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* Bu bölümü çal›fl›rken yeni bir devlet ve toplum düzenine geçildi¤i konusunu unut
may›n›z.

* Oluflturulmak istenen yeni kültürün dayand›¤› ilkeleri yaz›yla maddelefltiriniz.
* Önce bölümün tümüne bir  göz at›n›z, böylece inceleyece¤imiz konu üzerine genel 

bilgi edininiz.
* Çal›fl›rken yan›n›zda bir sözlük  ve yaz›m (imlâ) k›lavuzu bulundurunuz.

Bu bölümün sonunda;
* Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyat›n›n oluflumunu aç›klayabilecek, 
* Cumhuriyet Döneminin siyasî sosyal ve düflünce temellerini sayabilecek,
* Memleket edebiyat› zevkiyle Bat›’dan gelen anlat›m biçimlerinin Türkçede nas›l 

birlefltirildi¤ini belirleyebilecek,
* Anadolu co¤rafyas› ve insan›n edebî eserlerde nas›l ve niçin ele al›nd›¤›n› fark 

edebilecek,
* Dil ve be¤enide yeni dönemin yans›malar›n› belirtebilecek,
* Bireyin anlat›lmas›nda psikoloji alan›nda gerçeklefltirilen yeniliklerden nas›l 

yararlan›ld›¤›n› gösterebilecek,
* Millî kimlik ve de¤erler çevresinde oluflan edebiyat›n Bat› düflüncesindeki 

g e l i fl m e l e re göre yeni görünümler kazanarak varl›¤›n› sürdürdü¤ünü 
kavrayabileceksiniz

BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI☞

NASIL ÇALIfiMALIYIZ? ✍
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I. BÖLÜM

CUMHUR‹YET DÖNEM‹ TÜRK EDEB‹YATI

HAN DUVARLARI

FARUK NAF‹Z ÇAMLIBEL/ Han Duvarlar›

(…)

Ya¤›z atlar kiflnedi, meflin k›rbaç flaklad›, 

Bir dakika araba yerinde  duraklad›.

Neden sonra sars›ld› alt›mda demir yaylar,

Gözlerimin önünden geçti kervansaraylar…

Gidiyordum, gurbeti gönlümde duya duya,

Uluk›flla yolundan Orta Anadolu’ya

‹lk sevgiye benzeyen ilk ac›, ilk ayr›l›k!

Yüre¤imin yakt›¤› ateflle hava ›l›k,

Gök sar›, toprak sar›, ç›plak a¤açlar sar›…

HAZIRLIK

Hecenin Befl fiairi’nden Faruk Nafiz Çaml›bel Anadolucu edebiyat›n en öne ç›kan
ad›d›r. ‹leri gazetesi ad›na 1922’de gitti¤i Ankara’da kalarak Kurtulufl hareketine
kat›lm›flt›r. Ard›ndan Ankara Hükûmeti taraf›ndan Kayseri Lisesine atanmas› fliirini de
etkilemifltir.

Faruk Nafiz Çaml›bel’in millî ve yerli sanat anlay›fl›na göre kaleme ald›¤› “Han
Duvarlar›” adl› fliirini inceleyiniz.

☛
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CUMHUR‹YET DÖNEM‹

TÜRK EDEB‹YATI

Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyat›, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluflundan 
sonraki edebî çal›flmalar› içine alan dönemdir.

Türkiye II. Meflrutiyet (1908)’ten Kurtulufl Savafl›’n›n bitim tarihi olan 1922’ye
kadar büyük çalkant› geçirmifl. Trablusgarp, Balkan ve Birinci Dünya Savafllar›nda
büyük toprak kayb›na u¤ram›fl ancak Kurtulufl Savafl›’nda düflman›, Misak›millî
s›n›rlar›n›n d›fl›na atabilmiflti. Bütün bu olaylar›n yan›nda Türk ayd›n› köklü bir düflünce
de¤iflmesi süreci yaflad›. 

Çözülmesi gereken siyasî, ekonomik, sosyal sorunlar vard›. Çözüm için modeller
Bat›l› ülkelerden seçildi. Bu durumun edebî eserlere yans›mas› da kaç›n›lmazd›.

Avrupa’da ve dünyada 1929-1939 y›llar› bunal›mlar ve bar›fl›n y›k›l›fl› dönemidir.

1945 yaz›na de¤in alt› y›l sürecek olan II. Dünya Savafl› Avrupa, Afrika ve
Asya’daki cephelerde ve ülkelerde insanl›k için dehflet verici bir nitelik ve görünümle
ortaya ç›kt›. (Ünlü, Özcan, 1990)

Türkiye de savafl›n getirdi¤i y›k›mlardan ve s›k›nt›lardan özellikle ekonomi
alan›nda kendi pay›na düfleni s›rtlamak zorunda kald›. Devlet büyük sanayi giriflimleri
1943 y›l›ndan sonra befl y›ll›k planlara ba¤land›. Dokuma, maden, selüloz, seramik-cam,
kimya dallar›nda kurulan fabrika ve iflletmeler Sümerbank, Etibank ve ‹fl Bankas›’n›n
deste¤iyle ekonomik geliflmeye büyük katk›da bulundu.

Yaflan›lan büyük yokluklara karfl›n II. Dünya Savafl› y›llar›nda da millî e¤itim ve
kültür alan›nda büyük at›l›mlar, sürdürüldü. Bu at›l›mlar; Köy Enstitülerinin (1940),
Tercüme Bürosunun kuruluflu (1941) ve Dünya klasiklerinin çevirisi; Türk ve ‹slam
Ansiklopedilerinin yay›m›na bafllanmas› Halkevlerinin kültür sanat ve spor
alanlar›ndaki etkinliklerinin art›r›lmas› gibi çok önemli giriflim ve çal›flmalard›r.

Türkiye Cumhuriyeti “‹nsan Haklar› Beyannamesi”ni imzalayarak Birleflmifl
Milletlere kat›l›r.

1945’te Türkiye’de tek partili sistemden çok partili sisteme geçilir.

1928’de Harf Devrimi yap›lm›fl, toplumda büyük bir kültür de¤iflmesi olmufltu.
1911’de “Genç Kalemler” dergisinde savafl›m› verilen dilin sade yaz›lmas› hareketi harf
devrimi ile h›zland›. 1931’de kurulan Türk Tarihi Tetkik Cemiyetiyle 1932’de kurulan
Türk Dili Tetkik Cemiyetinin amaçlar› birbirini bütünlemekteydi. Biri Türk ve Türkiye
tarihinin, öteki Türk dilinin kaynaklar›n›, geliflmesini bilimsel yöntemleri inceleyecekti.

☛ Harf devriminin bilim ve kültürün yay›l›p geliflmesinde nas›l bir ifllevi vard›r?
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1 9 2 3 ’ten sonra matbaac›l›ktaki teknik geliflmelere ayak uydurabilmek için
Avrupa’dan yeni dizgi makineleri getirilmiflti. Millî E¤itim Bakanl›¤›nca matbaac›l›k
ö¤renmek üzere Avrupa’ya ö¤renci de gönderildi (1924). Ama Latin alfabesine göre
geliflen dizgi-bask› tekni¤inde Arap harflerine ba¤l› bulunuluyordu. Harf de¤iflikli¤iyle
bu engel afl›ld›. Elle yaz› dizmenin yerini makine dizgisi ald› ve bask› makineleri
yenilendi. Ayr›ca okuma-yazma seferberli¤ine (1929) ba¤l› olarak yay›n hayat› 
canland›.

I.Dünya Savafl› ve Kurtulufl Savafl›’ndan sonra Türkiye’de meydana gelen en
önemli olay, tarihe kar›flan Osmanl› Devleti’yle birlikte onun dayand›¤› kurumlar,
sosyal tabaka, hayat felsefesi, dil ve üslubun da ortadan kalkarak, yeni bir idare tarz›na,
zihniyete ve sosyal bir yap›lanmaya dayanan yeni bir devletin kurulmas›d›r.

Cumhuriyet Dönemi, Türk tarihine uzun süre flekil ve yön veren saltanat ve hilafeti
kald›rarak halk iradesine dayanan parlamento sistemini getirdi. Bunu kuran ilk nesil,
Kurtulufl Savafl›’n› kazanan nesildir. Bunlar ayd›n subaylarla, ‹kinci Meflrutiyet 
döneminde yetiflen ayd›nlardan oluflur.

Sadece büyük bir kumandan de¤il, ayn› zamanda kültür ve uygarl›k konular›
üzerinde de, yeni ve ileri fikirleri olan Mustafa Kemal Atatürk, bu ayd›n subay ve
entelektüel tabakas›yla Türkiye’nin sosyal, ekonomik ve kültürel yap›s›n› de¤ifltiren
devrimleri gerçeklefltirdi.

Cumhuriyet Dönemi edebiyat› bu siyasî, sosyal ve kültürel çevrenin etkilerini tafl›r.

fi‹‹R
Cumhuriyet Döneminde özellikle Türk fliirinde büyük de¤ifliklikler görüldü.

Meflrutiyet dönemi flairlerinin ço¤u Cumhuriyet Döneminde de yazmay› sürdürdüler.
Ahmet Haflim, Yahya Kemal gibi flairler ünlerini korudular:

AKfiAM MUS‹KÎS‹

Yahya Kemal BEYATLI / Bütün fiiirleri

Kandilli’de eski bahçelerde
Akflam kapan›nca perde perde
Bir hat›ra zevki var kederde.

Art›k ne gelen, ne beklenen var;
Tenha yolun ortas›nda rüzgâr
Teflrin yapraklar›yla oynar.

Gittikçe derinleflir saatler,
Rikkatle, yavafl yavafl ve yer yer 
Sessizlik daima ilerler.
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Millî edebiyatç›lar ise Cumhuriyet’in ilk sanatç› kufla¤›n› oluflturdular. fiiirde Millî
Edebiyat ak›m›n›n en tipik sürdürücüleri Befl Hececiler ad›yla an›lan Faruk Nafiz
Çaml›bel, Yusuf Ziya Ortaç, Orhan Seyfi Orhon, Halit Fahri Ozansoy, Enis Behiç
Koryürek’ti. Befl Hececilerin ortak özelli¤i halk fliiri gelene¤inden yararlanarak yurt
güzelliklerini dile getiren duygusal fliirler yazm›fl olmalar›yd›. Faruk Nafiz Çaml›bel’in,
Uluk›flla yoluyla Kayseri’ye gidiflinin izlenimlerinden oluflan “Han Duvarlar›” fliiri
memleketçi fliirin doruklar›ndand›r.

HAN DUVARLARI

Gök sar›, toprak sar›, ç›plak a¤açlar sar›;
Arkada zincirlenen yüksek Toros da¤lar›,
Önde uzun bir k›fl›n soldurdu¤u etekler,
Sonra dönen, dönerken inleyen tekerlekler…
Ellerim tak›l›rken rüzgârlar›n saç›na
As›ld› arabam›z bir da¤›n yamac›na.
Her tarafta yükseklik, her tarafta ›ss›zl›k,
Yaln›z arabac›n›n duda¤›nda bir ›sl›k!
Bu ›sl›kla uzayan, dönen, k›vr›lan yollar,
Uykuya varm›fl gibi görünen y›lan yollar.
Bafl›n› kald›rarak bofllu¤u dinliyordu;
Gökler bulutlan›yor, rüzgâr serinliyordu.
Serpilmeye bafllad› bir rüzgâr ince ince.
Son yokufl noktas›ndan düzlü¤e çevrilince
Nihayetsiz bir ova a¤artt› benzimizi,
Yollar bir flerit gibi ufka ba¤lad› bizi.
Gurbet beni muttas›l çekiyordu kendine,
Yol, hep yol, daima yol ...Bitmiyor düzlük yine.
Ne civarda bir köy var, ne bir evin hayali,
Sonum ademdir diyor insana yolun hâli.
Aras›ra geçiyor bir atl›, iki yayan;
Bozuk düzen tafllar›n üstünde t›k›rdayan
Tekerlekler yollara bir fleyler anlat›yor.
Uzun yollar bu sesten silkinerek yat›yor...
Kendimi  kapt›rarak ekerle¤in  sesine...
Uzanm›fl›m kalm›fl›m yayl›n›n fliltesine.
Bir sars›nt›... Uyand›m uzun süren uykudan,
Geçiyordu araba yola benzer bir sudan.
Karfl›da hisar gibi Ni¤de yükseliyordu.

Sa¤ taraftan ç›ng›rak sesleri geliyordu:
A¤›r a¤›r önümden geçti deve kervan›,
Bir kenarda göründü beldenin viran han›.
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“Anadolucu” ya da “memleketçi” edebiyat 1930’lara de¤in egemenli¤ini
sürdürdü. Bu fliire ilk tepki, ç›kard›klar› ortak kitab›n ad›ndan ötürü edebiyat tarihine
Yedi Meflaleciler ad›yla geçen topluluktan geldi. Topluluk Sabri Esat Siyavuflgil, Ziya
Osman Saba, Yaflar Nabi Nay›r, Muammer Lütfi, Vasfi Mahir Kocatürk, Cevdet Kudret,
Kenan Hulusi Koray’dan oluflmaktayd›. Toplulu¤un en güçlü flairi Ziya Osman Saba,
fliirlerinde kader, ölüm ve küçük mutluluklar› iflledi:

Faruk Nafiz ÇAMLIBEL / Han Duvarlar›

RABB‹M,  N‹HAYET SANA

Ziya Osman SABA / Bütün fiiirleri

Rabbim, nihayet sana itaat edece¤iz...

Art›k ne kin, ne haset, ne de yaflamak h›rs›,

Belki bir sabah vakti, belki gece yar›s›,

Art›k nefes almay› b›rak›p gidece¤iz...

Ben art›k korkmuyorum, her fleyde bir hikmet var.

Gecenin sonu seher, k›fl›n sonunda bahar,

Belki de bir bahçeyi müjdeliyor flu duvar,

Birer a¤aç alt›nda sevgilimiz, annemiz.

Gece de¤memifl sema, dalga bilmeyen deniz,

En güzel, en bahtiyar, en ayd›nl›k, en temiz

Ümitler içindeyim, çok flükür ölece¤iz...

Alaca bir karanl›k sarmadayken her yeri
Atlar›m›z çözüldü, girdik handan içeri.
Bir deva bulmak için ba¤r›ndaki yaraya
Toplanm›flt› garipler flimdi kervansaraya. 
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Necip Faz›l K›sakürek içe dönük, maneviyatç›, bireyci fliirin baflar›l› örneklerin
verdi:

Hececi fliirde as›l aflama Yedi Meflaleciler’in d›fl›nda kalan flairlerce gerçeklefltirildi.
Ahmet Hamdi Tanp›nar  ölüm, sonsuzluk, zaman, an, rüya, hülya ve geçmifl zamana
duyulan özlemi konu yapt› fliirlerine:

GEZ‹NT‹

Ahmet Hamdi  TANPINAR / fiiirler

Necip Faz›l KISAKÜREK / Kald›r›mlar

‹kiz hayaletler gibi yürüdük

Puslu ayd›nl›kta o bahar günü

Gece bir tepeden seyrettik, büyük

Y›ld›zlar›n suya döküldü¤ünü

Ülker, demirbo¤a, Alt›n kelepçe

T›ls›ml› gülleri gök bahçesinin,

Bir bir aç›ld›lar... Ve ›ss›z gece,

Suda tekrarland›, ilhaml› engin,

Bir âlem kurulur gibi yeniden

Bafltanbafla hayâl, düflünce, rüyâ,

Billûr bir kadehe benziyordun sen

Uzanan yüzünle bu par›lt›ya!

Kim bilir flimdi nerdesin?

Senindir yine akflamlar;

Merdivende ayak sesin

R›ht›m tafl›nda gölgen var

Kald›r›mlar, çilekefl yaln›zlar›n annesi;
Kald›r›mlar, içimde yaflam›fl bir insand›r.
Kald›r›mlar, duyulur, ses kesilince sesi;
Kald›r›mlar, içimde k›vr›lan bir lisand›r.



TÜRK EDEB‹YATI 7

9

Ömer Bedrettin Uflakl› en çok deniz temas›n› iflledi:

DEN‹Z HASRET‹

Ömer Bedrettin  UfiAKLI / Deniz Sarhofllar› 

Nas›l yaflayaca¤›m ey deniz, senden uzak?...
Yan›p sönüyor gibi gözlerimde fenerin!...
Uyuyor mu limanda her gece sallanarak.
Altundan çivilerle çak›lm›fl gemilerin?...

Özellikle Cahit S›tk› Taranc›, karamsar ve yitik bir kufla¤›n flairidir;

OTUZ BEfi YAfi fi‹‹R‹

Cahit S›tk› TARANCI / Otuz Befl Yafl

Zamanla nas›l de¤ifliyor insan!
Hangi resmime baksam ben de¤ilim
Nerde o günler, o flevk, o heyecan?
Bu güler yüzlü adam ben de¤ilim;
Yaland›r kayg›s›z oldu¤um yalan.

Ahmet Muhip D›rans “fliirimizin mutlu rastlant›lar›ndand›r.

OLV‹DO

Ahmet Muhip DIRANAS / fiiirler 

Hoyratt›r bu akflamüstüler daima 
Gün saltanat›yla gitti mi bir defa
Yaln›zl›¤›m›zla doldurup her yeri 
Bir renk ç›¤l›¤› içinde bahçemizden, 
Bir el ç›karmaya bafllar bohçam›zdan
Lavanta çiçe¤i kokan kederleri;
Hoyratt›r bu akflamüstüler daima.



TÜRK EDEB‹YATI 7

10

R›fat Ilgaz, Cahit Irgat, A. Kadir, Enver Gökçe, Ömer Faruk Toprak, Arif Damar,
Ahmet Arif, Attila ‹lhan gibi adlar de¤iflik boyutlarda toplumcu fliiri gelifltirdiler:

Cumhuriyet sonras› Türk fliirinde gerçek yenilik Naz›m Hikmet taraf›ndan
bafllat›ld›. fiiirden ölçü, uyak gibi ba¤lar› atan bir ak›m›n bafllat›c›s› oldu:

BUGÜN PAZAR

Nâz›m H‹KMET / Bütün fiiirleri

Bugün Pazar.
Bugün beni ilk defa günefle ç›kard›lar
Ve ben ömrümde ilk defa 
gökyüzünün bu kadar benden uzak 
bu kadar mavi
bu kadar genifl oldu¤una flaflarak 
k›m›ldamadan durdum,
Sonra sayg› ile topra¤a oturdum
Dayad›m s›rt›m› beyaz duvara 
Bu anda ne düflmek dalgalara
bu anda ne kavga, ne hürriyet
ne kar›m
Toprak, günefl ve ben…
Bahtiyar›m.

HOfi GELD‹N HAL‹L ‹BRAH‹M

A.KAD‹R / Hofl Geldin Halil ‹brahim

Taze yaprak kokusu dolar genzime birdenbire.
Bakar›m birdenbire karfl›mda baflaklar insan boyu.
Aya¤›m›n alt›nda toprak boyan›r ça¤la rengine
Birden bire ç›k›yorum yaln›zl›ktan,
giriyorum birdenbire beraberli¤e.
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fiiirlerini 1941 y›l›nda Garip adl› bir kitapta toplayan, bundan dolay› da daha sonra
kendileriyle birlikte ayn› yoldan gidenlere “Garipçiler” ad› verilen Orhan Veli Kan›k,
Melih Cevdet Anday ile Oktay Rifat Türk fliirinde önemli bir yenili¤i gerçeklefltirdiler:

P‹A

Attilâ ‹LHAN / Sisler Bulvar›

Ben bir flehre geldi¤im vakit 
O baflka bir flehre gitmese 
Singapur yolunda demeseler 
Bana bunu yapmasalar yorgunum
Üstelik paras›z›m pasaportsuzum
Ne olur sabaha karfl› r›ht›mda
Seslendi¤ini duysam pia’n›n 
S›rt›nda yoksul bir ya¤murluk
Çocuk gözleri büyük büyük 
Üflümüfl ürpermifl soluk
Ellerini tutabilsem Pia’n›n
Ölsem eksiksiz ölürdüm

DALGA

Orhan Veli KANIK / Bütün fiiirleri

Ama gene de, 
Gene de güzel günler geçirebilir;
Suda yüzen karpuz kabu¤undan farks›z.
A¤ac›n gökyüzüne vuran aksinden,
Her sabah erikleri saran bu¤udan,
Bu¤udan, sisten, aflktan, kokudan…

Üç arkadafl, Varl›k dergisinde ölçüsüz, uyaks›z, flairanelikten uzak yeni bir fliir
ak›m› bafllatt›lar. Konuflma dilinin yal›nl›¤›yla yaflama sevincini, günlük yaflam›, küçük
adam›n dertlerini konu edinen Garip ak›m› k›sa sürede yayg›nlaflarak dönemin ünlü
flairlerini; de etkiledi. Ama üç flairin birlikteli¤i uzun sürmedi. Melih Cevdet Anday ve
Oktay Rifat yeni denemelerle kendilerine özgü bir fliire yöneldiler.
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Oktay Rifat ise fliirinde nesneleri en çok sevinç uyand›ran yanlar›yla görür:

Kolay göründü¤ü için çok yaz›lan son derece aç›k ve sade fliire karfl› Asaf Halet
Çelebi, fliirlerinde Do¤u mistisizmi ile tasavvufu birlefltirdi:

YA⁄MURUN ALTINDA

Melih Cevdet ANDAY / Seçmeler

Kalk dostum ormana gidelim
Geyik sesleri içine çökelim 
Yeniden do¤ufl, k›vanç, uyum
Kurgular bir yana, biz bir yana 
‹lk kez düflünmeden görelim
Mart›lar gibi ya¤murun alt›nda

‹Ç‹MDEN

Asaf Halet ÇELEB‹ / Bütün fiiirleri

dünyalar kuruldu
dünyalardan flehirler kuruldu
ve birden 
kendimi bir flehirde buldum
yaflayan ve ölen insanlardan 
kendimi bir flehirde buldum

ÖTEK‹ YAZ

Oktay R‹FAT / Bütün fiiirleri

Öteki yaz ötemizde duruyordu
bir ev gibiydi içine girilmeyen,
gök sand›k odas›ndan görünüyordu en çok,
yapraklar›n h›fl›rt›s›
güneflle vuruyordu camlar›na 

üstü güllerle örtülü veranda

yaz içerde biz d›flar›da
bize kolay hüzünlerle 
savrulan külleri kalm›flt› mevsimin
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Faz›l Hüsnü Da¤larca ise ilk fliirlerinden sonra hayal ve sembollerle dolu fliirler
yazd›:

ARKAÜSTÜ

Faz›l Hüsnü DA⁄LARCA / Bütün fiiirleri

fiaflk›nl›¤›m art›yor sar› karanl›kta
Y›ld›zlar ayak ucum bafl ucum flimdi,
S›cakl›¤› gö¤ün 
‹çimin s›cakl›¤›na kar›fl›yor
Kar›fl›yor çocuklu¤u gö¤ün
‹çimin çocuklu¤una

Cahit Külebi, 1940-50 y›llar› aras›nda çok derinden duydu¤u Anadolu’yu, aflk,
hasret ve üzüntülerini anlatan lirik fliirler yazd›:

KÖY Ö⁄RETMENLER‹

Cahit KÜLEB‹ / Bütün fiiirleri

Uzak köylerde kufllar gibi
Her sabah çocuklar size uçar.
Ama küçük, ama büyüyen, ama güleç…
Al›n benim gönlümden de o kadar.

K‹TAPLARDA ÖLMEK

Ad› soyad›
Aç›l›r parantez
Do¤du¤u y›l, çizgi, öldü¤ü y›l, bitti
Kapan›r parantez

O flimdi kitaplarda bir isim, bir soyad›
Bir parantez içinde do¤um, ölüm y›llar›

Ya sayfa alt›nda, ya az ilerde
Eserleri, ne zaman bas›ld›¤›
K›sa, uzun bir liste
Kitap adlar›
Can çekiflen kufllar gibi elinizde.

‹çe dönük bir kiflili¤e sahip olan Behçet Necatigil fliirlerinde büyük flehrin içinde
kaybolmufl insan›n k›r›k, karanl›k, karmafl›k duygular›n› yans›tt›:
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Necati Cumal› fliirlerinde günlük hayat›n s›k›nt›lar›n› ve yaflam sevincini öne
ç›kard›:

Parantezin içindeki çizgi 
Ne varsa orda
Ümidi, korkusu, gözyafl›, sevinci
Ne varsa orda.

O flimdi kitaplarda
Bir çizgilik yerde hapis,
Hâlâ m› yafl›yor, korunamaz ki,
Öldürebilirsiniz.

Behçet NECAT‹G‹L / Bütün fiiirleri

GÜNAYDIN

Necati CUMALI / Bütün fiiirleri

Günayd›n tavuklar, horozlar
Art›k memnunum yaflamaktan 
Sabah erkenden kalkt›¤›m zaman
Siz vars›n›z;
Gündüz, iflim var, arkadafllar›m.
Gece, y›ld›zlar var, kar›m var,
Günayd›n tavuklar, horozlar!

1950’den sonra yeni aray›fllara yönelen Cemal Süreya, Edip Cansever, Turgut
Uyar, ‹lhan Berk, Ece Ayhan gibi flairler yeni bir ak›m bafllatt›lar. Anlamda kapal›l›¤›n,
de¤iflik ça¤r›fl›mlarla imgeci bir fliirin anlay›fl›n›n savunuldu¤u ‹kinci Yeni ak›m›
1965’e de¤in sürdü.

Cemal Süreya’n›n fliirinde en çok göz al›c› öge dil ve imgedir:

AfiK

Cemal SÜREYA / Bütün fiiirleri

Öyle sevdim ki seni,
Öylesine sensin ki,
Kufllar gibi c›v›ldar
Tatt›rd›¤›n ac›lar…
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Edip Cansever dünyan›n, insan›n karmafl›kl›¤›n› hep kendine dönerek çözmeye
çabalayan bir flairdir:

BEN RUH‹ BEY NASILIM

Edip CANSEVER / Bütün fiiirleri

Çitlenbik a¤ac›n›n alt›ndan geçtim
Frenk üzümlerinden bir iki salk›m 
kopard›m
Difllerimle s›y›rd›m
Sardunya renginde ve sardunya 
tad›nda idiler
Biri foto¤raf›m› çekiyorkenki 
gibi durdum.
Az›c›k gülümsedim.
Ve dünya bana gülümsedi.

Turgut Uyar, hep ac›n›n tarihini, co¤rafyas›n› araflt›rd› fliirinde:

BÜYÜK SAAT

Turgut UYAR / Büyük Saat

Tarihi bir olmaz ak›fl gibi,
Oh sanki evrenin en son gecesini  yaflad›m
Sanki dinozorlar ve ben ve en h›zl›s› öbürlerinin 
Bir ilkel eflitlikte bulufltuk. (Evrenin kendi kurdu¤u gecesini.)
Ben! Çocuklar› sevdim yaflad›m. Dünyaya al›flmad›m.
Kuru güller gibi yersiz ve inceydim biraz. Hep
Bunu duydum. Bunu yaflad›m. Pastanelerde
fiurda burada 
Oturdum emekli konsoloslarla iskambil 
Oynad›m.
Emekli konsoloslar, kutu yap›mc›lar› büyük 
Pastaneler,
Hamurkârlar, pabuççular, polis hafiyeleri, 
Kesekâ¤›tç›lar
Saraçlar, kurflun dökücüler, muhasebeciler,
Su yolcular›
fiark› düzenleyenler, saat tamircileri!...
fiimdi tarihte saat kaç?
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SAYFA KÂ⁄IT KALEM

‹lhan BERK / Bütün fiiirleri

Ece AYHAN / Yort Savul

Ka¤›t bozulmayay›m, kirlenmeyeyim
Der.
Kâ¤›t ki, sessizliktir.
Bir fley anlatmaz
Bir anlam› da yoktur.
Kapal›  bir boflluk korkusu saçar
(Do¤as›d›r, kapal›l›k kâ¤›d›n)

‹mgeli görüntülerle yüklü dizeleriyle ikinci Yeni’nin özgün flairidir Ece Ayhan.

ÇOCUKLARIN ÖLÜM fiARKILARI

Sokaklarda 
ölümcül portakallar
ve çivitsi bulutlar saat 
kaç olursa olsun
üzünç yüklenmifl bir gemi
akdeniz’de 
ölümcül
çivitsi
portakallar bulutlar

Sezai KARAKOÇ / fiiirler

Ça¤dafl Türk fliirinde Ceyhun Atuf Kansu, Bedri Rahmi Eyubo¤lu, Sabahattin
Kudret Aksal, Salâh Birsel, Metin Elo¤lu, Mehmet Baflaran, Gülten Ak›n, Hilmi Yavuz,
Ümit Yaflar O¤uzcan, Ataol Behramo¤lu, Mustafa Irgat, Erdal Alova, Enis Batur,
Abdülkadir Budak, Yaflar Miraç, Murathan Mungan, Haydar Ergülen, Turgay Fiflekçi,
Ahmet Erhan, Sunay Ak›n, Seyhan Erözçelik, Ali Asker Barut, küçük ‹skender de
günümüz fliirinin ustalar› aras›nda yer al›r.

Sezai Karakoç, gerçeküstücü üslupla Türk-‹slam mistisizmini ifade eden orijinal
fliirler yazd›.

BAHÇE GÖRMÜfi ÇOCUKLARIN fi‹‹R‹

O y›llar savafl y›llar›yd› geceleri karartma
Gündüzleri f›r›n önlerinde birikirdi  halk 
Biz çocuklarla büyükler aras›ndaki fark 
Bir yanda flehir bir yanda kiraz bahçeleri
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H‹KÂYE /ROMAN

Cumhuriyet Döneminde hikâye ve roman›n daha yal›n bir çizgide geliflti¤i
söylenebilir

Osmanl›caya ve Osmanl›c›l›k düflüncesine karfl› bafllayan Türkçecilik ve
Türkçülük hareketi Balkan Savafl› I. Dünya Savafl› ve Kurtulufl Savafl› y›llar›nda Millî
Edebiyat ak›m›n› do¤urdu. Yaflan›lan aktüel hayat› ve memleket gerçeklerini anlatan bu
ak›m, Cumhuriyetin ilk y›llar›nda, en olgun eserlerini verdi. 1880 y›llar›ndan sonra
do¤an; ‹kinci Meflrutiyeti, Balkan Savafl›’n› ve Kurtulufl Savafl›’n› gören ve modern
Türkiye Cumhuriyetinin ayd›n tabakas›n› meydana getiren nesil felaketlerle olgunlaflm›fl
bir hayat deneyimine sahiptir. Halk› etkileyebilmek için onun dilini kullanmak 
gerekti¤ine inanan yazarlar, eserlerinde konuflma dilini kulland›lar. Halk dilini
kullan›rlarken gençlik y›llar›nda hayran olduklar› Edebiyat-› Cedide yazarlar›n›n ince
zevkini günlük dile aktard›lar. Bu çal›flmalar bafllang›çta Ahmet Hikmet Müftüo¤lu ile
Refik Halit Karay’›n eserlerinde kendini gösterdi. Cumhuriyet döneminin de büyük
hikâyecisi ve romanc›lar›ndan biri olan Yakup Kadri Karaosmano¤lu eserlerinde
Türkiye’nin Tanzimat’tan itibaren geçirdi¤i de¤iflmeleri anlatt›.

“Yeni Ankara bafl döndürücü bir süratle inkiflaf ediyordu. Taflhan’›n önünden
Samanpazar›’na, Samanpazar›’ndan Cebeci’ye, Cebeci’den Yeniflehir’e, Yeniflehir’den
Kavakl›dere’ye do¤ru uzanan sahalar üzerinde apartmanlar, evler, resmî binalar, sanki
yerden f›flk›r›rcas›na yükseliyordu. Bunlar›n her biri yapan›n bilgisine ve yapt›ran›n
zevkine göre birtak›m flekiller ve renkler almakla beraber, dikkatli bir göz için, hemen
hepsine birden hâkim olan exotique mimarî tarz›n›n s›r›tt›¤› da aflikard›. Mesela
Ye n i fl e h i r’den Kavakl›dere’ye do¤ru s›ralanan villalar aras›nda kulesiz, saçaks›z
binalara rasgelmemek mümkün de¤ildir. Birbirinden örnek alan ve baz›lar› hep bir
mimarî ve genifl saçakl› evler, etraflar›n› çeviren hendeklerin ortas›nda birer derebeyi
flatosunu and›r›yordu. 

Yakup Kadri KARAOSMANO⁄LU / Ankara

Sait Faik Abas›yan›k ve Sabahattin Âli’den sonra gelen Türk hikâyeci ve
romanc›lar›n›n büyük bir k›sm› hayat görüfllerini toplumsal gerçekçilik ad›yla edebiyata
uygulad›lar. Bunlardan Orhan Kemal yetifltirdi¤i çevrelerin anlat›c›s› oldu:

“Onlar›n anlad›¤›na göre, Ankara’dan büyük adamlar s›k s›k gelirdi vilayetlerine
ama, bunun gibi valiyi falan afl›p, memleketin büyüklerine haber vermeden de¤il.
Gelece¤i bir hafta önceden  bilinir, baflta vali, derece derece öteki büyük memurlar istasyona
giderler, adam› fabrikatörlerle öteki ifl adamlar›n›n p›r›l p›r›l otomobilleriyle al›r flehire
getirirlerdi. Ondan sonra gelsin ziyafetler, gitsin nutuk.

Buysa bu, flimdiye kadar gelenlerden belki de çok daha heybetli oldu¤u hâlde,
usulcac›k gelmifl, kimli¤ini, niçin geldi¤ini saklam›fl, sa¤dan soldan ö¤renildi¤ine göre,
do¤rudan do¤ruya flehrin eteklerinden bafllam›flt› memleketi teftifle.

Orhan KEMAL / Müfettifller Müfettifli
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Kemal Tahir’in özelli¤i sosyal konular› tarihî plan içinde ele almas›d›r. Onun
romanlar›, gücünü insanlara yeni bir aç›dan bakmaktan çok, tasvir ve üslubundan al›r:

“Doktor Münür Bey’in ‘Osmanl› Donkiflot’u dedi¤i Nuh Bey 1888
Jöntürkler’indendi. Abdülhamit zaman›nda on befl y›l sürgünde kalm›fl, hürriyetin
ilan›ndan sonra ‹ttihat Terakki Cemiyeti’nden hiçbir karfl›l›k beklemeksizin en küçük
ifllerde bo¤az toklu¤una çal›flm›flt› (…) Dünya yüzünde hiç kimsesi, dikili a¤ac› yoktu.
K›fllar› burada, yazlar› Doktor Münür Bey’in Caddebostan’daki köflkünde geçiriyordu.
Altm›fl dört yafl›ndayd›. Uzun boyu, bir deri bir kemik denecek kadar s›ska gövdesi,
çökük avurtlar›, iki yana çekerek burdu¤u uzun k›rç›l b›y›klar›yla gerçekten Donkiflot’a
benziyor, gözlerindeki kederli dalg›nl›k, sesine vermeye çal›flt›¤› öfkeli kabaday›l›k bu
benzerli¤i büsbütün art›r›yordu.”

Kemal TAH‹R / Yol Ayr›m›

Tiyatro, roman ve küçük hikâye türünde eserler yazm›fl olan Aziz Nesin, toplum
hayat›n›n aksayan yönlerini, olaylar›, tipleri gülünç gösteren bir mizah üslubuyla
anlatt›:

“Bizim dairedeki bu rahat hayat›m›z müdürümüzün emekliye ayr›l›p, yerine Saffet
Bey’in gelmesiyle allak bullak oldu. fiunu da anlayamad›m ya, bizim müdür emekliye
ayr›l›p yerinin bofl kald›¤›n› nas›l anlad›lar da yerine yeni bir müdür yollad›lar. Bana
öyle geliyordu ki, biz bu dairede teker teker emekliye ayr›la ayr›la bitece¤iz. Yerimize
kimse gelmeyecek. En son emekliye ayr›lan memurlarla da dairemiz tarihe kar›flacak.
Demek, bizi büsbütün de unutmam›fllar ki, bafl›m›za yeni müdür yollad›lar. ”

Aziz NES‹N / Bütün Eserleri

Haldun Taner’in de hikâye ve oyunlar›nda ince ironi ve sanat endiflesi göze çarpar.

“Elimde evirip çevirip durdu¤um ilân› belki yirminci defa okudum. Demek flimdi o
köflk kiral›kt› ha?... Demek bir vakitler Mahinur’un o fleftali kokusuna benzeyen körpe
rahiyas›yla doldurdu¤u odalar flimdi bofl ve sahipsiz… Peki ama ben ne duruyorum? Bu
evi bir yazl›¤›na kiralamak için ne bekliyordum? Avcumun içinden bir sabun gibi
kayd›r›p baflkalar›na kapt›rd›¤›m saadetin hiç de¤ilse tatl› hat›ras›n› yeniden yaflamak,
o sakin k›y›da eski günlerin hayaliyle üç ay olsun… bafl bafla kalmak için bundan güzel
f›rsat m› olurdu… Bir uykuda gezer gibi soka¤a nas›l f›rlad›¤›m›, tramvaya nas›l
bindi¤imi anlamadan, kendimi ilânda bildirilen köflkün kap›s›nda buldum.

Haldun TANER / Geçmifl Zaman Olur Ki…
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Halikarnas Bal›kç›s› takma ad› ile hikâye ve romanlar yazm›fl olan Cevat fiakir
Kabaa¤açl›, eserlerinde tabiat› ve insan› bir fliir duygusu içinde anlat›r:

“Bu cennet gemisi küçük bir gemi de¤ilmifl. Pruvas›ndan dümenine kadar, yani
gemiyi boylu boyunca yürümek için bir ay lâz›mm›fl. Direkleri o kadar yüksekmifl ki,
geceleri Samanyolu’nu süpürürmüfl. O denizlerin içi sevinçler ve saadetlerle de doluy -
mufl. Denizciler de sevinçlerinden kendilerinden geçip boyuna deniz ve su türküleri ve
mânileri söylerlermifl. Hattâ bazen geceleri yaln›z olarak nöbet beklerken bize deniz -
den tatl› bir f›s›lt› gelir a! ‹flte o .iflte o ölmüfl denizcilerin uzaktan iflitilen türküleriymifl.
O geminin direk ucuna biz diri denizciler bir ç›karsak ancak sakal›m›z a¤ar›nca
inebilirmifliz. Bazen hani gö¤ün bir taraf›ndan, ya¤mur ya¤ar, öteki taraf›nda günlük
günefllik olunca, yedi renk gelin kufla¤› m›, ele¤imsa¤ma m›, ne olur a? ‹flte o
ele¤imsa¤ma denizcilerin Cennet Gemisi’nin dire¤inden uzanan fors sanca¤› imifl.

Halikarnas Bal›kç›s› / Cennet Gemisi

II. Dünya Savafl›’ndan sonra yetiflen hikâye ve roman yazarlar›ndan Ya fl a r
Kemal’in eserlerinde tabiat ve insan sevgisi a¤›r basar. Yaflar Kemal, roman› destana
yaklaflt›r›r:

“Ay batm›flt›. Yar› ayd›nl›k, yar› karanl›k, çok uzaktan, arkadan ayd›nlat›lm›fl, bir
karanl›k, daha da¤lar›n üstündeki geceyle gündüzü bölen çizgi üstündeki gökte  kuyruk -
luy›ld›z› bir yal›m harman› gibi balk›y›p savruluyor. Gece ayd›nl›¤›n akl›¤›n üstünde
sallan›r gibi. Esen ince seher yelinde dalgalan›r gibi. Hiç ses yok. Her fley durgun, ses -
siz. Öylesine sessiz ki ortal›k. Koca Halil’in öksürü¤ü top gibi patl›yor düzlükte.
Bulutlar›n, yukar›da hiç k›p›rdamayan ak, küme küme bulutlar›n akl›¤› geceye vurmufl.

Yaflar KEMAL / Ölmez Otu

Tar›k Bu¤ra, insan› kendi bireyselli¤i ve kiflili¤i içinde ele al›r:
“Handan birdenbire,  o dönemi kendisine, her fleyiyle, her fleyiyle yabanc› bulu -

verdi; çok eskiden bir kitapta okumufl, ya da kendisine bir baflkas› anlatm›fl gibi. O
can›m duygular› hangi canavarlar yemifl, tüketmiflti? Az sonra kasaba görünecekti.
Handan iyi bilirdi bu yerleri; ilkokulu bitirir bitirmez, tatilin geçmesi beklenmeden
‹stanbul’a, Gözlüklü Teyze’lere göndermifllerdi onu. Ortaokul… Lise… Fakülte! Her y›l
Dönemeçte üvey anas›na da gidip geldi bu trenle. fiafaklara do¤ru bu pencerelerden
baka baka.

Tar›k BU⁄RA / Dönemeçte
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Sosyal konular› ifllerken güzellik duygusunu, insan sevgisini b›rakmayan yazarlardan
biri de Necati Cumal›’d›r:

“Kordon zeybe¤i hayli çeviklik isteyen bir oyundur. ‹leriye do¤ru seri bir iki ad›m
att›ktan sonra, difllerin, kollar›n seri hareketli, gövdenin sa¤a sola h›zla dönüflleriyle
oynan›r. Cemal daha ilk ad›mlar›nda oyunun havas›na ustal›kla girince, Halil havay›
h›zland›rd›. Kalabal›¤›n el ç›rpmas› Halil’in temposuna uydu. Cemal oynay›fl›n›
h›zland›rd›, delikanl› sonunda gömle¤i terden s›rt›na yap›fl›p nefes nefese kald›¤› bir an,
gömle¤inin yeniyle aln›n›n terini silerken oyunu b›rakt›. Zelifl’in yan›ndan geçerken
halkan›n d›fl›na yürüdü. Daha Cemal oyunu b›rak›rken Mestan A¤a’n›n o¤lu halkan›n
ortas›na f›rlad›, oyunu ald›.

Necati CUMALI  / Zelifl

Ahmet Hamdi Tanp›nar, Abdullah Efendi’nin Rüyalar› ad› alt›nda toplad›¤›
hikâyeleriyle di¤er eserlerinde rüyaya ve bilinçalt›na büyük önem verdi:

‹flte o geceden beri kendisinde çok derin bir yerde sakl›, esrarl› bir zembere¤in
harekete geçti¤ini duydu. Kainat karfl›s›nda art›k ayn› adam de¤ildi. Her fley onda sanki
daha derine, daha esasl›ya do¤ru gidiyor ve bu yüzden günlük manzara ve çehreler 
kendisi için zaman zaman de¤ifliyordu: O art›k etraf›nda bulunan her fleyi, küçük ve
bazen çok flafl›rt›c› uyan›fllar hâlinde görmeye mahkûmdu; bir zihnin bulan›kl›¤›na,
mevcut olan her fley tek bafl›na aksediyordu. Hayat›n bütünlü¤ünü ve basitli¤ini 
kaybetmiflti. 

Ahmet Hamdi TANPINAR / Abdullah Efendi’nin Rüyalar›

Sait Faik Abas›yan›k, Alemda¤’da Var Bir Y›lan adl› hikâye kitab›nda gerçek, rüya
ve hayali iç içe ele ald›:

“fiiflli’de Bomanti dura¤›ndan yüz ad›m yürüsem evime var›r, iki yorg a n l ›
yata¤›m›n çukuruna büzülür, dostum Panco’yu düflünürüm. fiimdilik baflka kimsem yok.
‹stanbul adalar›n›n birinde hasta anam yatar döfle¤inde. Kara köpe¤im de karyolas›n›n
alt›nda onu ve beni bekler. Panco çilek isimli bir sokakta oturur. Futbol oyunlar› görür
rüyas›nda. Yahut da yine rüyas›nda piflpirik oynar. Ben gece yar›s›ndan sonra ya¤murlu
bir havada At›kali’deyim. Sözümona bir bulvar üstündeyim. Yürüyorum. Ya¤mur
ya¤›yor da ya¤›yor. Evet, ya¤murun yaln›zl›¤›n, At›keli’nin hakk› var: Uzaklaflt›kça
daha çok özlüyorum.

Sait Faik ABASIYANIK  / Öyle  Bir Hikâye
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Do¤u-Bat› sentezini en baflar›l› flekilde yapabilen, psikolojik konulara a¤›rl›k veren
yazarlar›m›zdan biri de Halide Edip Ad›var’d›r:

“Zeyno’nun kirpiklerinin aras›nda babas›n›n görmezli¤e geldi¤i yafl p›r›lt›lar›
vard›, yanaklar› daha ince, çenesi daha sivri, ince k›vr›nt›l› dudaklar›, kalbi ac›tan bir
kuruluk, bir ac›l›kla k›s›lm›fl görünüyordu. Zeyno’nun biran alayc› biraz tatl› güzelli¤i
üzerinde bir yafl havas› esmifl vaktinden evvel kurutmufl, soldurmufltu. Ekseri kirpikleri
yafllarla beraber kendisiyle e¤lenen, gülen kuru dudaklar› ›st›rab›n, canl› bir kurba¤a
teflrihi yapan âlimin gadr› ile didik didik ediyordu.

Halide Edip ADIVAR / Kalb A¤r›s›

Çal›kuflu roman› ile yayg›n bir ün kazanan Reflat Nuri Güntekin, eserlerinde
Anadolu kasaba ve flehirlerini fon olarak alm›fl, insanlar› sorunlar›yla ifllemifltir:

“Çocuklu¤umun en eski hat›ras› bir a¤ustos flenli¤i gecesidir. Bu hat›ra görülmüfl
bir fleyden ziyade, vaktiyle dinlenmifl bir masal›n hayalde b›rakt›¤› izlere benzer: Bu
dünyadan baflka bir âlemde ucu buca¤› olmayan bir bahçe… A¤açlar›nda renkli fenerler
yan›yor… Bembeyaz, ince ince yollar… U¤ultulu bir mahfler kalabal›¤›… Yer yer
çark›felekler y›ld›zlan›yor, havaî fiflekler uçuyor… Yaln›z karanl›k ve ayd›nl›ktan ibaret
bir vehim dünyas›… Bana öyle gelir ki, ezel karanl›¤›ndan o gece do¤dum.”

Reflat Nuri GÜNTEK‹N / Damga

Peyami Safa romanlar›nda olaydan çok tekni¤e yer verdi. Uygarl›¤›n yaratt›¤›
bocalamay›, sosyal çat›flmay› dile getirdi:

Mutad yollardan Süleymaniye’ye do¤ru sapt›lar. Buralardan her gün geçtikleri
için, itiyat, maziyi hat›rlamalar›na mani olurdu; fakat ne zamandan beri geçmedikleri
bu yollara girer girmez, uzun müddet kapal› kalm›fl, hat›ralarla dolu bir evin efli¤inden
içeriye ilk ad›mlar›n› atm›fl gibi, ikisinde de, maziye ait intibalar bir anda uyand›. ‹kisi
de hissettiler ki flu birkaç günlük ayr›l›k içinde, münasebetlerinin tarihi büyük bir devir
geçirmiflti ve daha üç befl ay evvelki hat›ralar bile senelerce uzak bir maziye ait gibi
görünüyorlard›”

Peyami SAFA / Fatih-Harbiye

Sabahattin Âli, Anadolu köy ve kasaba hayat›n›n ac›kl› hâllerini gerçekçi ve
gözlemci bir flekilde yazd›:

“ Güneflin alt›ndan p›r›l p›r›l yanan zeytin a¤açlar›n›n sonunda beyaz
minareleriyle Edremit görünüyordu. Yusuf bir oraya, bir de önündeki toprak y›¤›n›na
bakt›. Difllerini ve yumruklar›n› s›kt›, dudaklar›n› ›s›rd›; buna ra¤men gözlerinden
yanaklar›na do¤ru iri damlalar yuvarlanmaya bafllad›. Bu yafllar bütün manzaray›
örtüvermifllerdi. Kollar›n›n yeni ile gözlerini sildi. Hayvan›na atlad›. Bir kere daha
dönüp geriye bakt›ktan ve ömrünün en korkunç senelerinin geçti¤i bu kasabaya
yumru¤unu uzat›p tehdit eder gibi sallad›ktan sonra at›n› ileriye, da¤lara do¤ru
sürdü.”

Sabahattin ÂL‹ / Kuyucakl› Yusuf
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Memduh fievket Esendal yal›n tutumu, olaydan çok bir durumu sergileyerek
Sabahattin Âli çizgisinin d›fl›nda kald›:

“Temmuz, ö¤le vakti. Komfluda bir kad›n sesi…Neye ba¤›rd›¤› anlafl›lm›yor. Belki
çocu¤una hayk›r›yor. Müezzinin duvarlar›ndan tahta bofla bir kedi atlad›. Birkaç ev
ötede, bir tavuk g›dakl›yor, bir horoz da ona yard›m ediyor, sanki dem tutuyor.

Anas›, afla¤›da iki komflu han›mla oturmufl, her nedense atefllenmifl, h›zl›
konufluyor. Belli ki dedikodu yap›yorlar. Tekir kedi minderin üzenine uzanm›fl, dört
aya¤›n› germifl, uyuyor. Eski k›r›k konsolun üstündeki k›r›k fanuslar›yla anas›n›n gelinlik
Saksunya lâmbalar›; helezonlu, yald›zl› bir çift su barda¤›, boncuk kapaklar› alt›nda
uyuyup duruyor. Her fley, yerli yerinde, hayat her vakit oldu¤u gibi…”

Memduh fievket ESENDAL / Hayat Ne Tatl›

Abdülhak fiinasi Hisar geçmifl özlemiyle yüklü, bireyci eserleriyle öne ç›kt›:

“Mehtap görülen her fleyi yumuflat›yor, hülyalaflt›r›yor, güzellefltiriyordu. Üstlerine
garip bir füsunla ›fl›klar dökülmüfl bu menekfle renkli dümdüz sular, bu çiçek tarlas› gibi
koklanan mavi hava ve gönülleri azad eden bu musiki gûya derin bir aflk için
haz›rlanm›fl oluyordu. Bütün bu kay›k ve sandal kafilesindeki insanlar uyumufl, aflka ve
onun verdi¤i melâle düflerek bir vuslat umar gibi o intizar havas›n› teneffüs ettiklerini,
o mucizenin büyük gölgesiyle kendilerine sirayet etti¤ini duyuyorlard›.”

Abdülhak fiinasi H‹SAR / Bo¤aziçi Mehtaplar›

Çok partili döneme geçifli izleyen y›llarda ve 1950’lerde ise yazarlar daha çok köy
gerçeklerine yöneldiler. Mahmut Makal’›n köy notlar›n› toplad›¤› Bizim Köy’ü Köy
Enstitülü yazarlar› benzeri örnekler üretmeye yöneltti:

“ Taban›nda tahta döfleme, etraf›nda odalar›, ayr›ca mutfa¤›, kileri, helas›,
hamam›, hâs›l› bütün müfltemilât› tamam bir flehir evi gelmesin gözünün önüne.

Mutfa¤› da, sofras› da, yata¤› da, oturmas› da içinde olan, toprak ve is kokulu tek
oda… Toprak tabanl›, tafl kemerli, iç s›val› bir yer. Hemen bütün evler bu tiptir. Ailenin
bütün nüfusu o tek gözden ibaret evde yatar, kalkar…

Mahmut MAKAL / Bizim Köy

Köyü konu alan edebiyata koflut olarak 1950-60 aras› yazmaya bafllam›fl Ferit
Edgü, Demir Özlü, Erdal Öz, Yusuf At›lgan, Nezihe Meriç gibi yazarlar›n eserleriyle
edebiyatta yeni bir at›l›m ortaya ç›kt›. Yay›mlanan eserlerde tedirginlik, yaln›zl›k gibi
temalar egemendi. Bireysel duyarl›l›klar›n›n ifllendi¤i bu eserlerde biçim kayg›s› a¤›r
bas›yordu:

“Kalk›p deftere bakt›. 6 numarada Saliha Alakafl ile Ahmet Alakafl yaz›l›yd›.
Defteri kapad›. Günlük fiflte 6 numaraya ayn› adlar› yazd›. Bunlardan önce gelen
adama bir ad düflündü. K›rk y›ld›r bir tek Zebercet bile kalmam›flt› otelde. 5 numaraya



TÜRK EDEB‹YATI 7

23

Zebercet Gezgin yazd›. Yandaki odadan bir c›z›rt› geliyordu. Kofltu; oca¤› söndürdü.
Çay yanm›flt›; içilmezdi. Çaydanl›¤› y›kay›p ç›kt›. Gene Emekli Subay’›n yerine oturdu.
On bire de¤in ikifler ikifler dört kifli daha geldi yatak arayan, ‘Yerimiz yok’ diye savd›.”

(...)

Kahvenin yan›ndaki genifl afl›nm›fl tafl basamaklardan yukar›ya ç›kt›lar. Yukar›da
kublelerin ard›nda büyücek, düzgün bir alan›n iki yan›nda tellere as›l› befl-alt› ampul
yan›yordu. Seyirciler pek kalabal›k say›lmazd›. Elinde k›sa bir de¤nekle boylu poslu,
gençten bir adam seyircilerin önünde, alan›n çevresinde geziniyordu. “Geliyorlar”
dendi. Horozlar› kucaklar›na alm›fl iki adam göründü; yüzleri as›kt›, sararm›flt›.
Yanlar›nda gelenler k›y›da durdular; onlar alan›n ortas›na gidip horozlar› yere
b › r a k t › l a r. Horozlar boyunla r›ndaki tüyler kabarm›fl, bafllar› e¤ik birbirlerine
y a k l a fl t › l a r, kap›flt›lar. K›saca bir dö¤üfltü; gagalar›yla, ayaklar›yla, kanatla r›yla 
vuruyorlard›; y›k›lan çabucak kalk›yor, sald›r›yordu. Daha ço¤u birbirlerinin ibi¤ini
›s›rmaya u¤rafl›yorlard›. 

(...)

Horozlar ba¤›rd›lar art›k; güçlükle s›çr›yor, y›k›l›nca çabucak kalkam›yorlard›.
Kanad› sar›l›, k›sa ibiklisi daha da a¤›rd› ibi¤inden kan s›z›yordu. Gene de inatla
y›lmadan dövüflüyordu. Üst üste iki kere y›k›ld› (...) Dövüfl sürüyordu k›sa ibikli horoz
kaçm›yordu. S›çrayay›m derken y›k›ld›, kalkt› sendeledi. Öteki horoz son gücüyle iki
kanat vurunca y›k›ld›; boynunu uzatt›, kalkmad›. Upuzun yat›yordu.”

Yusuf ATILGAN  / Anayurt Oteli

Günümüzde daha çok gerçekçi bir çizgide geliflen Türk hikâye ve roman›na an›lan
adlar›n yan› s›ra Tar›k Dursun K., Füruzan, Adalet A¤ao¤lu, Leyla Erbil,  Tomris Uyar,
Selim ‹leri, Demir Özlü, Nedim Gürsel, Murathan Mungan, Latife Tekin, Enis Batur,
O¤uz Atay yer ald›lar:

(...)

Koridorda dolaplar, dolaplar. Eskiden al›nm›fl ahflap dolaplar, yeni çelik dolaplar.
Dolaplar›n içi dolmufl, üstüne taflm›fl tozlu dosyalar. ‹plere, kâ¤›tlara sar›lm›fl dosyalar.
A-2, B-4... Ne anlams›z bir yaflant›. Dolab›n kapa¤›nda bir yaz›: yang›nda ilk
kurtar›lacak eflya. Onu de¤il beni kurtar›n. Nas›l dayanabilirim ben, Turgut Özben, bu
beklemeye? Nas›l dayanamazd›k Selim’le birlikte üniversitede? Nas›l kaçard › k
s›n›flar›n arka kap›lar›ndan? Selim, bütün bu eflyan›n yanmas›na kim bilir nas›l sevinird i .
Bir gün öfkelenmiflti birden; hepsini yakmal›, bütün evrak›, kay›tlar›, belgeleri. ‹nsanl›k
bunlarla ayakta duruyorsa flafl›r›p kals›n herkes: flafl›r›p kals›nlar da flaflk›nl›ktan, ne
yapacaklar›n› bilememekten ölsünler.

(...)

‹nsanlar yaln›z kitaplarda flafl›r›rlar. Romanc›lar flafl›rt›r onlar›.Ölü denizdeki su
zerrecikleri gibi birbirlerine  tutunurlar: dalgalan›rlar, bir yere gitmezler asl›nda.
Asl›nda, kimse, kafas›ndaki hayallerle kimseyi bir yere götüremez kardeflim Selim! Belki
biz, seninle ben, kafam›zdaki hür riyetle bir  yerlere gidebilirdik. Giderdik de!
‹stedi¤imiz zaman kaçard›k s›n›ftan. Yang›n çakmas›n› beklemezdik. Hocan›n gözünden
kaçarken arka kap›n›n yan›na yerlefltirmifl oldu¤umuz kontrplak korurdu bizi. Sormazd›
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bu tahta nedir diye, Hürriyet kontrpla¤› kap›n›n g›c›rt›s›n› duydu¤u zaman hoca geç
kalm›fl olurdu, çok geç, iflte böyleydik biz can›m Selim! fiimdi ne durumlara düfltük
ikimiz de. Sen öldün; ben de koridorlarda, anlams›z bekleyifllerin içinde ölüyorum.
Gerçekten öldün mü Selim? Bu yaln›zl›k dolu koca dünyada bütün tutunamayanlar›
öksüz b›rak›p gittin mi? Bat dünya bat! Talih! ‹ki gözün kör olsun da piyango bileti sat.

(...)

Defterleri kald›rd›. Aya¤a kalkt›. Gene gelecekmifl. Benimle görüflmek istedi¤ine
g ö re gelecek elbette. Bugün do¤mufl olsayd›m! Gelecek, ne güzel maceralar
haz›rl›yordu bana. Kimsenin yaflamad›¤› güzellikleri tan›yacakt›m Selim de ölmemifl
olsayd›. Allah›m, ben ne yapt›m! Bu güne kadar söyledi¤im her sözü geri al›yorum
konuflmay› da bir unutabilsem. Yeni bir dünya var anl›yor musun Olric? Her fleyi geride
b›rakmak gerekiyor. Bir sabah kalkacaks›n, arkana bakmadan... Hürriyet kötü bir
kavram Olric Öyle anlatt›klar› gibi özlenecek bir ortam de¤il. Bu hürriyet, kula¤›ma
kötü fleyler f›s›ld›yor Olric duymak istemiyorum. Hay›r, çal›flaca¤›m önce:
a raflt›raca¤›m. Bütün gücümü  bu araflt›rmaya verece¤im. Bitkinlikten hürriyeti 
düflünemeyecek duruma gelinceye kadar çal›flaca¤›m. Yeter bu miskinlik! Demek
aylard›r ölüyormuflum ben. Peki bu nas›l ifl Olric? Selim de baflka türlü yaflad›. Yani
yaflamad› öldü. Belki de bu görev size verildi efendimiz. Selim sadece ›fl›k m› tuttu
Olric? Belki de efendimiz. Hiç olmazsa düflünmeyi ö¤retseydi bana ölmeden önce. Bu
kadar gizlenmeseydi. Gizlendi¤ini sanm›yorum efendimiz. Biliyorum, çok fley ö¤rendim
Olric: fakat ölü mü? Onu gizliyor. Siz yaflayacaks›n›z efendimiz. Ölümü bilerek
yaflamak istiyorum. Olric. Yaflaman›n anlam›n› bilmek için, ölümün anlam›n›n
karanl›kta kalmas›n› istemiyorum. Bütün ayr›nt›lar› henüz bilmiyorum. Onu tan›yanlar›
sorguya çekmeliyim. Onlar›n gözlerinin içine  dudaklar›n›n k›vr›mlar›na kadar bakarak
Selim’in b›rakt›¤› izleri ö¤renmeliyim. Tabiat s›rlar›n› bakmas›n› bilene aç›klarm›fl.
Yorulmadan, b›kmadan, görünüfle kap›lmadan bakmal›y›m ben de. Ye n i l g i l e rden 
usanmamal›y›m. Selim’in parça parça olmufl resmini yap›flt›rmal›y›m.

O¤uz ATAY / Tutunamayanlar

Sayd›¤›m›z edebiyatç›lar›m›z d›fl›nda 2006 y›l› Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan
Orhan Pamuk da yazd›klar›yla  de¤iflik boyutlarda katk›da bulundu:

“Ama bir mucizeyle Sultan ‹brahim Mirza’n›n harika kitab› yar›da kalmad›; çünkü
hakikatli bir kitaplar› vard›. Bu adam at›na biner, en iyi tezhibi yapan usta oradad›r
diye ta fiiraz’a gider, oradan en zarif nestalik hatt› yazan hattat için iki sayfay› al›r 
‹sfahan’a götürür, sonra da¤lar›, geçip ta Buhara’ya ç›k›p Özbek Han›’n›n yan›nda
nakfleden büyük üstat nakkafla resmin istifini yapt›r›r, insanlar›n› çizdirir; Herat’a inip
bu sefer yar› kör eski üstatlardan birine otlar›n ve yapraklar›n k›vr›m k›vr›l›fl›n› 
ezberden nakflettirir, Herat’ta baflka bir hattata u¤ray›p resmin içindeki kap›n›n 
üstündeki levhadaki yaz›y› alt›n rika ile yazd›r›p hadi yine güneye, Kain’e gider ve alt›
ay yolculuk ederek yar›layabildi¤i sayfay› Sultan ‹brahim Mirza’ya gösterip aferini
al›rd›.”

(...)

Baruthaneli Hasan Çelebi olarak bilinir, ama benim için her zaman Kelebek’tir o.
Bu ad›, bana hep güzel çocuklu¤unu, gençli¤ini hat›rlat›r: Görenlerin inanamay›p bir
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daha bakmak isteyece¤i kadar güzeldir. Her zaman flaflt›¤›m mucize: Güzel oldu¤u
kadar yeteneklidir de. Bir renk ustas›d›r, en kuvvetli yan› budur; sanki renk sürme zevki
için döne döne, aflkla nakfleder. Ama uçucu, amaçs›z ve karars›z oldu¤unu da Kara’ya
söyleyiverdim. Adil olma endiflesiyle de ekledim. Kalbiyle resmeden gerçek nakkaflt›r o.
E¤er nak›fl ak›l için, içimizdeki hayvana seslenmek için, ya da Padiflah’›n gururunu
okflamak için de¤il de, göz için bir  flenlik olsun diye yap›l›yorsa Kelebek gerçek
nakkaflt›r. K›rk y›l öncesinin Kazvinli ustalar›ndan ders alm›fl gibi genifl rahat, mutlu,
yuvarlac›k çizgiler çeker, parlak, kat›ks›z renklerini cesaretle sürer ve resminin gizli
nizam›nda hep tatl› bir yuvarlak vard›r, ama ben yetifltirdim onu, çoktan gebermifl o
Kazvinli ustalar de¤il.

(...)

Cennet’te mutluluk içinde resmeden bir nakkafl gibi, inançla ve mutlulukla, mutlu
bir resim yapaca¤›na inanarak ifle bafllar ve o mutlu resmi de hakkaten yapar.
Ordular›m›z›n Doppio kalesini kuflatmas›, Macar elçisinin Padiflah›m›z›n aya¤›n›
öpüflü, Peygamberimizin at›yla yedi kat gö¤e ç›k›fl›: Bunlar elbette kendi bafllar›na da
mutlu olaylard›r, ama Kelebek’in elinde sayfadan kanat ç›rparak ç›kan hakiki birer
flenli¤e dönüflürler. Yapt›rd›¤›m bir resimde, ölümün karanl›¤› ya da Divan toplant›s›n›n
ciddiyeti fazla hissediliyorsa, ben Kelebek’e “istedi¤in gibi renklerdir,” derim ve
böylece üzerine ölü topra¤› serpilmifl gibi suskun duran etekler, yapraklar, bayraklar,
denizler bir  rüzgârla dalgalan›verirler hemen. Bazen Allah’›n dünyay› Kelebek’in
nakfletti¤i gibi görülmesini istedi¤ini, hayat›n bir flenlik olmas›n› buyurd u ¤ u n u
düflünürüm. Renklerin ahenkle birbirlerine mükemmel fliirler okudu¤u, zaman›n
durdu¤u, fieytan’›n hiç u¤ramad›¤› bir alemdir bu. 

Orhan PAMUK / Benim Ad›m K›rm›z›

Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyat›ndan önemli bir geliflim de deneme, elefltiri 
türlerinde görüldü. Önceki dönemlerde bir yan u¤rafl olarak ele al›nan deneme ve
elefltiri türü Nurullah Ataç, Sabahattin Eyubo¤lu, Suut Kemal Yetkin gibi usta
yazarlar›n bu türleri u¤rafl edinmeleriyle geliflip yayg›nlaflt›. Vedat Günyol, Memet
Fuat, Azra Erhat, Rauf Mutluay, Salâh Birsel, Enis Batur, Füsun Akatl›, Nermi Uygur
gibi yazarlar de¤iflik bak›fl aç›lar›yla bu alanlarda ürün verdiler:

Belki de baflka türlüsünü tasarlayamad›¤›m›z içindir, yazar masalar›n›n bir 
özelli¤i gizli kal›r ço¤umuza: tekçidir bu masalar, ortaks›z yaflamak ister yazar masas›
odada. Romanc›s›yla,  ozan›yla, elefltiricisiyle baflbafla kalmaktan daha do¤al bir hakk›
yokmufl gibi davran›r. Öylesine içli-d›fll›d›r ki yazarla, ondan yans›yan duyma ve
düflünme, anma  ve özleme, seçme ve düzenlemeyle yer kaplayan nesnelli¤ini insans› bir
güce dönüfltürmesini bilmifltir. Kendinden baflka hiçbir fleye gözyummaz odada.
Kitaplar bile s›k›fl tepifl duvarlarda tutunabilir ancak. Arada s›rada bir köflede s›¤›nt›
gibi görünen daktilo masas› oda dengesinde en küçük bir de¤ifliklik yapamaz. ‹kindi
saatlerinde baz› yazarlar›n odas›nda beliren çay masas›na gelince, yaz› masas›n›n 
egemenli¤ini azaltmak flöyle dursun, art›r›r. Ne de olsa az oturan bir konuktur o, 
tekerlekleri, ya da aç›l›p kapanmas› tedirginlik gibi bir fley vermifltir ona; uzaktan
uza¤a imrendi¤i yaz› masas›yla iyi geçinmek zorundad›r, yoksa onsuz da olur yaz›
masas›. Öyle hevesleri vard›r ki yaz› masalar›n›n, yazardan baflka kimsenin solu¤una 
katlanamaz odada.

Nermi UYGUR / Güneflle
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T‹YATRO

Meddah, Karagöz orta oyunu gibi gösterilerle geliflen geleneksel Türk tiyatrosu
Tanzimat Döneminden itibaren Bat› tiyatrosundan gelen etkilerle zenginleflti.

Tiyatromuzun bugünkü düzeye ulaflmas›nda Cumhuriyet’in kurulufl y›llar›nda
kültürel kalk›nman›n bir devlet politikas› olarak benimsenmifl olmas›n›n büyük pay›
vard›r. Tiyatro Cumhuriyet Döneminde ça¤dafl uygarl›¤›n gere¤i olarak sayg›nl›k
kazanm›fl, toplumu e¤itici ifllevi de dikkate al›narak devlet taraf›ndan desteklenmifltir.
Cumhuriyetle birlikte benimsenen ayd›nlat›c› ve uygarlaflt›r›c› tiyatro ideali, uzun y›llar
‹stanbul fiehir Tiyatrosunu ve Devlet Tiyatrosunu yönetmifl olan Muhsin Ertu¤rul
olmak üzere, bu sanata gönül vermifl olanlar›n çabas› ile hayata geçirilmifltir.
Cumhuriyet’in onuncu y›l›nda tan›nm›fl yazarlara halkevi sahnelerinde oynanmak üzere
oyunlar ›smarlanm›fl, oyun yazarl›¤›n› gelifltirmek için yar›flmalar aç›lm›flt›r. Oyun
yazarl›¤›nda geliflim görülmüfl, ciddi toplum sorunlar›n› irdeleyen, bireyin iç dünyas›na
e¤ilen oyunlar yaz›lm›fl, yeni biçim denemeleri yap›lm›flt›r.

Cumhuriyet’in ilk y›llar›nda tiyatroya ürün verenlerin öncelikle fliir, roman 
dallar›nda ün yapm›fl yazarlar oldu¤u görülür. Dönemin en baflar›l› oyun yazar›
Müsahipzade Celâl (1868-1959)’dir. Yöneticilerin özelli¤i aç gözlülü¤ü, temsilcili¤i
elefltirilir. (‹stanbul Efendisi, Ayvanoz Kad›s›, Bir Kavuk Devrildi) :

YAKUP– (F›rt›na sürer) Bu ne? .. 

ADEM– (Etek öper) Haddim olmayarak...

YAKUP– Ne... Ne dedin? ... Bre alçak... (Kaseyi yan›na atar.) Yüzüme karfl› söylüyor.

ADEM– Aman efendim.

YAKUP– Hay›r... Ben öyle bir fley kabul edemem... Anlad›n m›?... (F›rt›na)

ADEM– Yalvar›r›m... Merhamet...

YAKUP– Merhamet mi?... Hay›r... Ben Allah r›zas› için senin iflini kolaylaflt›r›rken sen
rüflvet verirsin ha!...

ADEM– Affedin efendim...

YAKUP– Bre hain, ben hiç harama el sürer miyim?... Tövbe esta¤furullah, tövbe
esta¤furullah, tövbe esta¤furullah!... Haydi var git, gözüm görmesin... (F›rt›na)

ADEM– Merhamet buyurun... Ah... gemilerim karaya oturacak. F›rt›nay› duymuyor
musunuz?

Müsahipzade CELÂL / Aynaroz Kad›s›

1920’li ve 1930’lu y›llarda oyunlardan toplum sorunlar› ekonomik yap›
ba¤lam›nda de¤erlendirilmifltir. Toplumdaki h›zl› de¤iflimin ekonomik nedenlerden çok
ahlaki sonuçla r› üzerinde duran Necip Faz›l K›sakürek, manevi de¤erlerimizin 
yitirilmekte oldu¤unu sergilemifltir. (Tohum, Bir Adam Yaratmak): 
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HÜSREV– Biliyorsunuz de¤il mi yaz›lanlar›? Sanki mesul sizmiflsiniz gibi, bir korkunuz
var. (Kimse cevap vermez. Nevzat bir laf söyleyecekmifl gibi Hüsrev’e eliyle iflaret
yapar) Daha neler gelecek bafl›ma? Varsa bilen söylesin.

NEVZAT– (Tatl›laflt›rmaya çal›flt›¤› bir sesle) Hüsrev, dostum!

HÜSREV– (Gittikçe heyecan›na ma¤lup) Bana “dostum” kelimesini söyleme! Ellerim
de bir kar›ncalanma duyuyorum. Bu kelimeyi iflitmeyeyim. Parmaklar›m bir fleyi s›kmak
istiyor (Elindeki gazeteyi havaya kald›r›p birden b›rak›verir) Dostlar›m malûm!
Düflmanlar›m› tan›mak istiyorum. “Ben senin düflman›n›m” diyecek kadar namus
aptal› kim var? Onu bulmak, ayaklar›na kapanmak istiyorum (fiaflk›n flaflk›n etraf›na
bak›n›r. Sanki hitap edece¤i kimseyi ar›yor) Dostluk, o  bir maymuncuk, o bir h›rs›z
anahtar›. Evimizin kap›s›n› aç›yor, ruhumuzun kap›s›n› aç›yor, ne bulursa yak›p kül
ediyor, ne bulursa pazarda sat›yor. (Tonu ve hareketi de¤iflir.) Beni upuzun bir tabuta
yat›racaklar› gün, arkamdan gelecek dostlar›m de¤il, kefenimin h›rs›zlar›d›r.

ULV‹YE– (Kendinden  geçercesine) Hüsrev, yetiflir!

HÜSREV– (Annesini, duymaz, ona bakmaz) Nereye gideyim? Rahat rahat ç›ld›rmak
için neresi var? (Nevzat’a bir ad›m sokularak) Sen t›marhaneler kâhyas›! Delilerin
arkas›ndan teneke çal›nmayan, tafl at›lmayan bir mahalle ismi biliyor musun?

Necip Faz›l KISAKÜREK / Bir Adam Yaratmak

Halide Edip Ad›var (1884-1964) Bat›’n›n ruhun gücüne yer vermeyen maddeci
yaflam görüflünü elefltirir. Toplumdaki oluflumu irdelemekten yana olan bir baflka oyun
yazar›m›z  Reflat Nuri Güntekin (1889-1956) oyunlar›nda toplumun içinde bulundu¤u
h›zl› de¤iflimin de¤er karmaflas›na yol açt›¤›n› ve kuflaklar aras›nda afl›lmas› güç 
kopmalar yaratt›¤›n› göstermifltir. (Yaprak Dökümü, Eski fiark›, Bal›kesir
Muhasebecisi):

AL‹  RIZA– K›z›m...

fiEVKET– Baflka ne yapabilirdin baba, biz bu ekme¤i nas›l yerdik?..

HAYR‹YE– (Sakin düflünceli) Yavafl fievket.... (Kocas›n›n kendine döndü¤ünü gö-rerek
biraz flaflk›n.) Evimizde misafir...

AL‹ RIZA– (Yavafl yavafl kendine hakim olarak) - fievket, ben bütün hayat›mda namuslu
bir memur oldum, fakat iyi memur olamad›m. Bu benim yaramd›r, hayat›m›z›n bu
dönüm noktas›nda, yetiflmifl çocuklar›m ve kar›mla bir aile divan› kurdu¤um bu müflkül
saatte herfleyi aç›k söylemeye mecburum, bir nev’i vicdan muhasebesi, evet fena memur
oldum, fena ifl yapmak korkusu ile  hiç ifl yapmad›m, fenal›¤a karfl› hatta sesimin
ç›kabilece¤i kadar hayk›ramad›m da, hadiseler sel gibi ak›p gitti etraf›mdan, ben 
gözlerimi kapatt›m ve kitaplar›m›n içinde kendimi unuttum, kitaplar›m bir de çocuklar›m.
(Sa¤daki odaya bakarak hüzünle.) Bir k›sm› maalesef geç gelmifl çocuklar›m, bütün
tesellim onlard›r, fakat hiçbiri üstünde senin kadar eme¤im yoktur. fievket, (Yüzüne 
bakmadan Fikret’in omuzuna kolunu koyarak.) Hatta ablanda bile, o benim gölgemde
böyle tatl› ve derin, âdeta kendi kendine yetiflti, bütün gezginci memurlar gibi sizi üst
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üste üç sene ayn› mektepte okutamad›m, bu cihetten belki eksiklerin kald›, fakat buna
mukabil seni, hayalimdeki insan modeline göre ifllemek için elimden geleni yapt›m, bir
çiçek merakl›s› bahçesi ile oynar gibi oynad›m seninle...

Reflat Nuri GÜNTEK‹N / Yaprak Dökümü

1930’lu ve 1940’l› y›llarda ülkenin her ilinde ve ilçesinde aç›lm›fl olan
Halkevlerinde sahnelenmek üzere yaz›lm›fl olan oyunlar özel bir birikim oluflturur.
1940’l› y›llarda Selahattin Batu’nun, Ahmet Kutsi Tecer’in, Cevat Fehmi Baflkut’un,
Nahit S›rr› Örik’in, Oktay Rifat’›n, Sabahattin Kudret Aksal’›n, Necati Cumal›’n›n ilk
oyunlar›n›n sahnelendi¤ini görürüz.

1942-1970 y›llar› aras›nda yirmi bir tiyatro oyunu yazm›fl olan, dönemin en
popüler yazar› Cevat Fehmi Baflkut (1905-1971) olmufltur. Baflkut, toplumun güncel
sorunlar› seyircinin kolayca tan›yabilece¤i durumlar içinde ele alm›flt›r. (Büyük fiehir,
Ayars›zlar, Paydos, Harput’ta Bir Amerikal›):

MUH‹TT‹N– Murtaza, de¤er mi bu kadar mihnet? Çekiver kuyru¤unu.

MURTAZA– Aman, aman, aman yapamam. Kimin kuyru¤unu çekece¤im? Benim
çekti¤im kuyruk mutlaka kopar. Yeniden müfettifller, gazeteler, yeniden sermaye.
Bakanl›k yeniden harekete geçer. Kuyruk koparan adam canavar diye ad›m ç›kar.
Çocuklar flaka bir yana. Dedi¤iniz çok güç fley. Herkes her fleyi yapar amma, ben 
muallimlikten vazgeçemem. Bilmiyorsunuz nas›l bir meslektir bu. Okulun havas›
adam›n iliklerine ifller, kan›na kar›fl›r, tenine girer. Etle t›rnak gibi, beden ile ruh gibi
birbirinize yap›fl›rs›n›z. Deli misiniz, istifa edersem ö¤rencilerim periflan olur o, sarhofl
babas›ndan gece gündüz dayak yiyen küçük Mustafa’y› kim korur? O, bir dilim 
ekmekle okula gelen küçük Hatice’yi kim doyurur? O, bekçinin evlatl›¤›, anas›z babas›z
s›ska Halil’i ö¤le tatillerinde kim uyutur? Görüyorsunuz ya, biz hoca ile ö¤renci
de¤iliz. Biz  baba ile bir sürü evlâtlar›z. Baba evlâtlar›ndan ayr›l›r m›?

MUH‹TT‹N– Murtaza, istifa etmekle u¤rad›¤›n haks›zl›¤a en yerinde karfl›l›¤› vermifl
olacaks›n.

HÜSAMETT‹N– Gazetelerin a¤z› kapanacak.

HASAN– Belki kad›n davas›ndan vazgeçer.

HÜSAMETT‹N– Ben bunu garanti ederim.

MURTAZA– Yapamam. Yapamam. Çok müflkül. Çok müflkül.

Cevat Fehmi BAfiKUT / Paydos

Ahmet Kutsi Tecer, (1901-1967) Anadolu köy seyirlik oyunlar›n› ve geleneksel
popüler halk tiyatrosunu ça¤dafl sanatsal etkinlikleri besleyecek önemli kaynaklar
olarak de¤erlendirmifltir. (Koçyi¤it Köro¤lu, Bir Pazar Günü):

BEYA⁄ABEY– (Melon flapkal›ya) Söyle bakal›m iflini.

(Melon flapkal› adam çantas›n› masan›n üzerine kor, içinden bir kâ¤›t ç›kar›r.)
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MELON fiAPKALI– (Okur) Mihri Hatun Soka¤›... Bu sokak nerede?

BEYA⁄ABEY– Tamam, buras› iflte!

MELON fiAPKALI– (Ka¤›da bakarak) 42 numaray› ar›yorum.

BEYA⁄ABEY– Macit Bey’in evi. (Bakkal, kahveci dikkat kesilirler.)

MELON fiAPKALI– (Kâ¤›da bakar) Evet, Macit Bey.

BEYA⁄ABEY– Sizlere ömür.

BAKKAL– Macit Bey’in nesi olursun?

MELON fiAPKALI–  Ben onun bir fleysi de¤ilim. Noter kâtibiyim.

KAHVEC‹– (‹ki elini yanlar›na açarak) Katipsin de birader, deminden beri neye 
söylemezsin?

Ahmet Kutsi TECER / Köflebafl›

1950’li y›llardan bafllayarak kendi hâlinde insanlar›n günlük yaflant›s›n› ve 
sorunlar›n› yal›n bir anlat›mla sahneye getiren oyun yazarlar›ndan biri de Nâz›m
Kurflunlu (1911-1980) oldu. (Merdiven, Ç›¤, Yat›k Emine)

Ahmet Muhip D›ranas (1908-1980) aile kurumunun bar›nd›rd›¤› gizli uyumsuzlu¤unu
erke¤in yaln›zl›¤›n› fliirli bir atmosfer içinde dile getirdi. (Gölgeler)

1960’l› y›llar oyun yazarl›¤›n›n büyük bir at›l›m gösterdi¤i dönem oldu.

Oktay Rifat (1914-1982) ekonomik yap› ile etik y›k›m aras›ndaki organik ba¤›
gözlemlemifl, durumun bireylerin iç dünyas›na olan etkisini yakalam›fl olan bir
yazar›m›zd›r. (Kad›nlar Aras›nda, Atlarla Filler, Ya¤mur S›k›nt›s›):
ANNE– Ne günüydü sahi? (Penceredeki iplere bir iki çamafl›r asar.) Kuru köfte
yapt›¤›m›z gündü, öyle ya. Sal›. De¤il mi Kevser? Sal›?
KEVSER– Sal›... Bak›n, ben size flimdiden bir fley söyleyeyim mi, ben gelecek 
misafirlere hizmet filan edemem. Dediydi, demediydi olmas›n. ‹ki lokma ekmek için bu
yafltan sonra...
SAFFET HANIM’IN SES‹– Efleek!...
ANNE– Ba¤›ramaz ol!
SAFFET HANIM– Ne demek misafirlere hizmet edemem? Sen oldum bittim kalfas›n,
hizmetçisin. Bana han›ml›k taslamaya kalkma.
KEVSER KALFA– Sen art›k çok oluyorsun. Ben hizmetçilik edecek olduktan sonra,
pühü... Böyle bo¤az toklu¤una de¤il. Yumurta piflirmesini bilmeyen hödükler bugün
para k›r›yor. Öyle gün bugün. Rahmetli Nâz›m Bey, yapt›¤›m dolmalar›n tad›na doyamazd›,
parmaklar›n› da beraber yerdi.

Oktay R‹FAT / Kad›nlar  Aras›nda
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Adalet A¤ao¤lu 1960’l› y›llar›n düflünceye yeni ufuklar açan oyun yazarlar›ndan
biri oldu. (Evcilik Oyunu, Çat›daki Çatlak):
YAfiLI ERKEK– Al.
YAfiLI KADIN– Hep üstüne ak›tm›fls›n yine.
YAfiLI ERKEK– (Küskün arkas›n› döner) Her fleye bir kusur!
YAfiLI KADIN– (Foto¤raf› yerine götürür) Niye mektup yazm›yor?
YAfiLI ERKEK– ..........
YAfiLI KADIN– Mahmut. Niye hiç mektup yazm›yor?
YAfiLI ERKEK– Yazd› ya.
YAfiLI KADIN– Kaç ay oldu. Belki daha da çok.
YAfiLI ERKEK– ‹fli var, gücü var. Hasta m› baks›n, mektup mu yazs›n?
YAfiLI KADIN– Gelin de yazm›yor. Giderken, sen hiç kayg›lanma anne, Mahmut 
yazmasa da ben yazar›m diyordu. Nerde hani?

(...)
YAfiLI KADIN– (Çabuk masaya döner)
Ee, niye oynam›yoruz peki? Ben kartlar›m› dizdim bile.
YAfiLI ERKEK– Dört kartla oynamam.
YAfiLI KADIN– Öyleyse üçer kartla oynayal›m.
YAfiLI KADIN– Numaralar› yavafl çek ama.
YAfiLI KADIN– (Yerine oturur) Dün nas›ld›? Yavafl çekmedim mi?
YAfiLI ERKEK– Dün yavafl çektin ama, önceki gün..
YAfiLI KADIN– Sen de çok geç fley diyorsun.
YAfiLI ERKEK– Olmaz. Böyle oynamam.
YAfiLI KADIN– Eee, ama sen de!...
YAfiLI ERKEK– Oynamam tabiî. Kartlar› seçmiflsin gene.
YAfiLI KADIN– Seçmedim. Öyle geldi.
YAfiLI ERKEK– Seçmiflsin! En kötülerini bana b›rakm›fls›n.
YAfiLI KADIN– Daha geride kaç tane var. Bunlar› be¤enmedinse onlardan al.
YAfiLI ERKEK– Olmaz. Kar›flt›raca¤›z.

Adalet A⁄AO⁄LU / Bütün Oyunlar›
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Sabahattin Kudret Aksal (1920-1993) aile kurumuna yeni bir aç›dan bakan 
oyunlar›yla kad›n ve erke¤in iç dünyalar›na e¤ildi. (Evin Üstündeki Bulut, Kahvede
fienlik Var, Kral Üflümesi, Bay Hiç, Sonsuzluk Kitabevi):
MET‹N– Para kazanmam m›? Ama biliyor musun anne para kazanmaktan da büyük
ifller var. Neymifl diye yüzüme tuhaf bakma. Var. Hem benim de kendime göre ifllerim
yok de¤il ki.
ANNE– Edebiyat tabii.
MET‹N– Hay›r (Bir  susufl) Sevmek.
ANNE– Sevmenin de bir ifl oldu¤unu yeni ö¤reniyorum.
MET‹N– ‹fl akl›na geldi¤i gibi de¤il. Bilmem ki nas›l anlatmal›? (Bir susufl) Ben
dünyay› bütünüyle seviyorum. (‹skemleyi gösterir.) fiu iskemle yok mu flu iskemle?
(Ortadaki kap›ya do¤ru yürür.) Denizden farks›zd›r benim için. A¤aç,gece vakti, bir
insan yüzü, flehirler, kasabalar, köyler. Sessiz sedas›z akan bir su. Bir sineman›n 
kalabal›k salonu. Ya¤mur. Bardaklardan boflan›r gibi. Günefl. Yak›c›, harap edici.
Susuz, a¤açs›z bir ovan›n ortas›nda. Sabahleyin yorgun limana giren gemiler...
Trenler... Gecenin karanl›¤›nda sanki ayd›nl›k bir iz b›rakarak flehirler aras›nda dolafl›r
dururlar. Uykusuzluklar. sabah uykular›... (Bir  sufl) Ç›ld›r›yorum ben bu dünya için.
ANNE– (Bitkin bir koltu¤a çöker.) Metin; üzüyorsun beni.
MET‹N– (Kendini kapt›rd›¤› havadan kurtarm›flt›r.) Ne yapabilirim? Annelik ödevin.
ANNE– Zaten bugüne kadar ne gördüm? Hep beklemezler... Heyecanlar. Üzüntüler...
Geç kald›n›z. Erken geldiniz .S›n›f›n›z› geçtiniz, geçmediniz.Uyudunuz, uyumad›n›z. Ya
o hasta say›klad›¤›n›z geceler... Sabah bir türlü olmazd›.
MET‹N–  Bir anne bofl zamanlar›nda ne yapar? Üzülür elbette. Can s›k›nt›s› üzüntüden
de fena.
ANNE– Metin!
MET‹N– Sözünün sonunu tasarl›yorum. Beklemeler... Heyecanlar... Üzülmeler. Sonra
da benim gibi ipe sapa gelmez bir evlat. Ne talihsizlik..

Sabahattin Kudret AKSAL / Oyunlar

Orhan Kemal’in (1914-1970) kendi roman ve öykülerinden oyunlaflt›rd›¤› eserleri
tiyatromuzda toplumcu gerçekçi yaklafl›m›n baflar›l› örnekleri olmufltur. (‹spinozlar,
72. Ko¤ufl, Bekçi Murtaza, Kardefl Pay›)

Hemen hepsi sahnelenmifl yirmiyi aflk›n oyunu ile Necati Cumal› (1921-2001)
tiyat-ronun en verimli yazarlar›ndan biridir. (Bofl Beflik, Susuz Yaz, Nal›nlar, Ezik Otlar,
Mine, Derya Gülü, Zorla ‹spanyol, Kristof  Kolomb’un Yumurtas›, Yürüyen Geceyi
Dinle…):
MERYEM– Dün gece öyle bir geceydi. F›rt›nal› bir geceydi! ‹kinizin de akl› bafl›nda
de¤ildi... fiimdi o f›rt›na dindi... (Meryem kâ¤›d›n›, ald›¤› yerde b›rak›r. )
S‹NAN– Dindi, ama senin içinde  ne varsa d›flar›ya k›y›ya att›ktan sonra.
MERYEM– Anlafl›ld›, gideceksin demek..
S‹NAN– Kalacak de¤ilim öldü diye..
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MERYEM– Bilmem lâz›m. Ben kiminle kalaca¤›m.
S‹NAN– fiimdi de ümitsizsin. 
MERYEM– Bu kadar düflman olamazs›n bana bir gülüflünle sevdirdin, sen sürükledin.
fiimdi b›rak›p gidemezsin. (Sinan’›n kollar›na at›l›r.) Yapayaln›z b›rakamazs›n beni.
S‹NAN-– Düne kadar öyle.
MERYEM– (Sinan’› kollar› aras›nda s›kar) Yalan! Gene öyle. Beni sevdin, ben de
sevdim, biz sevdik birbirimizi.
S‹NAN– (Meryem’i uzaklaflt›r›r.) Topla kendini.
MERYEM– Söyle sevmedin mi beni.
S‹NAN– Sevda de¤ildi aram›zdaki.
MERYEM– (Onuru k›r›lm›fl) Ya neydi?
S‹NAN– Öfkeydi, h›nçt› ac›mayd›, çekiflmeydi, savaflt›. Öyle bir fleydi.
MERYEM– Sevda ne ki? Sevda bu!

Necati CUMALI / Derya Gülü

Al›fl›lmad›k durumlar kurgulayarak seyirciyi flafl›rtan güldürücü düflündürücü
durumlar üreten bir baflka oyun yazar›m›z da Refik Erduran oldu. (Cengiz Han’›n
Bisikleti, Ay› Masal›, Ramiz ile Jülide, Halay, Bordello…):
fiER‹F– Hepimiz kaderin elinde oyunca¤›z.
MUH‹DD‹N– Kendi suçlar›m›z›n ad›na kader mi diyeceksiniz! (Balkon kap›s›n›n önüne
gelir, d›flar› bakar.) Yang›n› söndürmüfller... Cem istedi¤in oldu iflte; tepede bir tek a¤aç
kalmad›... Sade merak etti¤im bir fley var: Burada tekrar a¤aç büyümesine nas›l  mani
olacaks›n? Olamazs›n. Bu tepe yeflerir yine (Dikkatle sa¤a do¤ru bakar.) Hem ben sana
bir fley söyleyeyim mi Cem? Bu kel tepenin üstünde senin kule zarif marif durmad›.
Baya¤› çirkin oldu.
CEM– Çirkin mi oldu?
MUH‹DD‹N– Gel de bak.
CEM– (Sükûnetle)- Evet. Tepe kapkara olmufl. Böyle olaca¤› akl›ma gelmemiflti.

Refik ERDURAN / Karayar Köprüsü

Konusunu tarihten, mitolojiden, söylencelerden alan oyunlar›n önde gelen yazar›
Orhan Asena (1922-2001) d›r. (G›lgam›fl, Hürrem Sultan, Atçal› Kel Mehmet, Y›ld›z
Yarg›lanmas›):
HAL‹DE ED‹P HANIM– General Milne’nin gözünde bir amazonum ben. Öyle söz 
ediyormufl benden. Ta Sultanahmet ve Fatih mitinglerinde konufltu¤um günden beri.
MAHMURE ABLA– (Sevecen, gülümser) Hakk› da yok de¤il adamca¤›z›n Gördüm seni
konuflurken. On binlerce insan bir tek silaht› sanki, teti¤i senin parmaklar›n›n ucunda.
O anda silah› diledi¤ine çevirebilirdin.
HAL‹DE ED‹P HANIM– (Dalg›n, gülümser) Bafllang›çta tutuktum, çekingendim, bir
kad›n oldu¤umu unutam›yordum. Ama öyle hassas bir kalabal›k vard› ki karfl›mda,
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asl›nda ben onlar› de¤il, onlar beni çekip sürükledi. Bir an bütün duygular›m›z bir tek
noktada  birleflti. ‹flte o zaman unuttum bir kad›n oldu¤umu, u¤uldayan bir orman vard›
karfl›mda sanki  ben bir rüzgârd›m, bu orman› u¤uldatan.
MAHMURE ABLA– Bir uçak uçtu üstümüzden, o kadar alçakt› ki gölgesi tarad› sanki
kalabal›¤›. Bir an bir sessizlik oldu. Korkunç... Sonra bir genç gürledi: “Konufl!”
HAL‹DE ED‹P HANIM– Duydum. Askere kumanda verircesine. Ve ben konufltum.
MAHMURE ABLA– Bir genç talebe gördüm, bir s›tmaya tutulmuflcas›na titriyordu.
Durmadan da gö¤sünü yumrukluyordu. “Yurdum benim” diye ba¤›r›yordu, göz yafllar›
içinde “Zavall› sahipsiz yurdum benim.”
HAL‹DE ED‹P HANIM– Yan›l›yordu o genç. Sahibi vard› yurdunun En baflta kendisi.
Sonra o meydan› dolduran on binler... Sonra yurt ufuklar›nca büyüyen yüz binler,
milyonlar... Ve nihayet oradaki, Ankara’daki, Mustafa Kemal Pafla.

Orhan ASENA / On Alt› Mart Bin Dokuzyüz Yirmi

Konusunu tarihten alan çok say›da oyunuyla tiyatromuzun en verimli
yazarlar›ndan biri de Turan Oflazo¤lu’dur. (Sokrates’in Savunmas›, Genç Osman, Cem
Sultan…):
MAHMUT– Devletli amcam, soylu efendim, yüce hünkâr›m, izin verin de tehlikeyi 
birlikte karfl›layal›m.
SEL‹M– Ne güzel yaflad›k birlikte, ama birlikte ölmeye hakk›m›z yok, çünkü art›k sana
emanet bu halk, bu devlet, bu hayat, bu dünya, Sultan Mahmut! ‹yi bir hükümdar 
olamad›m, fakat çok iyi bir vâris b›rak›yorum ard›mda. Buysa bütün çektiklerimin
zehrini gideriyor. (Önünde diz çökmek isteyen Mahmut’u önleyerek) Bu toplumun
geçmifliyim ben, onda eskimifl, çürümüfl, kokuflmufl ne varsa benimle gömülecek..
(Mahmut’un önünde diz çöküp)... ve topra¤›n alt›nda yitik güçlerine yeniden kavuflan
ulusumuz seninle dirilecek... büyük gelece¤imizin safa¤›! Hadi art›k kardeflin taht›n tek
vârisi kalmak isteyecektir. Alemdar Pafla kap›y› k›r›ncaya dek kaybet izini (Mahmut
hâlâ duraksay›nca) Sonsuza dek ölmemi istemiyorsan, git! Padiflah›n›n buyru¤udur;
terk et buray›!
MUSAH‹P– (Mahmut’a)- Büyük dinleyen büyük sahibi olur çok geçmeden (Selim,
Mahmut’u kendisi ç›kar›r. Musahip seyirciye) Damla yokluk kap›s›n› çalarak inci oldu.
Benli¤ini silerek kendini buldu. (Ç›kar Selim oturup ney çalmaya bafllar:Özlem dolu
e z g i l e r. Katiller dalk›l›ç gire r l e r, Selim’i o hâlde görünce duraklay›p birbirlerine bakarla r;
derken, önce ürkek, sonra kararl›, at›l›rlar üstüne. Selim kendini neyle savunarak ölür.
Ney sesi kesik ç›¤l›klar gibi yükselirken perde kapan›r.)

A. Turan OFLAZO⁄LU / III. Selim-K›l›ç ve Ney
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Konular›n› ço¤unlukla söylencelerden alan yazarlar›n bafl›nda gelen Güngör
Dilmen sahnemizde yepyeni bir rüzgâr estirmifltir. (Midas›n Kulaklar›, Deli Dumrul,
‹ttihat ve Terakki, Ben Anadolu, Caml› Maymun Lokantas›…):
I. SAKALLI– Yaaa senin bildi¤in neymifl?
II. SAKALLI– Senin bildi¤in neymifl yaaa?
BERBER- Söylesem hayretler içinde kal›rs›n›z.
I. SAKALLI– Söylesene.
II. SAKALLI– Söylesene ha.
BERBER– Hele hele biraz daha meraklan›n.

O zaman.... hiç söylemem.
I. SAKALLI– Hadi söyle.
II. SAKALLI– Söyle hadi ha.
BERBER– Üstüme düflmeyin, söylemem.
I. SAKALLI– Söylemezsen söyleme.
II. SAKALLI– Söyleme... söylemezsen.
BERBER– fiey hakk›ndaym›fl, flöyle fley.
II. SAKALLI– Söyle fley, söyle fley..
BERBER– Bütün Gordium aya¤a kalkard›... ama söylemem...
I. SAKALLI– Söyleme söylemezsen.
II. SAKALLI– Lemezsen söy.

Güngör D‹LMEN / Midas›n Kulaklar›

Melih Cevdet Anday (1915-2002) oyunlar›yla öncü tiyatronun en dikkat çekici
örneklerin vermifl oyun yazar›m›zd›r. (‹çerdekiler, Mikadonun Çöpleri, Dikkat köpek
Var, Müfettifller…):
ADAM–  Coflmay›n öyle can›m, flafl›rt›yorsunuz beni. Ne dedim ben size? Ne dedim de
böyle isyan ettiniz?
DEL‹KANLI– Unutuyor musunuz beyefendi, unutuyor musunuz? Kap›n›z›n önündeki
s›rada oturmufl bir gence, hem de iflsiz bir gence, mutsuz bir gence yapt›¤›n›z kötülü¤ü
unutuyor musunuz? Ben sizden ö¤üt istemedim ki, k›z›n›z› istedim.
ADAM– K›z›m› size vermek elimde de¤il benim, anlam›yor musunuz? 
DEL‹KANLI– Anlam›yorum.
ADAM– Anlamak istemiyorsunuz da ondan. Ters bir adams›n›z siz.
DEL‹KANLI– ‹nanmadan söylüyorsunuz bunu. Önce ters de¤ilim. Sonra da öyle kolay
kolay bulunamayacak bir damat aday›y›m. Çünkü iflsizim, paras›z›m ve umutsuzum.
ADAM– Çok iyi anl›yorum ve sizi takdir ediyorum. Ama iflsiz, paras›z ve umutsuz bir
damat aday› olmakla bu kadar övünmeseniz de, biraz alçak gönüllü olsan›z daha iyi
de¤il midir?
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DEL‹KANLI– Ben bu ifllerin acemisiyim. Ne yapay›m? Bana da söyleyin, hangi yolu
tutay›m?
ADAM– Önce köpe¤e al›fl›n, köpe¤e! (Yerden paketini al›r.) Bugün bir yerde çantam›
unuttum. Nerde unuttu¤umu bilmiyorum.Ama çantan›n karfl›l›¤›nda bu paketi buldum.
Nerde buldu¤umu bilmiyorum.Allaha›smarlad›k.
DEL‹KANLI– Güle güle.

Melih Cevdet ANDAY / Seçmeler

Haldun Taner (1915-1986) ‘in oyunlar›n›n ay›r›c› özelli¤i hayata felsefi olgun bir
bak›flla bakmas› ve tarih bilincine sahip olmas›d›r. (Keflanl› Ali Destan›, Fazilet
Eczanesi, Zilli Zarife, Ay Ifl›¤›nda fiamata, Aflk ü Sevda, Haneler, Yalan Dünya…) :

KÜÇÜK ‹SMA‹L– (Seyircilere) Efendim, bizim usta Güllü Agop’la bozufltuktan sonra
‹stanbul’da tutunamayaca¤›n› anlayarak bizlerden bir heyet kurdu. Kapa¤› att›k
Bursa’ya. fiimdi burada Molyer’in fley.... neydi onun ad›?

HOLAS– Komedya deyin de gene kafas› ats›n. Adam bunu facia diye oynar.

K. ‹SMA‹L– Neyse iflte bunu “K›skanç Herif” ad› ile haz›rl›yoruz.

AHMET FEH‹M– (Seyircilere)Bu oyunu seçiflimiz sebepsiz de¤il. Sadrazamken birkaç
ay önce olmayacak  bir Jurnalle Bursa Valili¤ine  sürülen Ahmet Vefik Pafla, flifa bulmaz
bir tiyatro ve Moliere hastas›.

K. ‹SMA‹L– Belki oyunumuza gelir de bir ihsanda bulunur ümidi yok mu ya; Açl›ktan
kursa¤›m›z kurudu Midemizin ciderleri birbirine yap›flt›.

AHMET FEH‹M– Eldeki piyesin mütercimi meçhul. Osmanl› Dram Kumpanyas›’nda
çal›fl›rken, bu defter nas›lsa ustan›n eline geçmifl.

HOLAS– Yürütmüfltür, huyudur.

SATEN‹K– (Seyircilere) Paflay› Gedikpafla tiyatrosundan tan›r›z. Gençli¤i Paris’te
geçti¤inden flansonlar› pek sever. Bu yüzden oyundan önce söylemek üzere bir flanson
haz›rl›yoruz. Haydi Holas Efendi. (Holas piyanoda çalmaya, Satenik flark› söylemeye
bafllar.)

Haldun TANER / Bütün Oyunlar›

Oyunlar› ile tiyatromuza büyük katk› yapan oyun yazarlar›m›zdan biri de Turgut
Ö z a k - m a n ’ d › r. Özakman insan›n içinde bulundu¤u durumu ironik bir bak›flla
de¤erlendirir. (Sar›p›nar 1914, Fehim Pafla Kona¤›, Resimli Osmanl› Tarihi, Bir fiehnaz
Oyun…):
K. HASAN– Zühre ha!
NENE– Zühre ya.
K. HASAN– Daha bebedir o.
NENE– Demek de¤ilmifl.
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K. HASAN– fiu çakal› sevmektedir ha?
NENE– Hem de nas›l? Az kald› ölecekti bugün, o¤lan kaçt› diye.
K. HASAN– Kaçt› m›?
NENE– Kaçt› ya. Az önce dönmüfltür.
K. HASAN– Kaçm›flken?
NENE– He.
K. HASAN– Niye döndü ki?
NENE– Besbellidir o¤ul. O da k›z›, sevmektedir.
K. HASAN– Kad›n›m, bac›m, k›z›m ne der?
NENE– Ne diyecekler, bunlar› kavuflturmak sevapt›r, derler.
K. HASAN– Ya küçük gelin?
NENE– Kad›n k›sm›n›n sevgiye yüzü tutmaz ki o¤ul. O da he der. Hepsi, raz› gelmen
için elini, aya¤›n› öpmeye haz›rd›r.Anan›m, ben de haz›r›m o¤ul.
K. HASAN– Üzme beni.
NENE– Ne güzel olacak. Kan ya¤muru, rahmete dönecek. Bar›fl görüfl olacak. Bayram
olacak. De¤il mi o¤ul?

Turgut ÖZAKMAN/ Töre

‹lgisini zor koflullar alt›nda bile ahlaki de¤erleri yaflatmaya çal›flan onurlu insanlar
üzerinde odaklayan bir baflka oyun yazar›m›z da Dinçer Sümer’dir. (Kâtip Ç›kmaz›,
Eski Foto¤raflar, Maviydi Bisikletim, Beni Dünya Kadar Sev…) 

O¤uz Atay’›n (1934-1977) ölümünden sonra sahnelenen tek oyunu, Oyunlarla
Yaflayanlar’da insan›n mutlu¤unu oyunlarda aramaya çal›fl›rken yaflam›n en kaç›n›lmaz
gerçe¤i olan ölümle karfl› karfl›ya gelmesindeki ironiyi yakalam›flt›r:
COfiKUN– (Gülümsemeye çal›fl›r.) Ben de bir eski zaman piyesi olsayd›m. modern
kahramanlar› gibi silik bir hayat yaflamasayd›m. (Soluk almak için durur.) Belki de ifli
bafl›ndan yanl›fl tuttum. Bence, keman dersleri almaya devam etmeliydim. Bafl›mdan
büyük ifllere girifltim. Gülünç olma pahas›na, kendime göre çok ciddi ifllere girifltim. Hiç
olmazsa bu bak›mdan cesur say›l›r›m, de¤il mi Saffet? (Saffet’in gözleri yaflar›r.)
Al›yorsunuz dostum. (Son gücüyle oynar.) Bu iflleri benden daha iyi bilirsiniz, söyleyin
bana. Hangisi daha güç: A¤lamak m›, güldürmek mi? (Gülümser.) Bu soruyu sormakta
geç kald›¤›m› söylüyorsunuz. Ne yapal›m? Son kozumu oynuyorum aziz dostum ve bana
pahal›ya da mal olsa ancak bir kifliyi a¤latabiliyorum. (Soluksuz kal›r.) Tabii ben
biraz... ucuza... mal oldum.. faturam› da ödemediler... bir fleyler... b›rakalbil...dim mi
dersiniz... görevimi .... yapabil... dim mi?.... (Ölür.)
SAFFET– /Oynar gibi): Büyük bir kalp atmaz oldu. genç Coflkun’umuz art›k yaflam›yor.
Onu, istedi¤i gibi büyük bir oyunla u¤urluyoruz.
(Servet girer)
SERVET– Aman yarabbi! Ne oldu? (Coflkun’a bakar) Yoksa... yoksa öldü mü?
SAFFET–  (oyununu sürdürür) Hay›r, o ölmedi.
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SERVET– (anlamaz) Peki ne oldu?
SAFFET– Eski bir oyunun provas›n› yap›yordu. Herkesin bildi¤i gibi üstat, oyunlar›
fazla büyütürdü, gere¤inden çok ciddiye al›rd›.
SERVET– (Coflkun’a yaklafl›r, dikkatle bakar, geri çekilir) Peki nesi var?
SAFFET– Biraz kalbi vard›.(Oynar) Evet, gerçe¤i aç›klamak zorunday›m. (Coflkun
Ermifl, kalbi oldu¤u için ölmüfl bulunuyor. Hayat oyunlar›n› gere¤inden fazla ciddiye
alan merhum, ölümü de ayn› ciddiyetle karfl›lad›. Onun kadar ciddi olmayan biri, böyle
bir durumda, hiç olmazsa bayg›nl›kla yetinebilirdi.Coflkun öldü. Çünkü oyunlar onun
için bir ölüm kal›m meselesiydi. Baflka türlü yapamazd›: Hayat›n› ve özellikle ölümünü
büyütmek zorundayd›. Biz de flimdi kendisini ciddiye almak zorunday›z. πÇünkü mer -
hum güldürmeyi sevdi¤i kadar a¤latmay› da severdi.
SERVET– (Saffet’e kuflkuyla bakar) Gerçekten öldü mü? (Saffet evet anlam›nda bafl›n›
sallar. Servet, dehflet içinde Safet’e bakar.)Peki, ne yapaca¤›z flimdi?
SAFFET– Oyun bitti, seyirciyi selamlayaca¤›z. (Bir ad›m öne gelir ve halk› selamlar.
Servet de flaflk›nl›kla bafl›n› öne e¤er. Coflkun’un bafl› da selam verir gibi önüne düfler.)

O¤uz ATAY / Oyunlarla Yaflayanlar

Dünya çap›nda mizah yazar›m›z Aziz Nesin (1915-1995) seyirciyi evrensel 
boyutlarda düflünmeye davet etmifltir. (Biraz Gelir Misiniz?, Bir fiey Yap Met, Çicu,
Hadi Öldürsene Canikom…):
Afi‹– Fülüt can›m. Bildim, fülüt.. Fülüte sopi diyorlar.
M‹SA– Fülüt de¤il bayan...
BORNOK– Sopi de¤il..
Afi‹– Peki nedir bunlar?
PINAY– Her neyse, bu sopalar ne ifle yarar?
MATEH– Supiden ç›kan ses var ya...
P‹NAY– Ses mi?
MATEH– Duymad›n›z m›? (Çalar) Bu sesi duyanlar kötülük yapamazlar.
Afi‹– Ses mes ç›kt›¤› yok.
P‹NAY– Bu pasilerinizi burada satabilece¤inizi hiç sanm›yorum.
MATEH– (Bornok’a) Sen bir pazar› dolaflsan. Bakal›m ifle yarar kam›fl var m›? Ihlamur
a¤ac› da arars›n Misa, sen de al sepetini.
BORNOK– Peki usta.
MATEH– Her yan› iyice ara.
P‹NAY– Hiç denediniz mi bu z›r›lt›lar›? Gerçekten bu düdü¤ün sesini duyanlar kötülük
yapamazlar m›?
MATEH– Denemez olur muyum? Her zaman... ‹flte ben... O¤lum Misa....(Alçak sesle)
Demin ç›kan kambur var ya.... Ç›ra¤›m Bornok.. H›... Ne az›l› gece h›r›z›yd› o.
Kertenkele gibi düz duvara t›rman›r. Polis bile onunla bafla ç›kamazd›. Anlad›n›z m›?
Sonra, benim ç›ra¤›m oldu. Bütün supilerini duyuyor. Art›k hiçbir kötülük yapamaz.

Aziz NES‹N / Biraz Gelir Misiniz?
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Epik tiyatronun ülkemizdeki uygulay›c›lar›ndan biri de Oktay Aray›c›’d›r. (1936-1985)
(Seferi Ramazan Bey’in Nafile Dünyas›, Bir Ölümün Toplumsal Anatomisi, Rumuz
Goncagül…) Tar›k Bu¤ra’n›n ünlü tuluat oyuncusu Naflit’in yaflam›n› oyunlaflt›rd›¤›
‹biflin Rüyas› ile dikkat çekti:
NAH‹T– Elbette... at bir nâra daha! Ver bir selam flimdi.oldu. Alk›fllay›n. Ne o?
Be¤enmediniz mi? Yaz›k. Hadi flimdi, yallah! (Sadi’yi getirirken, onlar› gören Hatice
koridora f›rlar; Nahit Sadi’yi ona do¤ru itmifltir. Hatice az farkla s›yr›larak kaçar.)
NAH‹T– (Sadi’yi iterken:) Al mal›n›! (Hatice’nin arkas›ndan ba¤›r›r:) ‹yi mi? (fiaflk›n
flaflk›n bak›n›r. Sahnesi bombofl... ne dekor, ne insan... aradaki bölümde kalm›fl, boflluk.
‹skemlesine çöker; soluya soluya m›r›ldan›r: ) Suçlama beni... b›ça¤› onun elinden
ald›m... tam flurama saplad›ktan sonra. Senindi b›çak... sen verdin. Suçlama beni. (Hep
elinde duran mektubu farkediverir. Okur, Ifl›klarda çarp›c› bir de¤iflim:)
HAT‹CE– (Karlar›n alt›nda konufluyor sesi hoparlörden yank›l›:) Kar ya¤›yor, efendim.
Görülmemifl bir güzellikte. Sesler erir, gider... görüntüler de öyle. Pat pat diye 
yürüyormuflum gibi gelir insans›z, sokaks›z, çarfl›s›z buzul bölgelerinde. Mutluluk,
nedir duyar›m... mutluluk ben olurum. (ARA) Nas›l olacak? anahtarla! çald›m. (ARA)
Durmufl kar. Ya¤s›n! Ne olur ya¤s›n! (Küçük bir ara:) Sonra da k›z›yordum sana... seni
bekleyiflime (Küçük bir ara!) Bir piyes yaz sen; baflrolü ben oynayay›m... daha do¤rusu,
yaln›z ben olay›m piyeste: Ç›kay›m sahneye, ba¤›ray›m, söveyim, tüküreyim! Herkese!
Yaln›z oradakilere de¤il... ama herkese... dünyaya... Öteki y›ld›zlara da! (Minicik bir
ara; hüzün, ümitsizlik:) Tamam m›? (ARA) Korkak, korkak, korkak... tembel, korkak
(Ifl›klar pat diye söner. Son kelime yannk›lanmaya devam eder)

Tar›k BU⁄RA / ‹biflin Rüyas›

1981’li y›llarda tiyatro yaz›n›m›z›n en büyük kazan›m›, Murathan Mungan ve
Memet Baydur’un tiyatromuzu yeniden canl›l›k getiren oyunlar› olmufltur.

Murathan Mungan; Mahmud ile Yezida, Taziye, Geyikler Lanetler’den oluflan
üçlemede seyircinin düfl gücünü zorlam›fl, onu, Güneydo¤u Anadolu söylencelerinin
gizemli karanl›¤›na ç›k›lan yolculukta varl›¤›n ezeli trajik boyutuyla karfl› karfl›ya
getirivermifltir:
MAHMUD– Seni ilk gördü¤üm günü hat›rlamakta m›s›n Yezida?
YEZ‹DA– Hiç unutmufl olabilir miyim Mahmud?
MAHMUD– Hele deli k›z a¤layaca¤›na, gel yine  oyun oynayal›m. Seni ilk gördü¤üm o
günü oynayal›m. En güzel oyun odur.
(Bu sahne “ oyun içinde oyun” olarak süre c e k t i r, zaman zaman kopsalar bile
oynad›klar› oyundan gene de oyun biçiminde sürecektir. Düfl ile gerçe¤in ayr›m›n› 
yitirmifllerdir art›k.)
YEZ‹DA– Seni gördü¤üm o ilk gün ›rma¤›n öte yakas›ndayd›n.
MAHMUD– Seni görünce ›rma¤› geçtim Yezida.
YEZ‹DA– En mümkünsüz ifli baflard›n.
MAHMUD– Ben ›rma¤›n öte yakas›ndayken, sen benimle e¤lendin uzaktan. Sand›n ki
›rma¤› geçemem. Sand›n ki yan›na ulaflamam. Sand›n ki ›rmak geçilmez. 
YEZ‹DA– Irma¤› yüzerek geçen görülmemifltir bugüne dek. Irma¤›n da töresi vard›r
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kendine: Adam yüzdürmez üstünde, insan bar›nd›rmaz, kendine yüzmeye geleni çeker
suyun dibine yutar.
MAHMUD-– Önümde ›rmak vard›. Ve de baflka çarem yoktu.
YEZ‹DA– Yukar› koyaktaki da¤ yolundan baflka hiçbir yol bu tarafa adam getirmez,
baflka hiçbir yol bu yana iz sürdürmez... ‹nsan tafl›maz.
MAHMUD– O yolu her gün senin için geçmekteyim Yezida.
YEZ‹DA– O yol sarpt›r Mahmud. Herkese geçit vermez, her babayi¤it aflamaz yukar›
koya¤›. Yol izin verse kartallar, akbabalar, al›c› kufllar izin vermez.
MAHMUD– Ben izini sevdamdan al›r›m. Yezida. Gücümü senden al›r›m. Irma¤›n
öfkesini yendim, da¤›n öfkesini yendim....

Murathan MUNGAN / Mahmud ile Yezida
Kendi yazd›¤›, yönetti¤i, oynad›¤› yirmiye yak›n oyununda kal›plaflm›fl,

düflünceleri sarsan, seyirciyi flafl›rtarak hep diken üstünde tutan Ferhan fiensoy’un özel
bir yeri oldu bu dönemin Türk tiyatrosunda. 

Kimlik aray›fl› sorunsal›n›, kiflilik genelinde ve elefltirel bir bak›flta yans›tan 
oyunlar› bafl›nda Memet Baydur’un (1951) oyunlar› geldi. Baydur, 20. yüzy›l›n son
yirmi y›l›nda yazd›¤› yirmiden fazla oyunuyla seyirciyi hayata, al›flkanl›klar›n engeline
tak›lmadan yeni bir gözle bakmaya, vicdanlar› do¤rulara açmaya, en çok da körelmifl
zekâlar› bilemeye çal›flm›flt›r. Oyunlar›n›n renkli dünyas›nda sanatç›lar, ayd›n geçinenler,
bilim adamlar›, garsonlar, yeralt› dünyas›n›n kabaday›lar›, oyuncular, gezginler,
astronotlar, sat›c›lar yer al›r. (Cumhuriyet K›z›, Yang›n Yerinde Orkideler, Maskeli
Süvari, Yaln›zl›¤›n Oyuncaklar›, Çin Kelebe¤i…):
ADAM– (Neriman’a) ‹flte iki orkide... Senin için... Seni sevdi¤imi söylemek için...
Hayat›m! Senin taraf›nda yaflad›¤›m› söylemek için...
NUR‹– Benim taraf›mda m› abici¤im?
ADAM– Sen de nereden ç›kt›n? Neriman’›n taraf›nda demek istiyorum!
NER‹MAN– (Güler) Hah flöyle!
NUR‹– (Bir an duraklar) Garip fley...
NER‹MAN– Ne oldu?
NUR‹– Hiç... Hiçbir fley olmad›...
ADAM– N’oluyor Nuri?
NUR‹– Hiç a¤abeycim... hiç... orkide görmedi¤imin fark›na vard›m birden.
ADAM– Ne?
NUR‹– Hayat›mda... (güler) güzel hayat›m boyunca... bir kere olsun, orkide görmedim
ben... (Sessizlik)
NER‹MAN– Ben de... ne komik, bende bilmiyorum nas›ld›r bir “orkide...)
NUR‹– Güzel bir fley olmal›... bir “Çiçek”... di mi a¤abeyci¤im?
NER‹MAN– “‹flte bak... ‹ki orkide senin için... seni sevdi¤imi söylemek için... Ömrüm!
Hayat›m› senin taraf›nda yaflad›¤›m› söylemek için... “Bütün bunlar gibi bir fley
olmal›...
ADAM– Öyle olmal›... (Sessizlik) Ben de bilmiyorum... nas›l olur bir orkide!

Memet BAYDUR / Yang›n Yerinde Orkideler
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☛

21. yüzy›l›n bafllar›nda gelecek için umut veren yeni yazarlar›n oyunlar› dikkat
çekti. Gerçeklere farkl› aç›lardan bakan, özgün biçimlemeler deneyen oyunlar
yaz›lmaya baflland›. Cihan Canova, Behiç Ak, Özen Yula yazd›klar› oyunlarla 
yönetmenlerin, sahne tasar›mlar›n›n yarat›c› düfl gücünü k›flk›rtt›lar.

Özet olarak, Cumhuriyet Dönemi oyun yazarl›¤›n›n bafllang›çta coflkulu bir at›l›m
içinde oldu¤u, bu at›l›m›n 1960’l› y›llarda doru¤a eriflti¤i, geliflimin 1970’li y›llar›n
sonlar›na kadar sürdü¤ü daha sonra ›l›ml› bir yol izledi¤i, içine kapand›¤› ve giderek
kendine yeni ç›k›fl yollar› aramaya bafllad›¤› söylenebilir. (fiENER; 2006/181-210)

ÖLÇME VE DE⁄ERLEND‹RME

1. Birkaç cümleyle Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyat›n›n oluflumunu aç›klay›n›z.

2. Cumhuriyet Döneminin dayand›¤› temelleri k›saca belirtiniz.

3. Bu dönemde memleket edebiyat› zevkiyle Bat›’dan gelen anlatma biçimlerinin 
Türkçe’de nas›l birlefltirildi¤ini bir örnekle gösteriniz.

4. Cumhuriyet Dönemi eserlerinde Anadolu co¤rafyas› nas›l ele al›nm›flt›r?

5. Eserlerde bireyin anlat›lmas›nda psikolojideki yeniliklerden nas›l yararlan›ld›¤›na 
bir örnek veriniz.

ANLAMA YORUMLAMA

1. “Bir Adam Yaratmak” oyunundaki Hüsrev’in direnme gücünü yitirmesine neden 
olan olay nedir?

2. “‹bifl’in Rüyas›” oyununun trajik sonu nedir?
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ÇANKAYA

Çankaya, Ankara'n›n güney yamaçlar›na düfler. Buralar, 1920-1922 y›llar›nda, yani
Kurtulufl Savafl› s›ras›nda ba¤l›k bahçelik idi. Kavakl›dere'den yukar›, i¤de a¤açlar›
aras›ndan k›vr›la k›vr›la tepeye vurdun mu, iki katl› bir ba¤ evine var›rd›n. Dam›nda
akça kavaklar›n h›fl›rt›l› gölgesi. Üst kat duvarlar›, a¤aç direkler aras›na yerlefltirilmifl
k›rm›z› tu¤la ile örülmüfl ve Ankara topra¤› ile s›vanm›fl... Karfl›dan bakt›n m›, gelincik
k›rm›z›s› açm›fl san›rd›n. Gelincik ve ba¤ topra¤› kokard› bu evler.

Ankara ovas›na aç›lan iki kanatl› bir kap›... Evin önünde bir çeflme ve Çankaya
tepelerinin ba¤r›ndan gelen ince, serin bir su... Mustafa Kemal Pafla, Kurtulufl Savafl›
y›llar›nda, iflte Çankaya'daki bu ba¤ evinde yaflard›. Eski bir otomobille flimdiki Ulus ile
K›z›lay aras›ndaki toz, çamur ve batakl›k bölgeyi geçti mi baharsa, gelin olmufl zerdali
a¤açlar›n›n kokusunu duya duya; yaz ise ballanm›fl Ankara armutlar›n›n temmuz 
ikindisinde yayd›¤› bozk›r yelini ala ala; hele güz ise, renk renk giyinmifl elma, zerdali,
armut, ayva a¤açlar›n›n dü¤ününe baka baka; ve de k›flsa, o derin sessizlikte, ince i¤de
dallar›na yüklenen kar gülünü koklaya koklaya Çankaya'daki ba¤ evine var›rd›.

Ankara ba¤lar›n›n her mevsim yoluna serdi¤i bu bin bir güzellikten; a¤açlar›n,
asmalar›n, çiçeklerin, böceklerin, kufllar›n, ince akan sular›n, otlar›n ve kar güllerinin
süsledi¤i bu can besleyici, dinlendirici, yüreklendirici ba¤ yolundan, yorgun bafl›n›
tabiat anan›n ba¤r›na gömerek geçer; evin önünde iner, çeflmedeki ince su ile yüzünü
gözünü y›kar, yurdunun kayna¤›yla ar›n›r, dirilirdi. Bu k›sa dinlenmeden sonra hemen
yeniden çal›flmaya bafllard›.

Alt kattaki odada, ya savafl arkadafllar›yla ve komutanlarla, ya da devlet yöneticileriyle
günün konular›na, bin bir sorunun üzerine e¤ilirler, çareler ararlar, kararlar verirlerdi.

Böyle bir yaz günü, ba¤ evinin afla¤› odas› Ankara'dan gelen devlet adamlar›yla dolup
taflmaya bafllam›flt›. Bu günü Ruflen Eflref Ünayd›n, "Özleyifl" adl› kitab›nda can al›c›,
yürek titretici bir dille anlat›r.

O gün ilk gelen ‹çiflleri Bakan› Ata Bey olmufl. Söyledikleri hiç de iç aç›c› fleyler de¤il:
"Anadolu'da yer yer eflk›yalar türemifl, halk› soymaktalar; kimsenin can›ndan mal›ndan
güveni kalmam›fl... Çare?"

Arkas›ndan Millî Savunma Bakan› Kâz›m Pafla girmifl, onun söyledikleri de iç aç›c›
fleyler de¤il: "Askerin ayakkab›s› yokmufl, silâh kay›fl› yokmufl... Çare?"
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Çare para... Odaya giren Maliye Bakan› Hasan Fehmi Bey, bu kötü haberlerin 
üzerine tuz biber ekmifl: "Maliyenin kasas›nda hiç haz›r para yoktur Paflam!." Eeee... Çare?

Bütün bu çareleri Mustafa Kemal Pafla bulacak...

Çare... Çare elbette vard›r. Çare halktad›r. Halk›n gülündedir, halk›n gönlündedir...
Çare, bir yüce ülküye inanmakt›r.

Bir zamanlar Mustafa Kemal Pafla'ya kötümser birtak›m kifliler sormufllard›:

"Param›z var m›d›r? Silâh›m›z var m›d›r?"

"Yoktur."

"Öyleyse ne yapacaks›n?"

"Para olacak, ordu kurulacak ve bu ulus ba¤›ms›zl›¤›n› kurtaracakt›r..."

Öyle de oldu. Mustafa Kemal yine bir yaz mevsiminde Çankaya'daki ba¤ evinden
inip 20 A¤ustos 1922 günü Akflehir'e vard›.

Akflehir, büyük sald›r›ya haz›rlanan ordumuzun genel karargâh› idi. Türk halk›n›n
güler yüzü, bal dili Nasrettin Hoca'n›n mezar› da Akflehir'dedir. Nasrettin Hoca, bir halk
bilgesidir. Onda Türk halk›n›n hayata iyimserlik, umut ve hoflgörüsüyle bakan, gerçekçi
gözleri ve gerçekçi sözleri vard›r. Onun göle yo¤urt çalma öyküsünü bilirsiniz. Bu
f›krada Nasrettin Hoca'n›n sözlerinde ne büyük bir anlam vard›r. Büyük ifller, büyük
düflleri gerektirir. Mustafa Kemal, Kurtulufl Savafl›'na bafllad›¤›nda, "Tutar m›, olur mu?
Bu ifl baflar›l›r m›, mümkün mü hiç?" diye soruyordu karamsarlar ve düfl yoksullar›...
Oysa büyük adam, iyimser adamd›r, umut adam›d›r ve halk›n gönlündeki de¤erlere
inanan adamd›r. Büyük adam, halk›n gölüne ve gönlüne maya çalan adamd›r. Düfl nerde
biter, gerçek nerde bafllar bilir o... Ve çalar mayay›, Kurtulufl Savafl› bafllar.

Halk›n durgun san›lan gölüne büyük bir inançla Kurtulufl Savafl› mayas›n› çalan
adamd›r Mustafa Kemal...Çareyi halkta görendir... Çankaya'dan Akflehir'e gitti¤inde bu
maya çoktan tutmufltur zaten...

Ceyhun Atuf KANSU 

Atatürk ve Kurtulufl Savafl›



 ÖZET

Cumhuriyet’in ilân›yla yeni bir devlet kurma çabalar›, Kurtulufl Savafl›’n›n
ard›ndan yeni bir kültürün oluflturulmas›n› da gerekli k›l›yordu. 

Bu amaçla bir dizi devrimi gerçeklefltiren Mustafa Kemal Atatürk, özellikle dil,
tarih ve e¤itim alanlar›nda köklü bir dizi yenili¤e yöneldi.

E¤itim ve ö¤retimin yayg›nlaflmas›n› sa¤lamak amac›yla yap›lan Harf Devrimi
(1928) Bat› uygarl›¤› yolunda at›lan en önemli ad›m oldu. Bunu Türkçenin sadelefltirilmesini
amaçlayan Dil Devrimi (1932) izledi.

E¤itim ve kültür kurumlar›n›n artmas›, toplumun her kesiminden insanlar›n
yetiflme imkân› bulmalar› edebiyat› da etkiledi.

fiiirde Cumhuriyet’in ilk kufla¤›n› oluflturan Millî edebiyatç›lar yurt güzelliklerini
dile getiren Anadolucu bir edebiyat gelifltirdiler.

Devletin giriflimiyle kurulan Halkevleri, Türk Tarih ve Türk Dil Kurumlar›
arac›l›¤›yla yeni bir kültür oluflturulmak istendi.

Anadolu ya da memleketçi edebiyat 1930’lu y›llara kadar etkisini sürdürdü. Bu
fliire ilk tepki ç›kard›klar› ortak kitab›n ad›ndan ötürü edebiyat tarihine Yedi Meflaleciler
ad›yla geçen topluluktan geldi. (Sabri Esat Siyavuflgil, Ziya Osman Saba, Yaflar Nabi
Nay›r, Muammer Lütfi, Vasfi Mahir Kocatürk, Cevdet Kudret, Kenan Hulusi Koray)

Hececi fliirde as›l aflama Ahmet Muhip D›ranas, Ahmet Hamdi Tanp›nar, Necip
Faz›l K›sakürek ve Cahit S›tk› Taranc› taraf›ndan gerçeklefltirilmifltir.

Türk hikâye ve roman› 1930’lara kadar Millî Edebiyat etkisinde geliflmifl,
1930’dan sonra toplumcu gerçekçi çizgiye yönelmifltir. Ustal›klar›n› kan›tlam›fl bu
yazarlar Yakup Kadri Karaosmano¤lu, Halide Edip Ad›var, Reflat Nuri Güntekin,
Peyami Safa ve Memduh fievket Esendal’d›r.

Yakup Kadri Karaosmano¤lu, Ta n z i m a t ’tan Cumhuriyet’e Türk toplumunun geçirdi¤i
tarihsel aflamalar› konu edinir.

Halide Edip Ad›var, bireysel duygular› yans›tan romanlar›n›n yan› s›ra toplumsal
konulara da yönelir.

Reflat Nuri Güntekin, duygusal bir gerçeklikle Anadolu’ya, Anadolu insan›n›n
dünyas›na e¤ilir.

Peyami Safa, bireyin öne al›nd›¤›, ruh çözümlemelerine dayal› bir roman› gelifltirir.

Memduh fievket Esendal ise emekleriyle yaflayan küçük insanlar› konu edindi¤i
hikâyeleriyle öne ç›kar.

Her dönemde oldu¤u gibi 1940’l› y›llarda da fliirden ölçü, uyak gibi s›n›rlar› atarak
yeni bir söyleyifle ulafl›l›r. Bu çaba, serbest fliirin yayg›nlaflmas›n› sa¤lar.
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Yaln›z eski fliire de¤il toplumcu fliiri de tepki olan Garip hareketi Orhan Veli Kan›k,
Oktay Rifat, Melih Cevdet Anday’›n ad› ile an›l›r. Üç arkadafl Varl›k dergisinde ölçüsüz,
uyaks›z yeni bir fliir ak›m› bafllat›rlar. Bu yoldaki fliirlerini Garip adl› bir kitapta toplarlar.

Ayn› dönemde sanata toplumsal bir görev yükleyen sanatç›lar›n bafll›calar›
flunlard›r: R›fat Ilgaz, Cahit Irgat, A. Kadir, Enver Gökçe, Ömer Faruk Toprak, Mehmed
Kemal, Arif Damar, Ahmet Arif, Attila ‹lhan.

1940 sonras› kendine özgü fliir dili ile Faz›l Hüsnü Da¤larca, yeni fliirin önde gelen
ad›d›r.

Faz›l Hüsnü Da¤larca d›fl›nda 1940’larda geliflen yeni fliirin bafll›ca temsilcileri
Behçet Necatigil, Sabahattin Kudret Aksal, Asaf Halet Çelebi, Cahit Külebi, Ceyhun
Atuf Kansu, ‹lhan Berk, Necati Cumal›, Bedri Rahmi Eyubo¤lu ve Özdemir Asaf’t›r.

‹lhan Geçer, Feyzi Hal›c›, Mehmet Ç›nar gibi flairlerse geleneksel fliirden yola
ç›karak yeni bir söyleyifle ulaflmak istediler.

Ça¤dafl Türk edebiyat›nda öykü ve roman, gerçekçili¤in yorumlar›na ba¤l› olarak
tek bir çizgide geliflmifltir. Sabahattin Âli toplumsal çizgiyi gelifltirir. Sait Faik
Abas›yan›k ise toplumsal sorunlardan çok ayd›n bireyin küçük dünyas›na yönelen
duyarl›l›¤›yla yeni bir öykü anlay›fl› getirdi. Samim Kocagöz kasaba insanlar›n›n 
sorunlar›n› gerçekçi bir tutumla yans›t›rken, Orhan Kemal toplumcu sorunlara e¤ildi.
Halikarnas Bal›kç›s› da yaflamlar› denize ba¤l› insanlar›n dünyas›n› sergiledi. Yine bu
dönemde Samet A¤ao¤lu ile Tar›k Bu¤ra ise de¤iflik bir öykü anlay›fl›yla bireyin iç
dünyas›n› yakalamaya çal›flt›lar.

1960’l› y›llara gelirken, eski ve yeni kuflaktan Kemal Bilbaflar, Samim Kocagöz,
Talip Apayd›n, Necati Cumal›, Fakir Baykurt gibi sanatç›lar›n öykü ve romanlar›yla
köyü konu edinen zengin bir edebiyat oluflur. Köy roman› olarak an›lan bu dönem 
eserlerinin en tan›nm›fl örne¤ini de Y›lanlar›n Öcü ile Fakir Baykurt vermifltir.

Yaflar Kemal ve Kemal Tahir’in köy gerçe¤ini de¤iflik boyutlar›yla yans›tan 
eserleri günümüz Türk edebiyat›nda seçkin örnekler aras›ndad›r.

fiiirde, Garip hareketine tepki olarak ç›kan yeni fliir ak›m› ‹kinci Yeni ad›yla an›l›r.
‹kinci Yeni ak›m›n›n öncüleri aras›nda Cemal Süreya, Turgut Uyar ve Edip Cansever’in
adlar› say›labilir. ‹kinci Yeni ak›m› da Türk fliirinin geliflim sürecinde yeni bir aflamad›r.

Öyküde ise bireyin öne al›nd›¤›, olaylar›n de¤il durumlar›n irdelendi¤i ve biçim
kayg›s›n›n a¤›r bast›¤› bu öykülerle gerçe¤in bütün yönlerinin ortaya ç›kar›lmas›
amaçlanmaktayd›.

Günümüz Türk edebiyat›nda fliirden öykü ve romana her alanda bir çokseslilik ve
çok boyutluluk görülmektedir. Bundan çeviri eserlerle yeni bilgilerin, tarih, toplum
bilim alan›ndaki inceleme ve araflt›rmalar›n katk›s› çok büyüktür.

Günümüz Türk fliiri toplumsal temalardan bireysel duyarl›klara, en uç biçim 
denemelerinden gelenekten yararlanan söyleyifllere zengin bir birleflim görünümündedir.
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Ça¤dafl Türk edebiyat›nda öykü ve roman d›fl›ndaki düzyaz›ya dayal› türlerin as›l
geliflimi Cumhuriyet’ten sonrad›r.

Deneme türü özellikle Cumhuriyet Döneminde geliflmifltir. Deneme türünde özgün
örnekler veren Nurullah Ataç’›n yaz›lar› türün bütün özelliklerini tafl›r. Sabahattin
Eyubo¤lu ise ayn› dönemde daha çok hümanist düflünüflün yerleflmesi, halkç› bir
kültürün oluflmas›na yönelik u¤rafl vermifltir.

Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyat›nda ad›n› daha çok baflka türlerde duyurmufl
edebiyatç›lar›n seyahat ve an› türlerinde de yazd›klar› görülmektedir. Özellikle Falih
R›fk› Atay, Türkçenin bütün inceliklerini tafl›yan, ak›c› anlat›m›yla an› ve seyahat
yaz›lar›n› farkl› bir tür boyutlar›na tafl›m›flt›r.

Yayg›nlaflan günlük türünün öncüleri ise Nurullah Ataç ve Salâh Birsel’dir.

Türk edebiyat›n›n de¤iflik dönemlerinde türler ve edebiyatç›lar üzerine yap›lan
monografik çal›flmalar da artarak sürmüfltür.

Mizah edebiyat› da güldürürken düflündürmeyi de amaçlayan bir mizah anlay›fl›yla
yeni boyutlara ulaflt›. Bu alanda Aziz Nesin, R›fat Ilgaz, Muzaffer ‹zgü gibi yazarlar
baflar›l› örnekler verdiler.

Cumhuriyet Dönemi tiyatromuz Musahipzade Celâl, Cevat Fehmi Baflkut, Necati
Cumal›, Refik Erduran , Orhan Asena, Turan Oflazo¤lu, Güngör Dilmen, Haldun Taner,
Memet Baydur gibi yazarlar›n oyunlar›yla hayli nitelikli eserler kazand›.
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. TEST I

1. Afla¤›daki ilkelerden hangisi Hecenin Befl fiairi taraf›ndan benimsenmemifltir?

A. Halk kültüründen yararlanmak 
B. fiiirde aruz ölçüsü kullanmak
C. Anadolu’nun güzelliklerini ifllemek
D. Süslü, kapal› bir anlat›ma yönelmek.

2. Afla¤›daki flairlerden hangisi memleketçi edebiyat içinde yer almam›flt›r?

A. Ömer Bedrettin Uflakl› 
B. Kemalettin Kamu 
C. Necmettin Halil Onan 
D. Orhan Veli Kan›k

3. Afla¤›daki romanlardan hangisinin temas› halk-ayd›n kopuklu¤udur?

A. Handan
B. Kuyucakl› Yusuf
C. Yaban
D. K›skanmak

4. Afla¤›daki flairlerden hangisi roman yazmam›flt›r?

A. Melih Cevdet Anday
B. Oktay Rifat
C. Attila ‹lhan 
D. Orhan Veli Kan›k

5. Afla¤›daki “sanatç›-eser” dizilerinden hangisi yanl›flt›r?

A. Necati Cumal›/ Ölmez Otu
B. Tar›k Bu¤ra/Dönemeçte
C. Orhan Kemal/Murtaza
D. Yusuf At›lgan/Anayurt Oteli

6. Say›lan özelliklerden hangisi ‹kinci Yeni fliir hareketini özellikleri aras›nda 
say›lmaz?

A. Anlamca kapal›l›k
B. Eski fliirle ba¤ kurmak
C. fiiir dilini zorlamak
D. Sözcüklerle oynama
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7. Afla¤›dakilerden hangisi 1950 sonras› yeni öykü anlay›fl›n›n özellikleri aras›nda 
say›lmaz?

A. ‹ç gözleme önem vermek
B. Olaylar› de¤il durumlar› irdelemek
C. Yaflama sevincini dile getirmek
D. Bireysel sorunlar› ifllemek

8. Afla¤›daki romanlardan hangisi köyü konu edinir?

A. Huzur
B. Susuz Yaz
C. Cehennem Kraliçesi
D. Tehlikeli Oyunlar

9. Türk edebiyat› hangi dönemde ulusal kaynaklara yönelmifltir?

A. Tanzimat Dönemi 
B. ‹slâmi Dönem Türk Edebiyat›
C. Divan Edebiyat›
D. Millî Edebiyat Dönemi

10. Afla¤›daki romanlardan hangisinin konusu Kurtulufl Savafl› de¤ildir?

A. Yaban 
B. Ateflten Gömlek
C. Küçük A¤a
D. Tutunamayanlar
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