
göre daha fazla hissetmektedir. Bu hu
susta en büyük tehlike. uzun vadede ge
niş etki alanını ve kuwetli bir deniz gü
cünü hedefleyen Çin'dir. Bu arada Çin ile 
ilişkilerini ilerleten Tayland. bu tehlikeye 
en az maruz kalacağını düşünen birlik ül
kesidir. Malezya, Singapur ve Endonezya 
ortak askeri tatbikatlar yapmakta ve de
niz kuwetleri konusunda daha çok bilgi 
alışverişinde bulunmaktadırlar. Singapur 
başta olmak üzere bu üç ülke bütün tek
nolojik kapasitelerini silahlı kuwetleri için 
seferber etmiş durumdadır. 1991 Nisa
nında Malezya, Singapur, Avustralya, in
giltere ve Yeni Zelanda'nın savunma ba
kanları Kuala Lumpur ve Singapur'da 
toplanarak Five Power Defence Arrange
ment adı altında bir anlaşma imzaladılar. 
Bu anlaşma çerçevesinde Malezya ve Sin
gapur'un daha güçlü iş birliği yapmaları 
hedeflenmiş ve birlikte bir hava savun
ma sistemi kurmaları planlanmıştır. 

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'nin üç 
üyesinin (Malezya, Singapur ve Endonez
ya) özellikle askeri alanda yaptığı iş bir
liği , diğer iki üyeyi (Tayland ve Fil ipinler) 
bir noktada kendi yollarını bulma eğili

mine itmiştir. Bunun sebeplerinden bi
r i, bu ülkeleri bir arada tutan Vietnam 
tehlikesinin artık bulunmamasıdır. An
cak Malezya, Singapur ve Endonezya'yı 
daha entegre olmuş bir savunma orga
nizasyonuna iten sebepler politik ve eko
nomik faktörlerle dengelenmiştir: dola
yısıyla birliğin varlığı şimdilik tehlikede 
değildir. Çünkü birlik üyesi her ülke, ken
di sı .nırları içinde meydana gelebilecek 
olayları bir başka birlik üyesinin destek
lerneyeceği konusunda teminat almış 

durumdadır ve iç karışıklıkları önlemek 
için diğer üyelerle istihbarat alışveri

şinde bulunmaktadır. Güneydoğu Asya 
Uluslar Birliği'nin üyelere sağladığı en 
büyük avantajlardan biri de üye ülkele
rin bu birlikten kendi bölgelerinde ya
pacakları ekonomik yatırımlar için fay
dalanmaları ve milletlerarası ilişkilerde 

onu bir araç olarak kullanmalarıdır . 
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25 Kasım 1938'de Kırşehir'de doğdu. 
Babası Hacıhafızoğulları'ndan Abdullah 
Sabri Bey annesi Zeliha Gülşen Hanım'
dır. ilk ve orta öğrenimini doğduğu şehir
de yaptı. Dedesi Ahi Evran Camii imamı 
Hafız Osman Efendi 'nin çevresinde ve 
Kırşehir'in manevi atmosferi içinde tarih 
ve kültür konularına ilgi duydu. Ortaokul 
sıralarında eski yazıyı öğrendi. Lise ta
lebesi iken özel Arapça dersleri aldı. O 
yıllarda islam- Türk kültür tarihinin ana 
eserlerini okumaya başladı. Bu durum, 
onun daha sonraki ilim hayatının önemli 
bir tarafını teşkil edecek olan milli ve is
lami kültür değerlerine ilgisinin teme
lini oluşturdu. Öte yandan Ziya Gökalp 
ve Hilmi Ziya Ülken gibi fikir adamları
nın kitaplarını okudu. ilk yazısını da yi
ne bu yıllarda mahalli bir gazetede tak
ma adla yayımladı. 

1956'da Kırşehir Lisesi'ni bitirdikten 
sonra istanbul Üniversitesi Hukuk Fakül
tesi'ne kaydoldu. Bu arada devrin ilim, fi
kir ve sanat adamlarının toplandığı mec
lisiere katıldı: Fethi Gemuhluoğlu tara
fından Mümtaz Turhan'a tanıtıldı. Onun 
teşvikiyle Hukuk Fakültesi 'nden ayrıla

rak Edebiyat Fakültesi'nin Felsefe Bö
lümü 'ne geçti: üniversitedeki tahsil ha
yatı boyunca hacasından çok etkilendi. 

Erol Güngör öğrenciliği sırasında kendi 
fakültesinde memurluğa başladı ( 1957). 
Bu yıllarda Fransızca yanında ingilizce 
de öğrendi. Misafir profesör Hains'in la
boratuvar asistanlığını yaptı ve dersleri
ni Türkçe'ye çevirdi. Edebiyat Fakülte
si'nden mezun olduğu yıl (1961 ı Tecrübi 
Psikoloji Kürsüsü'ne asistan tayin edil
di. Asistanlığı sırasında Türkiye'de yeni 
bir ilim dalı olan sosyal psikolojiye yö
neldi. Bu disiplinin önemli temsilcilerin
den Krech ve Crutchfield 'in eserini Sos-

Erol Güngör 

GÜNGÖR. Ero l 

yal Psikoloji adıyla Türkçe'ye tercüme 
etti. Akademik çalışmalarının yanı sıra 
dergi ve gazetelerde yazı yazmayı sür
dürdü. 196S'te Mümtaz Turhan'ın yö
netiminde hazırladığı Kelamf (Verbal) 

Yapılarda Estetik Organizasyon adlı 

teziyle doktor unvanını aldı. 1966'da Co
lorado Üniversitesi'nden sosyal psiko
log Kenneth Hammond'un daveti üze
rine Amerika'ya gitti. Bu üniversitenin 
Davranış Bilimleri Enstitüsü'nde millet
lerarası bir ekibin araştırmalarına katıl
dı. 1968'de yurda dönerek Tecrübi Psi
koloji Kürsüsü'nde sosyal psikoloji ders
lerini yürütmeye başladı. Askerliğini yap
tığı yıllarda hazırladığı Şahıslararası İh
ti1ôflann Çözümünde Usanın Rolü adı
nı taşıyan teziyle doçent oldu ( 1970). 

Üniversitede verdiği dersler ve ilmi ya
yınları ile Türkiye'de sosyal psikoloji dalını 
önemli bir alan haline getiren Erol Gün
gör Başbakanlık Planlama Teşkilatı'nda, 
Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür Bakanlı
ğı'nın çeşitli komisyonlarında görev aldı. 
1978 'de. genel değerler sistemiyle ahlaki 
değerler arasındaki ilişkileri sosyopsiko
lojik açıdan incelediği Değerler Psikolo
jisi Üzerinde Araştırmalar başlıklı tak
dim teziyle sosyal psikoloji profesörü ol
du. 1982 yılında Selçuk Üniversitesi'ne 
rektör tayin edildi. Bu görevi sırasında 
24 Nisan 1983'te istanbul'da vefat etti. 

XX. yüzyılın ikinci yarısında islam'ı ve 
milliyetçiliği yeniden ele alıp değerlendi
renler arasında önemli bir yeri bulunan 
Erol Güngör, bir tarafıyla Ziya Gökalp ve 
Mehmet izzet'le başlayıp Mümtaz Tur
han'la devam eden Türk sosyoloji mek
tebinin bir halkasını teşkil ederken di
ğer taraftan islam'ın ve milliyetçiliğin il
giyle takip edilen bir yorumcusu olmuş
tur. Kendisinin de bir yazısında belirtti
ği gibi ("Mümtaz Turhan'ın Ardından", 
Hamle, nr. 2, 17 Ocak 1983, s. 18-20) Müm
taz Turhan bir ilim adamıydı. fakat bir 
mütefekkir değildi. Psikolojiyi edebiyat 
ve felsefe ile karıştıranlara karşı çıkmış, 
meselelerine pozitivist bir zihniyetle yak
laşmıştı . Erol Güngör ise yine sağlam 
bilgilere ve objektif davranışa sahip ol
makla beraber bu bilgileri her sınıftan 
aydının kavrayabileceği şekilde ifade 
edebilmiştir. Din, liültür. medeniyet, mil
liyet gibi birçok düşünür ve yazarın par
ça parça ele aldığı konulara Güngör sis
tematik. kategorik. hatta didaktik bir 
yön vermiştir. Bu bakımdan terkipçi bir 
zihniyete sahiptir. 

Erol Güngör eserlerinde nakillerden 
çok birinci kaynaklara. tercümesi yapı!-
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mış eserlerde bile orijinal metinlere baş
vurmuştur. Yazılarının ikna edici oluşu
nun sebeplerinin başında, ele aldığı her 
konuda metot olarak önce o fikri veya 
insanı anlamak, öncekilerle veya başka 
fikirlerle kıyaslamak, daha sonra da tah
lil ve terkip etmek gibi açık ve güvenilir 
bir yol tutması gelir. Kendisinin taraf
tarı olduğu dünya görüşünün mensup
larını da eleştirmesi inandırıcılığını des
tekler. Sosyal çalkantıların yoğunlaştığı 
1960 sonrasının yayın hayatında Erol 
Güngör'ün kitaplarından bazılarının yük
sek tiraj lara ulaşması, birçok münaka
şa ve ihtilaflarda akli ve mantıki delil
lerle ikna edici bir ifade kullanarak uz
laştırma kabiliyetiyle açıklanabilir (1996 

yılı itibariyle Türk Kültürü ve Milliyetçilik 

1 1 ., İslamın Bugünkü Meseleleri 1 0., Kül· 
tür Değişmeleri ve Milliyetçilik 8., Tarihte 

Türkler 7., İslam Tasauuufunun Meselele· 
ri 5. basımına ulaşmıştır). 

Erol Güngör, sosyolojiyi Türkiye'ye ge
tirmesi ve üniversitelerde sosyoloji kür
süsünün kurulmasına öncülük etmesi, 
sosyolojik tahlillerini Türk sosyal haya
tına uygulaması gibi başarıları dolayı

sıyla takdir ettiği Ziya Gökalp'in din ko
nusundaki tereddütlü ve çelişkili fikirle
riyle ("Ziya Gökalp ve Türkçülükte Din 
Meselesi", Atsız Armağanı, İstanbul 1976, 

s. 267-280) kültür -medeniyet ayırımını 
da ilmi bir şekilde ele almış ve eleştir
miştir (Mualla Türköne, "Ziya Gökalp ve 
Erol Güngör'de Medeniyet Kavramı", Erol 

Güngör İçin, Ankara 1988, s. 179- 189). 

İ slamiyet'in güncel problemlerini çe
şitli yazılarında ele alan Erol Güngör'ün 
İsliimm Bugünkü Meseleleri adlı kita
bı Müslümanlığı hayata açmak, reform 
konusunu spekülasyona kapılmadan sağ
lıklı olarak yorumlamak, faiz meselesin
de yeni bir hamle yapmak gibi önemli 
konuları ihtiva eder. Ona göre Hıristi

yanlık'ta olduğu gibi Kayser'in ve i sa'
nın ayrı ayrı hakimiyetleri söz konusu 
olamaz. insanı maddi ve manevi bütün
lüğüyle kavrayan İslam'da bu bakımdan 
laiklik sadece vicdan hürriyeti manasın

da düşünülebilir. İsJQm Tasavvufunun 
Meseleleri adlı kitabında da şeriat, ta
sawuf, akıl- batın, dünya nizamı - iç ya
şayış konularını irdeler. Çeşitli felsefe 
ve dinlerde mistisizmi inceledikten son
ra tasawufun tarihi gelişimi, iktidarla 
ilişkisi, bilgi ve vecd gibi felsefi- psikolo
jik problemleri değerlendirir. Bütün gay
retiere rağmen tasawufi hareketin za
man zaman (özellikle bazı şathiyyat me
tinlerinde bir müslümanı ürkütecek kadar) 
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Ehl-i sünnet itikadının dışına taşmasını 
ve birçok parlak zekayı kültür alanının 
dışında bırakmasını, böylece mutasawıf

ların toplum meselelerine ilgi gösterme
melerini de hareketin olumsuz tarafı ola
rak görür. Buna karşılık pozitivist dü
şüncenin aşkı ve imanı kalplerden uzak
laştırdığı bir çağda tasawufun ahlaki 
ve psikolojik değerini vurgular. Sonuç 
olarak İslam toplumunun bugün sahip 
olduğu potansiyelin en çok ihtiyaç du
yulan ictihad yönüne çevrilmesini ister. 

Eserleri. Erol Güngör'ün kitap, maka
le, deneme, ansiklopedi maddesi ve ter
cüme şeklindeki neşirlerinin sayısı 300'ü 
bulmaktadır. A) Telif Eserleri. 1. Türki
ye'de Misyoner Faaliyetleri (E. Kırşehir

lioğlu takma adıyla, İstanbul ı 963). Tür
kiye'deki yabancı kültür hakimiyetiyle 
Hıristiyanlık telkin ve propagandası hak
kında yapılmış bir araştırmadır. Misyo
nerliğin dünyadaki tarihçesi ve yayınları 
ile Türkiye'de XIX. yüzyıldan başlayarak 
kururnlaşması ve faaliyetleri, bu misyon
da görev almış yabancı ve azınlık okul
larıyla bunların dernek ve hastahanele
rinin incelendiği eserde konuya, önceki 
Osmanlı yazarla rının yaptığı gibi İslami
yet ve Hıristiyanlık arasındaki farkların 
tartışılması yerine bir kültür değiŞme
si problemi olarak yaklaşılmaktadır. 2. 

Türk Kültürü ve Milliyetçilik (İstanbul 
ı 975; ı ı. bs., ı 995) Milliyetçilik düşün
cesinin gelişmesini, Türk kültür ve mil
liyetçiliğinin dayandığı temelleri sosyal 
psikoloji açısından inceleyen yazılardan 
meydana gelmiştir. 3. Kültür Değişme
si ve Milliyetçilik (Ankara 1980; 9. bs., 
İstanbul 1 995). Çağdaş bir milli kültür 
kurmanın gereği üzerinde durarak tek
noloji ve kültür değişmesi, milli tarih me
selesi, örf ve adetler, milli karakter gibi 
konuları ele alan bir çalışmadır. 4. İslii
ırun Bugünkü Meseleleri (İstanbul 198 ı, 
ı O. bs ., ı 996). Hicrl XV. yüzyıla giriş se
bebiyle kaleme alınmıştır. Eserin esası
nı, bütün müslümanların Batı medeni
yeti karşısında yeni bir medeniyet kur
mak ve bunu kabul ettirmek mecburi
yetinde oldukları fikri teşkil eder. Kitap
ta İslam dünyasının meseleleri özellikle 
bu açıdan ele alınmıştır. s. İsliim Tasav
vufunun Meseleleri (İstanbul 1982; 5. 

bs., 1 993). İsliiırun Bugünkü Meselele
ri'nde eksik kalan tasawuf konusunun 
ele alındığı bir kitaptır. Erol Güngör bir 
sosyal bilimci olarak tasawufun tarih, 
felsefe ve sosyal psikolojinin ışığında na
sıl teşekkül ettiğini ortaya koymuş ve 
İslamiyet'teki yeri konusunda değerlen-

dirmeler yapmıştır. 6. Dünden Bugün
den Tarih -Kültür-Milliyetçilik (Anka
ra 1982; 7. bs., 1995) Çeşitli dergilerde 
yayımianmış on altı denemeden meyda
na gelmiştir. 7. Tarihte Türkler (İstan
bul 1988; 6. bs., 1 995). Türk siyaset, kül
tür ve medeniyet tarihini geniş okuyu
cu kitlesine tanıtmak için kaleme alın
mıştır. Erol Güngör'ün vefatı üzerine son 
şeklini almadan basılan eser, Türk tari
hinin bir sosyolog gözüyle ele alınması 
bakımından dikkat çekicidir. 8. Sosyal 
Meseleler ve Aydınlar (haz. R. Güler -
E. Kılınç, İstanbul ı 995) . Müellifin çeşitli 
dergi ve gazetelerde yayımlanan milli 
kültür, edebiyat ve Türkiye'nin başlıca 

sosyal meselelerine dair yetmiş beş ma
kale, ayrıca kendisiyle yapılan dokuz mü
lakat ve sohbetten meydana gelmiştir. 
9. Değerler Psikolojisi (Amsterdam 1 993). 

Eser Güngör'ün profesörlük takdim te
zidir. 10. Ahiilk Psikolojisi ve Sosyal 
Ahiilk (İstanbul 1 995). Müellifin, sağlı
ğında neşretme imkanı bulamadığı "Ah
lak Psikolojisi" ve "Sosyal Ahlak" başlık
lı iki ayrı çalışmasından oluşur. 

Erol Güngör bunlardan başka Emin 
I şık, Yaşar Erol ve Ahmet Tekin ile bir
likte ortaokul ve liseler için ahlak: Sab
ri Özbaydar, Belma Özbaydar ve Ayhan 
Songar ile birlikte lise ve yaygın yüksek 
öğretim kurumu için psikoloji ders ki
tapları da yazmıştır. 

B) Tercümeleri. Sosyal Psikoloji, Na
zariye ve Problemler (D . Krech - R. S. 
Crutchfield'den, İstanbul 1965, 1970, 1980); 

İktisadi Gelişmenin Merhaleleri (W. 

Rostow'dan, İstanbul 1966; 4. bs., 1980); 

Yirminci Asrın Manası (Kenneth Boul
ding'den, İstanbul 1969; 4. bs ., 1980); Sa
nayileşmenin Kültür Temelleri (John 
Nef'ten, İstanbul 1970; 3. bs., 1980); Sı 
nıf Mücadelesi (Raymond Aran' dan, is
tanbul ı 973); Batı Düşüncesindeki Bü
yük Değişme (Paul Hazard'dan, İstanbul 
ı 973; 2. bs ., ı 98 ı); Dünyayı Değişti

ren Kitaplar (Robert Downs'tan, İstanbul 
ı 980). Bu son kitaba bir takdim yazısı ya
zan Erol Güngör mütercim olarak adını 
kullanma mıştır. 

C) Makaleleri. Erol Güngör Diriliş, Türk 
Yurdu, Hisar, Yol, Ülkücü Öğretmen, 
Töre, Türk Edebiyatı, Milli Kültür, Ye

ni Düşünce, Yeni Sözcü, Türk Kültürü, 
Milli Eğitim ve Kültür, Konevi, Ham
le, Ortadoğu, Millet gibi dergi ve ga
zetelere yazdığı makalelerle geniş oku
yucu kitlesine ulaşmıştır. Onun psikolo
jik araştırmalarıyla ilgili ilmi yayınları da 
daha çok makalelerden oluşur. Bu ya-



yınların önemlileri şunlardır: "Kültür Te
maslarının Atitüdler Üzerine Tesiri" (i. ü. 
Tecrübf Psikoloji Ça lışmaları, lll !İ stanbul 

19611. s. 21-32, müellifin mezuniyet tezi
nin özeti) ; "intiharlar ve İçtimai Kıymet
leri" (Klinik Symposium, 1 !İ stanbul 19621. 
s. 22-27); "Kelami (Verbal) Yapılarda Es
tetik Organizasyon" (i. ü. Tecrübf Psikolo

ji Çal ışmaları, IV !istanbul 19661. s. 9-40, 
~üellifin doktora tezinin özeti); "Şahıslara
rası ihtilaflar ve Sübjektif Mana Sistem
leri (The Role of Differential Connotations 
in lnterpersonal Conflict)" (a.g.e., Vll 1 istan
bul 19681. s. 25- 50) ; "lnterpersonal Con
flict Reduction: The Effects of Language 
and Meaning" (Cari E. Kuhlman - Monroe 
J. Miller ile birlikte, Human Judgment and 
Sociallnteraction IU SA 19731. s. 229-237) ; 
"Kültürde Eski Yeni" (İ. Ü. Tecrübf Psiko· 

loji Çalışma ları, ll !istanbul 19741. s. 79-
88); "Denotative and Connotative Mean
ing in lnterpersonal Conflict" ILeadership 

and MenagementAppaisal !London 19741. 
S. 36 1- 374) . 

Erol Güngör'ün eserlerinin bibliyograf
yası Vehbi Başar tarafından hazırlanmış 
(Erol Güngör İçin, Ankara 1988, s. 199-208). 
daha sonra Hanefi Bostan tarafından 
tamamlanmıştır (Yedi İklim, nr. 55, Ekim 
1994, s. 69-70) Türkiye'de ve Türkiye dı
şında ölümünden sonra Erol Güngör'ü 
çeşitli yönleriyle ele alan birçok sempoz
yum ve anma toplantısı düzenlenmiştir. 
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~ ŞEYMA GüNGÖR 
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GÜNTEKİN, Reşat Nuri 

(1889 -1956) 

Cumhuriyet döneminin 
önde gelen roman, hikaye 
ve tiyatro yazarlarından . 

_j 

26 Kasım 1889'da istanbul Üsküdar'
da doğdu. Babası askeri doktor Nuri Bey. 
annesi Lütfiye Hanım'dır. Üsküdar Seli
miye'de başladığı ilk öğrenimini Çanak
kale mahalle mektebinde tamamladı. Bir 
buçuk yıl kadar Çanakkale İdadisi'ne de
vam ettikten sonra İzmir'de Frerler Mek
tebi'ne kaydoldu. Bu okulu bitirmeden 
tasdikname alıp o sırada açılan bir mü
sabaka imtihanını kazanarak istanbul 
Darülfünunu Edebiyat Şubesi'ne gird i. 
1912'de buradan mezun oldu. Bursa İd a
ctisi'nde Fransızca öğretmenliğiyle ilk res
mi görevine başladı ( 1913- 19 15 ). Daha 
sonra istanbul'a gelerek sırasıyla Beşik
taş İttihat ve Terakki ( 1915- 1917). Fatih 
Vakfıkebir (1917-1919). Feneryolu Murad-ı 
Ha mis ( 1919), Osman Gazi Paşa mel<tep
lerinde, Vefa Sultanisi ( 1919- 1924 ı. istan
bul Erkek, Çamlıca Kız , Kabataş , Gala
tasaray, Erenköy Kız liselerinde Fransız
ca. Türkçe, felsefe, pedagoji öğretmen
liği ve idarecilik yaptı. 

1927 yılında Mil,li Eğitim Bakanlığı mü
fettişliğine tayin edilen Reşat Nuri, bu 
görevini Çanakkale'den milletvekili seçi
linceye kadar aralıksız sürdürdü. 1939-
1946 yılları arasında iki dönem süren 
milletvekilliğinden sonra tekrar müfettiş
liğe döndü ve 1947'de başmüfettiş oldu. 
1950 yılında UNESCO'nun Türkiye temsil
cisi ve talebe müfettişi olarak Paris'e git
ti. 1954'te emekliye ayrıldıktan sonra is
tanbul Şehir Tiyatroları Edebi Heyet üye
liğ ine seçildi. Yakalandığı akciğer kan
serinden tedavi olmak üzere gönderildi
ği Londra'da 7 Aralık 1956'da öldü. Kab
ri Karacaahmet Mezarlığı'ndadır. 

Reşat Nuri edebiyatla ilgisinin, çocuk 
yaşlarda teyzesinin oğlu Ruşen Eşref'le 
(Ünayd ın ) beraber dinledikleri lalası Şa

kir Ağa'nın masallarıyla başladığını , da
ha sonra Çanakkale'de otururlarken ev 
hanımlarının kendi aralarında okuduk
ları hissi romanlara kulak misafiri oldu
ğunu , bunlar arasında özellikle Fatma 
Aliye Hanım'ın Udi adlı romanını unuta
madığını söyler. Fakat asıl bir süre sonra 
Halit Ziya'dan ( Uşak lıgi l) okuduklarıyla he
vesinin arttığını ifade eder. Ayrıca evde 
babasının Türkçe ve Fransızca edebiyat 
ve felsefe kitaplarını ihtiva eden oldukça 

GÜNTEKİN . Reşat Nuri 

zengin bir kitaplığı vardır. İzmir'de Fran
sız misyonerlerinin çalıştırdığı Frerler 
Mektebi'ne devam ederken öğrendiği 

Fransızca'sı ile Batı klasiklerini tanıdı. 

Babasının memuriyeti dolayısıyla çocuk
ken, daha sonra öğretmenlik ve müfet
tişlik yıllarında yakından tanıdığı ve mü
şahede ettiği Anadolu şehir ve kasaba
ları. insanları. karşılaştığı olaylar roman 
ve hikayelerinin zengin malzemesini oluş
turmuştur. Yine çocukluğunda çadır ti
yatrolarına düşkünlüğü, ilk öğretmenlik 
yıllarında Bursa'da Ahmed Vefık Paşa'nın 
yaptırmış olduğu tiyatroda seyrettiği 

oyunlar da bu edebi türle ciddi olarak il
gilenmesine yol açmıştır. 

İlk gençlik yıllarında yazdığı ve imza
sız yayımladığı birkaç şiir denemesin
den sonra Reşat Nuri Genç K alemler'
deki ilk makalesiyle edebiyat dünyası
na girer ( 191 ı). La pensee turque der
gisiyle ( 1917) Zaman gazetesine (ı 918) 
edebiyata, özellikle tiyatroya dair ma
kaleler yazar. İlk hikayesi "Eski Ahbap" 
Diken mecmuasında neşredildikten son
ra ( 1917) kitap halinde de çıkar. İlk ro
ma nı Hambelerin Çiçeği 1919'da Za
man gazetesinde tefrika edilir. Yine bu 
yıllarda Tristane Bemard'dan Hakiki 
Kahramanlık (1918) adıyla adapte et
tiğ i ilk piyesi Hayreddin Rüşdü takma 
adıyla yayımlanmıştır. 

Reşat Nuri'ye asıl şöhretini kazandı

ran Çalıkuşu adlı romanıdır. Vakit ga
zetesinde tefrika edildikten sonra aynı 
yıl ( 1922) kitap halinde yayımlanan Ça
lıkuşu, bu tarihten günümüze kadar sü
rekli olarak okuyucuların ilgisini- çeken 
ve en çok basılan romanlar arasına gir
miştir. 1923-1924 'te Mahmud Yesari, 
Münif Fehim ve İbnürrefik Ahmed Nuri 
ile beraber Kel ebek adlı haftalık mizah 
dergisini çıkarır. Bundan sonra tiyatro. 
hikaye, roman. mizah. tenkit. tercüme, 
uyarlama. antoloji, sözlük alanlarında 

Reşat Nu ri 
Güntekin 
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