
selelerinden. nihayet insanlığın ezeli ve 
ebedi duygu ve davranışlarından izler 
taşımaması düşünülemez. Böylece mer
kezini edebi metnin. çevresini ise yazar. 
dar çevre (mahalli edebiyat). bölge. mem
leket ve millet. ümmet ve medeniyet, ni
hayet bütün insanlığın teşkil ettiği git
tikçe genişleyen. iç içe daireler şeklinde 
zihni bir şema edebiyatın insani ve milli 
oluşunu açıklayacaktır. 

Buraya kadar bir sanat eseri olarak 
söz konusu edilen edebiyat kavramı bu
nun dışında konunun teorik bahislerini 
de içine almaktadır. Diğer sanat alanla
rında , plastik sanatlar için sanatkarın 

dışında sanat tarihçisi , müsiki için mü
zikolog kelimeleri bulunmasına karşılık 
edebiyatçı sözü hem sanatkar hem de 
konunun teorik meseleleriyle ilgilenen
ler hakkında kullanılmaktadır. Bu an
lamda edebiyat özel bir bilim alanı oluş
turur. Bu alana edebiyat tar ihi , edebi
yatçıların biyografileri. edebi metinlerin 
tenkit ve değerlendirilmesi. edisyon kri
tik, edebiyat felsefesi. edebiyat psikolo
jisi. edebiyat sosyolojisi gibi alt bilim dal
ları girer. 
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Ankara'da Şubat 1969-Aralık 1984 ta
rihleri arasında 157 sayı yayımlanan der
gi. Nuri Pakdil'in öncülüğünde M. Akif 
inan. Rasim Özdenören ve Erdem Baya
zıt tarafından kurulmuş. Cahit Zarifoğ

lu. Alaeddin Özdenören. Bahri Zengin, 
İsmail Kıllıoğlu gibi imzaların da katkı
larıyla yayımını sürdürmüştür. Derginin 
kadrosu daha sonra Osman Sarı. Ahmet 
Yücel, Durali Yılmaz, Ebubekir Eroğlu . 

Mustafa Miyasoğlu. Kamil Eşfak Berki, 
M. Atilla Maraş. Atasoy Müftüoğlu, Ah
met Kot ve Tahir Yücel'in katılmasıyla 
genişlemiş, 1975'ten itibaren Nuri Pak
dil'in dışında diğer ilk isimler çekilerek 
Arif Ay, Turan Koç, İbrahim DemireL Ya
şar Kaplan. Ali Göçer, Mevlüt Ceylan. Ca
hit Yeşilyurt, Ali Ulvi Temel. Sezai Uğur

lu, Necip Evlice. Fuat Altınsoy, Kamil Ay-

doğan , İrfan Çevik. Ali Karaçalı , İlhami 
Çiçek gibi imzalardan meydana gelen 
yeni bir kadro oluşmuştur. Zaman za
man ara vermek zorunda kaldığı yayı

mını beş dönem halinde on altı yıla ya
kın bir müddet sürdüren derginin ilk üç 
döneminde Ahmet Bayazıt. Nisan 1977'
den itibaren de Arif Ay sahibi ve sorum
lu yönetmeni görünmekle beraber der
giyi esas yöneten ve ona şekil veren. 
Emin Ziyaioğlu takma adıyla da yazan 
Nuri Pakdil olmuştur. İlk dört dönemin
de ( ı 969- ı 974) düzensiz olarak birleşik 
çıkanlarla beraber otuz sekiz sayı. 1975-
1984 yıllarını kapsayan beşinci dönemin
de ise her ay düzenli şekilde 119 sayı ya
yımlanmıştır. 

Dergide özellikle edebiyatın önemi vur
gulanarak alanı zaman zaman kültür ve 
medeniyeti de içine alacak şekilde ge
niş tutulmuştur. İdeolojilerin insanı dış
tan, sanat ve edebiyatın ise içten etki
lediğine, milleti oluşturan fertleri bir 
arada tutma ve bütünleştirme görevini 
de yüklendiğine işaret edilmiştir. Temel
de daha önce Sezai Karakoç 'un geniş 

boyutlarıyla ortaya koyduğu İslam me
deniyetinin yeniden dirilişi tezine bağlı 
kalan dergide bu temel görüş " uygarlık 

yaklaşımıyla düşünmek, çağı uygarlık 

yaklaşımıyla yorumlamak" gibi ifadeler
le dile getirilmiş , sanat ve edebiyat is
lami bir anlayışla ele alınmıştır. Bundan 
dolayı Edebiyat bazı çevrelerce "yeni is
lamcı akımın kümelendiği dergi" olarak 
nitelendi rilmiştir. 

Edebiyat'ta insanın bir medeniyetin 
ürünü olduğu fikrinden hareketle İslam 
medeniyetiyle yoğrulmuş bir topluma ül
kü olarak Batıcılığın verilmesine karşı çı
kılmış, bunun bir yabancılaşma hareketi 
olduğu belirtilerek "yerli düşünce" çiz-
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gisini yeniden yakalamanın gereği üze
rinde durulmuştur. Yabancılaşmanın ede
biyatla geldiği ve yine bundan ancak 
edebiyatla kurtulmanın mümkün olaca
ğı savunulmuş , bunun şuurunda olan ve 
gereğini çağdaş anlayışla yerine getiren 
bir düşünür, sanatçı ve yazarlar kuşağı
nın yetiştiği, ortaya koydukları çalışma
larla bu durumun daha da belirginleşti 

ği ifade edilmiştir . 

Dergide okuyucunun. İslam medeni
yeti coğrafyası içindeki Ortadoğu ve Af
rika milletlerinin edebiyat ve kültür de
ğerleriyle bağ kurmasına ayrı bir önem 
verilmiş, bu sebeple Batı dilleri aracılı

ğıyla çağdaş Filistin, Suriye, Irak, Pakis
tan. Mısır, Libya. Cezayir. Fas, Tunus ve 
Nüerya gibi ülkelerin altmış kadar ede
biyatçısının şiir ve hikayelerinden çevi
riler yayımlanmıştır. Ayrıca Yugoslav ve 
zenci şiirini tanıtıcı örneklere, Batı ede
biyatlarından konuşma ve günlük türü 
ağırlıkta olmak üzere şiir ve hikaye çe
virilerine de yer verilmiştir. Dergide yer 
alan Necip Fazı! Kısakürek ve Türkolog 
Anna Masala ile yapılmış iki önemli ko
nuşma da dikkat çekicidir. 

Edebiyat, şekilde ve dilde dönemi için 
alışılmamış bir görünüm ve üslüp orta
ya koymuş, dil konusunda o dönemin 
Türk Dil Kurumu çizgisindeki yenilikçi 
tutumu okuyucu tarafından yadırganmış 
ve İslami çevrelerden eleştiriler almış
tır. Derginin hedefleri arasında , kolaya 
kaçan hazır okuyucu dışında yeni bir 
okuyucu kuşağı yetiştirmek de vardır. 

ilk yıl büyük ebatta, daha sonra biraz 
daha küçük ebatta. normalde sekiz ve
ya dört. bazan on iki sayfa olarak yayım
lanan dergi kapaksız, görüntüsüz, fa
kat itina ile hazırlanmış bir sayfa düze
niyle çıkmıştır. 
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Iii A LiM KAHRAMAN 

EDEBiYAT-ı CEDİDE 
(·..lt~ Ü~Jf) 

Türk edebiyatında 
1896- 1901 yılları arasında 

faaliyet gösteren edebi topluluk. 
_j 

Çevresinde toplandıkları dergiden do
layı bu gruba "Servet-i Fünün edebi top
luluğu " da denilmektedir. 1859'da Şina
si ile başlayan yeni edebi faaliyetler, dev
ri içinde " Şinasi mekteb-i edebi " veya 
" edebiyat-ı cedide" adlarıyla anılmıştır. 

1896'ya kadar pek de yaygın olarak kul
lanılmayan bu isimler, belirli bir gruplaş
mayı değil sadece divan edebiyatma tep
ki olarak yenileşmeyi belirtiyordu. Daha 
sonra Servet-i Fümln dergisi etrafında 
toplanan şair ve yazarlar, yeni bir edebi 
akımı başlattıklarını ifade edecek şekil
de kendilerinden ve yayınlarından "ede
biyat-ı cedfde" diye bahsettiler. Önceki 
yenilikleri benimseyenlerce bu hareket 
bir süre "yeni edebiyat-ı cedideciler" şek
linde hafife alındıysa da daha sonra ka
bul gördü. Bugün Servet-i Fünün ede
biyatı ile Edebiyat- ı Cedfde adları , 1896-
1901 yılları arasında özellikle şiir. roman 
ve hikaye alanında verilmiş olan eserler 
ve yazarlar hakkında kullanılmaktadır. 

Edebiyat-ı Cedide hareketinin tarihi. 
Servet-i Fümln dergisinin 1896 başla
rında Tevfik Pikret ve arkadaşlarının ida
resine geçmesi ve 1901 'de geçici olarak 
kapanması arasındaki yayın hayatının 

tarihiyle paralellik gösterir. 

Bu hareket Cedfde Türk edebiyatı ta
rihinde eski - yeni, yerli - Avrupai edebi
yat çatışmalarının doğurduğu önemli 
merhalelerden biridir. 1895 yılı sonla
rında Hasan Asaf adlı genç bir şairin bir 
beytinde geçen "abes" ( 4 ) - "muk
tebes" ( ~ ) kelimelerinin kafiye olup 
olamayacağı konusunda başlayan tartış
ma bu yeni edebiyat topluluğunun kurul
masına vesile olmuştur. Divan şiiri gele
neğinde mukayyed katiyenin şartlarından 
olan hurufat benzerliğinin bu kelime
lerde bulunmadığı şeklinde yapılan iti
razlara karşılık Recaizade Mahmud Ek
rem ve taraftarları katiyenin göz için 
değil kulak Için olduğunu ileri sürerler. 
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Tartışmanın merkezi olan Ma 'Jılmat der
gisi bu konuda muhafazakar bir tavır 

takındığından Ekrem Bey kendileri için 
yeni bir yayın organı olarak Servet-i Fü
nıln 'u bulur. Birkaç yıldan beri Servet 
adlı bir gazetenin ilavesi olarak çıkan 
Servet-i Fünıln, Recaizade Ekrem'in 
Mekteb-i Mülkiyye'den talebesi olan Ah
med İhsan' ın gayretleriyle bir süre sonra 
seviyeli bir edebiyat dergisi haline gelir. 
Recaizade'nin aracılığıyla 7 Şubat 1896 
tarihli 256. sayısından itibaren Tevfik 
Pikret derginin sanat ve edebiyat yöne
ticiliğine getirilir. Bu tarih , Edebiyat-ı 
Cedfde 'nin itibari kuruluş tarihi kabul 
edilir. Aynı edebiyat anlayışına sahip olan 
ve o zamana kadar değişik dergilerde 
yazan şair ve yazarlar bu tarihten son
ra yavaş yavaş Servet-i Fünıln dergi
sinde toplanırlar. Esasen Ahmed İhsan, 
Tevfik Fikret, İsmail Safa. Hüseyin Ca
hit. Halit Ziya, Mehmed Rauf, Cenab Şa
habeddin gibi gençler hocalık- öğrenci
lik, okuyuculuk-yazarlık ve mektuplaş

ma gibi ilişkilerle Recaizade'nin etrafın
da bir edebiyat ağı örmüş bulunuyor
lardı. 

Edebiyat-ı Cedide'nin edebiyat görüş
lerini yansıtan belirli bir beyannamesi 
yoktur. Mensuplarının dağınık birtakım 
teorik yazılarından, romanlarındaki kah
ramanlarının -özellikle Halit Ziya'nın M ôi 
ve Siyah'ta Ahmed Cemil'e söylettiği
ifade ve davranışlarından, edebi ürün
lerinin ortak özelliklerinden, nihayet da
ha sonraları kaleme alınan hatıraların
dan dil, edebiyat, genel olarak sanat ve 
hayat hakkındaki görüş ve düşünceleri
ni öğrenmek mümkün olabilmektedir. 
Mehmet Kaplan, Edebiyat-ı Cedideciler'i 
bir araya getiren sebepleri tahlil ederken 
aynı zamanda onların ortak özellikleri
ne de işaret etmiştir. Bunların başında , 

yazarları yalnız ferdi meseleler üzerinde 
durmaya sevkeden amil olarak devrin 
siyası durumunu dikkate almak gerekir. 
1877'den itibaren Osmanlı - Rus Savaşı 

(93 Harbi l ve mağlübiyeti, Meclis-i Meb'ü
san' ın kapatılışı, zamanla sansüre ve jur
nallere dayanan bir rejimin oluşması. ya
zarları da siyaset ve toplum meselele
rinde susmaya zorlamıştır. Bu durum 
edebiyatta içe kapanma, kendi ıstırap

larını dile getirme şeklinde tezahür etti. 
Siyasi ve sosyal problemler yerine este
tik değerlerde gelişme ve derinleşme gö
rüldü. Bu tavır Abdülhak Hamid ve Re
caizade Mahmud Ekrem nesiinin de özel
liklerindendir. Edebiyat-ı Cedide bir ba
kıma bunların devamı sayılabilir. Nite-

kim Recaizade tam anlamıyla Edebiyat-ı 
Cedfde'nin içinde bulunmasa da onun 
kurucusu ve destekleyicisi olmuştur. 

Edebiyat-ı Cedide mensuplarını bir 
araya getiren sebepler arasında, bunla
rın orta sınıf esnaf ve memur çocukları 
olmaları , disiplinli, programlı ve yabancı 
dil öğreten okullarda eğitim görmeleri 
gibi benzer sosyal ve kültürel çevreler
de yetişmiş bulunmaları da zikredilir. 
Nihayet bu sebeplere birçoğunun psi
kolojik olarak içe kapanık, hissi hatta 
marazi yaratılıştı şahsiyetler olduklarını 
da eklemek gerekir. Bunlardan bazıla

rı her ne kadar hatıralarında , nisbeten 
serbest bir siyasi ortamda daha farklı 
eserler meydana getirebileceklerini ifa
de etmişlerse de ll. Meşrutiyet'ten son
ra eser verenlerinin çoğu Edebiyat-ı Ce
dfde'nin hemen aynı özelliklerini devam 
ettirmiştir. 

Bu edebiyata mensup olanların este
tik değerlere önem vermeleri. en çok 
edebi dilin teşekkül ve gelişmesinde ken
dini gösterir. Şiirde olduğu gibi nesirde 
de uzun vokalli, ahenkli kelimeleri, Fars
ça terkipleri, vasf-ı terkibfleri bol bir dil 
benimsemişler, bu yüzden Tanzimat' ın 
başlangıcından beri tedrfci bir sadeleş

meye doğru giden yazı dilini yeniden 
ağırlaştırmakla suçlanmışlardır. Eski söz
lüklerde mevcut olan "tiraje, şegaf, ib
tika, püşfde, tekattur" gibi kelimelerle 
Arapça ve Farsça 'da bile bulunmayan 
"tebeşbüş, mükevkeb, müşemmes, muk
mir, nevin" gibi kelimeleri etimoloji ku
rallarını zorlayarak kullanmışlardır . Şiir 

ve romanlarındaki kadın ve erkek kah
ramanların adları da Seza, Süha, Behlül, 
Lamia, Bihter. Peyker, Pervfn gibi mü
zikal değeri olan, fakat pek kullanılma 

mış isimlerdir. Biri mücerret. diğeri mü
şahhas kelimelerden yapılmış, zihinde 
yeni. imajlar uyandıran Farsça terkipler 
de bu dilin özelliklerindendir: "Leyal-i gi
rfzan, inkisar-ı hayal. teb- i ümmid, havf-ı 
siyah" gibi. Aşırı hassasiyet, heyecan ve 
teessür ifade eden ünlemler, yardımcı 
ve ara cümlelerle bazan bir sayfa uza
yan, bazan çok kısa , bazan da devrik 
olan cümleler. çoğu Fransızca'nın tesi
riyle ortaya çıkmış ifade şekilleridir. 

Edebiyat-ı Cedideciler şiirde sadece 
aruzu hemen hiçbir arıza ( imiile vb.) gös
termeden kullanmışlardır. Divan nazım 
şekilleri ise tamamen terkedilmiş gibi
dir. Buna karşılık Fransız menşeli sone
yi ve daha ziyade kural dışı nazım şekil

lerini denemişlerdir. Müstezad şeklinin 
her vezinde ve kuralsız kullanılışlarıyla 


