s].

• Mahmut fievket Pafla katledildi, Said Halim Pafla hükümeti ku-

ruldu [11 Haziran].

• Yahya Kemal gözalt›na al›nd› ve Cemal Pafla taraf›ndan sorgula-

narak serbest b›rak›ld›.
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• ‹kinci Balkan Harbi bafllad› [29/30 Haziran].

• Edirne geri al›nd› [21 Temmuz]. 

• Yahya Kemal Darüflflafaka’da muallimli¤e bafllad› [12 Ekim]. 

• Macaristan Turanc›lar›, Turan adl› bir dergi yay›mlamaya baflla-

d›lar. 

• Yahya Kemal, Ali Kemal’in Peyam gazetesinde Süleyman Sadi

imzas›yla yazmaya bafllad› [15 Kas›m].

• Türk Bilgi Derne¤i taraf›ndan Bilgi Mecmuas› yay›mlanmaya

baflland› [Teflrinisani 1329]. Celal Sâhir yönetiminde ç›kan mec-

mua yedinci say›s›nda kapand› [Haziran 1330].

• Yahya Kemal Büyükada’ya yerleflti [Y›l sonlar›].

1914

• Enver Pafla Harbiye Nâz›r› oldu [3 Ocak].

• Yahya Kemal, Peyam’da “Bir Fikir” bafll›kl› yaz›s›nda ilk defa Yah-

ya Kemal imzas›n› kulland›. Bu y›l›n bafllar›nda ç›kan Nevsâl-i

Millî 1330’daki “Nigar Han›mefendi” bafll›kl› yaz›s›nda da Yahya

Kemal imzas› vard›r.

• ‹slâm Mecmuas› yay›mlanmaya bafllad› [fiubat]. 

• Rübab mecmuas› 116. say›s›nda kapand› [28 May›s].

• Almanya ile Osmanl› Devleti aras›nda gizli ittifak anlaflmas› im-

zaland› [2 A¤ustos].

• ‹ngiliz donanmas›n›n takibinden kaçan Goben ve Breslau adl›

Alman kruvazörleri Çanakkale Bo¤az›’na girerek Osmanl› Devle-

ti’ne s›¤›nd› [10 A¤ustos].

• Kapitülasyonlar kald›r›ld› [9 Eylül].

• Ticaret gemilerinin Bo¤azlardan geçifli yasakland› [27 Eylül].

• Osmanl› donanmas›, Yavuz ve Midilli adlar› verilen iki Alman

z›rhl›s› da dâhil oldu¤u halde Alman amirali Souchon kumanda-

s›nda Karadeniz’e aç›l›p Rus gemilerini bat›rd›, Sivastopol ve

Novorosisk limanlar›n› topa tuttu [27 Ekim].

• Tevfik Fikret, Mehmed Âkif’in Süleymaniye Kürsüsünde’ki hücu-

muna cevap olmak üzere 1 Teflrinisani 1330’da Tarih-i Kadim’e

Zeyl fliirini yazd› [14 Kas›m].

• Rusya, Osmanl› Devleti’ne savafl ilan etti [2 Kas›m].
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• ‹ngiltere, ticaret gemilerinin geçiflinin yasaklanmas›na tepkisini
Bo¤az tahkimat›n› topa tutarak gösterdi [3 Kas›m].

• Rusya’n›n savafl ilan›ndan sonra Sar›kam›fl-Erzurum istikame-

tinde ilerleyen Ruslar 3. Osmanl› Ordusu taraf›ndan Köprüköy

Muharebesi’nde yenildi ve s›n›r yak›nlar›na kadar çekilmek zo-

runda b›rak›l› [6-9 Kas›m].

• Cihad-› Ekber ilan edildi [14 Kas›m].

• ‹ngilizler Basra’y› iflgal ettiler [23 Kas›m].

• Sar›kam›fl harekat›. Enver Pafla bu harekata çok haz›rl›ks›z bafl-

lam›flt›. Ocak 1915 bafllar›na kadar devam eden bu harekatta

Türk kuvvetleri 112.000 mevcudunun önemli bir k›sm›n› kay-

betti. Askerin ço¤u Allahüekber da¤lar›nda so¤uktan donarak

öldü [22 Aral›k].

• ‹ngiliz Savafl kabinesi, Deniz Bakan› Churchill’in bask›s›yla Ça-

nakkale’yi denizden zorlama karar› ald› [Y›l sonlar›].

• Léon Cahun’ün Le Bannière Bleue adl› roman› Galib Bahtiyar ta-

raf›ndan Gök Bayrak (1330) ad›yla Türkçeye yeniden çevrildi. 

• ‹smail Bey Gasp›ral› öldü.

• Ali Emirî Efendi, Kaflgarl› Mahmud’un Dîvânü Lügati’t-

Türk’ünü keflfetti. Kilisli Muallim Rifat taraf›ndan yay›na haz›r-

lanan eser, Ziya Gökalp’›n tavassutuyla 1915-1917 y›llar› aras›n-

da üç cilt halinde bas›ld›. 

• Tevfik Fikret’in Sancak-› fierif Huzurunda adl› fliiri Servet-i Fü-

nun’un 27 Teflrinisani 1330 tarihli 1227. say›s›nda yay›mland›

[10 Aral›k].

1915

• Sar›kam›fl facias›ndan sonra 4. Osmanl› ordusu 14 Ocak

1915’ten itibaren gece yürüyüflleriyle Bi’rüsseb’den Süveyfl Ka-

nal›’na do¤ru yöneldi. Bahriye Nâz›r› Cemal Pafla kumandas›n-

daki Türk kuvvetleri 3 fiubat’ta kanal› geçmeye çal›flt›lar, fakat

baflar›s›zl›¤a u¤rayarak 15 fiubat’ta geldikleri yere döndüler [14

Ocak].

• Bo¤az’›n d›fl tabyalar› topa tutuldu [19 fiubat].

• ‹tilaf donanmalar›n›n Bo¤az’› geçme teflebbüsü baflar›s›zl›kla

sonuçland›. Bu baflar›s›zl›k sonras›nda ‹ngiliz Savafl Kabinesi,
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Çanakkale Bo¤az›’n› denizden ve karadan sürdürülecek ortak
harekatla ele geçirmeyi kararlaflt›rd› [18 Mart]. 

• ‹ngilizler ve Anzak birlikleri Ar›burnu k›y›s›na ç›karma yapt›lar.
Ancak Conkbay›r›’nda geri püskürtüldüler. K›y›da tutundular.
Siper savafl› [25 Nisan].

• Anafartalar bölgesine taarruza geçtiler. Püskürtüldüler [6/7
A¤ustos].

• Tevfik Fikret öldü [18-19 A¤ustos].

Abstract

Literary Environment at the “Period of the Beloved Freedom”

In this essay, literary milieu of the first five years of the

Second Constitutional Period will be described. Although

the main topic of the many short lived newspapers and

journals was enmity to Abdulhamid II, poets like Tevfik

Fikret, Abdülhak Hamid, R›za Tevfik and Mehmet Akif as

strong voices of this period dominated the literary milieu.

Yeni Lisan (the new language) movement initiated by Ömer

Seyfeddin and Turkism led by Ziya Gökalp, after the Balkan

Wars, with the support of the Committee of Union and

Progress, were on the way to become a new literary focus.

One could argue that the polemic between the Fecr-i Ati

(the coming dawn) and the New Language groups as well as

struggles between Mehmet Akif and Tevfik Fikret dominat-

ed the literary discussions during the early years of the

Second Constitutional Period. As a continuation of the

Edebiyat-› Cedide (new literature), despite its weaknesses

the Fecr-i Ati paved the way for the emergence of strong fig-

ures like Ahmet Haflim, Yakup Kadri and Refik Halid where-

as Köprülüzade Fuad and Hamdullah Suphi left it for new

Language Movement. In this environment, Halide Edip

emerged as a strong women novelist and supported

Turkism with her novel, Yeni Turan. This period also con-

stituted the background for the National Literary

Movement which essentially emerged during the war years.

Key Words: Constitution, Union and Progress, Liberty,

Media, Fecr-i Ati, New Language Movement, Turkism,

National Literary Movement.
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