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TÜRKÝYE

3 Kasým 2002 erken genel seçimlerin-
de sadece iki parti % 10 ülke barajýný aþa-
bildi. Adalet ve Kalkýnma Partisi % 34,3
oy oranýyla 363 milletvekili çýkararak tek
baþýna iktidar koltuðuna oturdu. Cumhu-
riyet Halk Partisi ikinci oldu. Haklarýnda
çeþitli yolsuzluk dosyalarý bulunan ve mec-
liste birbirlerini aklayan koalisyon partileri
barajýn çok gerisinde kaldýlar. Parlamen-
toda üçte iki çoðunluða sahip Adalet ve
Kalkýnma Partisi lideri Erdoðan hüküm
giydiði için milletvekili seçilemedi. Bu se-
beple hükümeti kurma görevi Kayseri mil-
letvekili Abdullah Gül’e verildi. Bu dönem-
de Erdoðan hiçbir resmî sýfatý olmadýðý
halde Avrupa Birliði ülkelerini dolaþýp Tür-
kiye’nin adaylýðý konusunda görüþmeler-
de bulundu. Hukukî durumu halledildikten
sonra Siirt milletvekili olarak meclise giren
Erdoðan baþbakan tayin edildi (12 Mart
2003); Abdullah Gül baþbakan yardýmcýsý
ve Dýþiþleri bakaný oldu. Faiz ve enflasyon
oranlarý hýzla düþtü. Avrupa Birliði’nin ön-
gördüðü Kopenhag kriterleri doðrultusun-
da uyum yasalarý çýkarýldý. Demokrasinin
geliþmesi yolunda önemli reformlara de-
vam edildi. Statükocu bazý çevreler düzen-
ledikleri cumhuriyet mitinglerinde rejimin
tehlikede olduðunu ileri sürerek orduyu
göreve çaðýracak kadar ileri gittiler. Nisan
ayýnda yapýlacak cumhurbaþkanlýðý seçi-
mi için Adalet ve Kalkýnma Partisi’nin Ab-
dullah Gül’ü aday göstermesi üzerine Ge-
nelkurmay Baþkanlýðý’nýn internet sitesin-
de aleyhte bir açýklama yer aldý. Seçim so-
nuçlarýnýn Anayasa Mahkemesi tarafýn-
dan iptal edilmesi üzerine hükümet er-
ken seçim kararý aldý ve temmuz ayýnda
yapýlan seçimde Adalet ve Kalkýnma Par-
tisi oyunu arttýrarak % 47 oyla yine birinci
parti oldu. Aðustos ayýnda yapýlan cum-
hurbaþkanlýðý seçiminde de Abdullah Gül
on birinci cumhurbaþkaný seçildi. Adalet
ve Kalkýnma Partisi 2011 Haziran ayýn-
da yapýlan seçimde % 49,83 oyla ardarda
üçüncü seçimi de kazandý.
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III. KÜLTÜR ve MEDENÝYET

1. Dil ve Edebiyat.

Dil: Cumhuriyet Dönemi. Türkiye Türk-
çesi’nin tarihi bakýmýndan Osmanlý Türk-
çesi’nin son yýllarýyla Cumhuriyet dönemi
Türkçesi’nin ilk yýllarý iç içe girmiþ durum-
dadýr. Türkiye Türkçesi’nin hazýrlýklarý II.
Meþrutiyet (1908) yýllarýnda baþlar ve Cum-
huriyet döneminde devam eder. Eskiden
yeniye geçiþte pek çok yazar ve þairin eser-
lerinde her iki dönemin özellikleri yan ya-
na görülür. Dilin gramer ve cümle yapýsýn-
da farklýlýk bulunmamakla birlikte önceki
dönemin en belirgin özelliði Osmanlýca’-
daki Arapça, Farsça kelime ve tamlama-
larýn fazlalýðýyla cümlelerin uzunluðudur.
Osmanlý Türkçesi’nden Türkiye Türkçesi’-
ne geçiþ ve dilde sadeleþme faaliyetleri ana
hatlarýyla þöyle geliþmiþtir: Sadeleþme XIX.
yüzyýl ortalarýnda ders kitaplarý, gazete-
ler, dergiler ve tiyatro oyunlarýnýn dilinde
baþlamýþtýr. Tanzimat devrinin ilk nesli Þi-
nâsi, Nâmýk Kemal, Ziyâ Paþa ve Ali Suâvi
yazý dilinin konuþma diline yakýnlaþtýrýl-
masý gerektiðine inanmýþlar ve bunu uy-
gulamaya çalýþmýþlardýr. Fakat bir sonraki
nesilden Recâizâde Mahmud Ekrem, Ab-
dülhak Hâmid, Sâmi Paþazâde Sezâî gibi
yazarlarla Edebiyât-ý Cedîde ve Fecr-i Âtî
mensuplarý sanat gayesiyle dili sunileþtir-
miþlerdir. Bu yapaylýk Meþrutiyet devrin-
de tepki çekmiþ, farklý ekollere ve görüþ-
lere sahip olanlar bile sade dil konusunda
gerçekçi faaliyetlerde bulunmuþlardýr.

II. Meþrutiyet’in ilânýnda Osmanlý ay-
dýnlarý arasýnda Osmanlýcýlýk, Ýslâmcýlýk ve
Türkçülük olmak üzere üç siyasî düþünce
belirmiþ, dilin sadeleþmesi için ileri sürü-
len görüþler de bu akýmlara göre biçim-
lenmiþtir. Sadeleþmeyi isteyenlerin çoðu
Türkçü-milliyetçiler olmakla birlikte bun-
larýn arasýnda sadeleþmenin derecesi hu-

gýlanýp idama mahkûm edildi; idam ceza-
sýnýn kaldýrýlmasýndan sonra cezasý müeb-
bet hapse çevrildi.

1999 erken genel ve yerel seçimlere yir-
mi bir parti katýldý. Demokratik Sol Parti
birinci olurken Milliyetçi Hareket Partisi
ikinciliði elde etti. Üçüncü olan Fazilet Par-
tisi belediye baþkanlýðý seçimlerinde en
çok oyu aldý. Bu sonuç seçmenin Fazilet
Partili belediyelere güvendiði, ancak par-
tinin genel politikasýný desteklemediði þek-
linde deðerlendirildi. Anavatan Partisi ve
Doðru Yol Partisi çok az farkla dördüncü-
lüðü paylaþtý. Cumhuriyet Halk Partisi da-
hil on altý parti % 10 ülke barajýný aþama-
dý. Cumhuriyet baþsavcýsý, laiklik karþýtý ey-
lemlerin odaðý olduðu iddiasýyla Fazilet
Partisi’nin kapatýlmasý için dava açtý. Se-
çimlerden sonra Ecevit’in baþkanlýðýnda
DSP-MHP-ANAP koalisyon hükümeti kurul-
du. Önce hapishanelerde sol eðilimli mah-
kûmlarýn çýkardýðý olaylarla uðraþýldý. Ar-
dýndan 17.840 kiþinin öldüðü, 43.953 kiþi-
nin yaralandýðý, 285.000 konut ve 40.000’-
den fazla iþ yerinin hasar gördüðü Mar-
mara depremi yaþandý (17 Aðustos 1999).
“Kader mahkûmlarý”nýn affý için hazýrla-
nan af yasasýnýn kapsamý verilen önerge-
lerle geniþletilerek özellikle çetelerin affý-
na imkân saðlandý. Toplumda büyük hu-
zursuzluk doðuran “türban” meselesi çö-
zülemez hale getirildi. Rektörler komitesi
aldýðý ortak kararla üniversite içinde tür-
baný yasakladý. Ecevit’in önerisiyle Anaya-
sa Mahkemesi Baþkaný Ahmet Necdet Se-
zer Türkiye’nin onuncu cumhurbaþkaný se-
çildi (5 Mayýs 2000). Millî Güvenlik Kurulu
toplantýsýnda Cumhurbaþkaný Sezer ile
Baþbakan Ecevit arasýnda beliren gergin-
lik piyasalara yansýdý ve ülkede þiddetli bir
ekonomik krizin çýkmasýna yol açtý. Ame-
rika’dan özel olarak getirilen Kemal Der-
viþ’in aldýðý bazý tedbirlerle kriz aþýlmaya
çalýþýldý. Ecevit’in hasta olduðu halde gö-
revini býrakmamasý Demokratik Sol Par-
ti’nin parçalanmasýna yol açtý. Ýsmail Cem
baþkanlýðýnda Yeni Türkiye Partisi kurul-
du. Fazilet Partisi’nin birinci kongresinde
gelenekçilerle yenilikçiler ilk defa yol ayý-
rýmýna geldi. Siyasî yasaklý Erbakan’ýn des-
teklediði gelenekçilerin adayý Recai Ku-
tan tekrar genel baþkanlýða seçildi. Fazi-
let Partisi’nin Anayasa Mahkemesi tara-
fýndan kapatýlmasýndan sonra gelenekçi
kanat, Erbakan’ýn direktifleriyle Recai Ku-
tan baþkanlýðýnda kurulan Saadet Parti-
si’yle yoluna devam etmeyi kararlaþtýrdý.
Yenilikçi kanat ise Recep Tayyip Erdoðan’ýn
baþkanlýðýnda Adalet ve Kalkýnma Partisi’-
ni (AK Parti) kurdu (14 Aðustos 2001).
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Cumhuriyet’ten sonraki reform hareket-
lerinden biri de harf inkýlâbý olmuþtur. 1
Kasým 1928 tarihinde Latin asýllý Türk al-
fabesi kabul edilmiþ, Arap harflerinin res-
mî ve hususi zabýtlarda kullanýlmasýna 1
Haziran 1930 tarihine kadar izin verilmiþ-
tir. Yirmi dokuz harfli yeni alfabe þöyledir:
Aa-Bb-Cc-Çç-Dd-Ee-Ff-Gg-Ðð-Hh-Iý-Ýi-Jj-
Kk-Ll-Mm-Nn-Oo-Öö-Pp-Rr-Ss-Þþ-Tt-Uu-
Üü-Vv-Yy-Zz. Türk dilinin meseleleriyle
meþgul olmak üzere 12 Temmuz 1932’de
Türk Dili Tedkik Cemiyeti (Türk Dil Kuru-
mu) kurulmuþ ve Atatürk’ün himayesinde
faaliyetlerine baþlamýþtýr. Ardýndan Tür-
kiye Türkçesi, Türk Dil Kurumu’nun faali-
yetlerine baðlý olarak çeþitli deðiþikliklere
uðramýþtýr. Bu devirde en dikkat çekici hu-
sus, Ziya Gökalp’in dille ilgili görüþlerinin
Atatürk tarafýndan benimsenerek Türki-
ye Türkçesi’nin prensipleri haline getiril-
mesi olmuþtur: 1. Osmanlý Türkçesi’ni býra-
kýp halkýn anlayacaðý dille, Ýstanbul Türk-
çesi’yle yazmak; 2. Türkçe karþýlýklarý olan
Arapça ve Farsça kelimeleri dilden çýkar-
mak; 3. Türkçe’de halkýn anladýðý Arapça
ve Farsça kelimeleri Türkçeleþmiþ kabul
etmek; 4. Türkçe olsa bile ölü kelimeleri
diriltmeye çalýþmamak; 5. Yeni terimleri
önce halkýn dilinde aramak, yoksa Türk-
çe’nin kurallarýna göre türetmek, bu da
mümkün olmuyorsa yabancý terimleri kul-
lanmak; 6. Türkçe’yi yabancý dillerin etki-
sinden kurtarmak; 7. Ýstanbul Türkçesi çok
geliþmiþ olduðundan baþka Türk lehçele-
rinden kelime almamak; 8. Türkiye Türk-
çesi’nin bu esaslara göre sözlük ve dil bil-
gisini hazýrlamak.

Filoloji ve lengüistik, lugat ve ýstýlah,
gramer ve sentaks, etimoloji ve dil tari-
hiyle ilgili konularla uðraþan Türk Dili Ted-
kik Cemiyeti tarafýndan düzenlenen I. Türk
Dili Kurultayý 26 Eylül 1932’de toplanmýþ-
týr. Kurultayda benimsenen en önemli fi-
kir halkýn anlayamadýðý yabancý kelime ve
unsurlarýn Türkçe’den tasfiye edilmesidir.
Ayrýca Arapça ve Farsça’dan Türkçe’ye geç-
miþ kelime, terim ve terkiplere Türkçe
karþýlýklar bulmak için büyük bir çalýþma
baþlatýlmýþ, yabancý asýllý kelimeler halkýn
onlarý anlayýp anlamadýðýna bakýlmaksýzýn
atýlýp yerine Türkçe karþýlýklarý konulmuþ,
Türkçe’si yoksa yeni kelimeler türetilmiþ
veya uydurulmuþtur. Bu çalýþmalarda di-
lin Türkçeleþtirilmesini ilmî çizgide götü-
rebilecek yeterli uzman ve bilim adamý-
nýn bulunmayýþý yüzünden iþin devrime
yaranmak isteyen bazý cahillerin elinde kal-
masý dikkat çekmektedir. Böylece Türkçe’-
nin sadeleþtirilmesi meselesi farklý bir yö-
ne kaymýþ ve bilimsellikten uzaklaþýlmýþ-

týr. Nitekim yanlýþ bir yola girildiðini far-
keden Atatürk, “Dili bir çýkmaza saplamý-
þýzdýr”; “Birbirimizi anlamaz olduk”; “Ýki
þeyde inkýlâp olmaz: Dilde ve mûsikide” gi-
bi sözleriyle bunu itiraf etmiþtir (Emre, s.
43, 52-53; Atay, s. 447 vd.). Ýzlenecek doð-
ru yöntemin halkýn kullandýðý kelimelere
dokunulmamasý olduðu anlaþýlmýþ, ancak
dil iþleriyle uðraþan tasfiyeci kadro Ata-
türk’ün ölümünden sonra Türkçe’nin yan-
lýþlar ve yapaylýklarla örselenmesini sür-
dürmüþtür. Yapaylýk sadece kelimelerle sý-
nýrlý kalmayýp söz diziminde de uygulan-
mýþ, bazý kesimlerce halen kullanýlan dev-
rik cümle bu dönemden kalmýþtýr.

1950’den sonra dilin devlet tarafýndan
yönlendirilmesi faaliyetlerine son verilse
de yanlýþ uygulamalar devam etmiþ, me-
sele tam bir baþý boþluða terkedilmiþ, dil
konusu anlamsýz inatlaþmalarla Doðucu-
Batýcý, saðcý-solcu, ilerici-gerici tartýþma-
larýna malzeme yapýlmýþtýr. Bu ortamda
kurumun yapaylýða kaçan dil uygulama-
larýný eleþtiren pek çok yazý yayýmlanmýþ-
týr. Türkçe’nin durumu artýk hem bilim
hem devlet iþi haline geldiðinden Türk Dil
Kurumu 1983 yýlýnda Atatürk Kültür, Dil
ve Tarih Yüksek Kurumu’nun içine alýnmýþ-
týr. Dilin sadeleþmesinde orta ve mâkul
bir yol izlenerek pek çok eser neþredil-
miþ, ancak 2000’li yýllardan itibaren Türk
Dil Kurumu’nun Türk dili üzerindeki etkin-
liði azalmýþtýr. Bunda eski kadronun yapý-
lanlarýn ideolojik olduðu iddiasýnýn büyük
etkisi vardýr. Günümüz Türkçesi’nde Arap-
ça ve Farsça asýllý kelimelerin yüzdesi hâ-
lâ yüksektir; bunlar artýk halk diline mal
olmuþ ve Türkçeleþmiþtir. Öte yandan tek-
noloji transferi, ticaret gibi iliþkilerle ya-
bancý dillerden ve özellikle Ýngilizce’den
Türkçe’ye sürekli giren kelimeler kaygý ve-
rici düzeye ulaþmýþtýr. Türk Dil Kurumu’-
nun yabancý kelimelere Türkçe karþýlýk bul-
ma çabalarý ve dilin yozlaþtýrýlmasýna karþý
tedbir arayýþlarý çok yavaþ ve yetersiz kal-
dýðýndan Türkçe, kendi kaderini geçmiþ-
te olduðu gibi yine kendi yapýsýndaki özel
gücüyle korumak durumundadýr.

Yeni Türkçe diye adlandýrýlan Türkiye
Türkçesi kelime yapýsý ve türleri, ses uyu-
mu, ünlü ve ünsüz benzeþmesi, vurgu ba-
kýmýndan öteki Türk yazý dilleriyle ortak
özellikler taþýr. Türk yazý dilinde sekiz ün-
lü bulunmaktadýr. Arka damaktan çýkan
a, ý, o, u kalýn, ön damaktan çýkan e, i, ö,
ü incedir. Bunlardan a, e, o, ö açýk ve ge-
niþ; ý, i, u, ü kapalý ve dardýr. Ünlüler söy-
lenirken dudaklarýn alacaðý duruma göre
düz veya yuvarlak olur. Düz ünlüler a, e,
ý, i; yuvarlaklar o, ö, u, ü’dür. Yazýda gös-

susunda düþünce birliði yoktur. Bu dönem-
de dille ilgili görüþler þöylece ele alýnabi-
lir: 1. Muhafazakârlar diye nitelendirilen
Edebiyât-ý Cedîdeciler (Tevfik Fikret, Ce-
nab Þahabeddin, Hüseyin Cahit, Süley-
man Nazif, Halit Ziya vb.) dil ve edebiyatý
belli bir kültür seviyesinde olanlara ve ay-
dýnlara (havas) mahsus kabul ediyor; ço-
ðu okuma yazma bilmeyen halk tabakasý-
nýn (avam) edebiyatýnýn ise halk destan-
larý, masallar, âþýk hikâyeleri ve türküler-
den ibaret olduðunu söyleyerek edebiyat
dilindeki yabancý kelime ve tamlamalarýn
sadeleþmesine gerek görmüyorlardý. On-
larý takip eden Fecr-i Âtî mensuplarýnýn
pek çoðu da ayný görüþü benimsemiþtir.
2. Türkçeciler diye adlandýrýlanlar ise Türk-
çe’nin Arapça ve Farsça etkisinden kurtu-
larak herkesin kolayca anlayabileceði bir
dil haline gelmesini istiyorlardý. Ancak sa-
deleþmenin derecesi konusunda bunlar
da ikiye ayrýlmýþtýr. a) Birinci görüþ Türk-
çe’ye yabancý dillerden geçmiþ tamlama-
larýn terkedilmesi, bunlarýn yerine Türkçe
kurallara göre ifadeler kullanýlmasý, yaban-
cý kelimelerin Türkçe karþýlýklarýnýn tercih
edilmesi biçimindeydi. Bu görüþ, Edebi-
yât-ý Cedîde devrinde II. Meþrutiyet’ten
önce Ahmed Midhat Efendi, Þemseddin
Sâmi ve Necip Âsým’ýn (Yazýksýz) savunduk-
larý görüþtür. Osmanlýcýlýðý benimseyen Rý-
za Tevfik, Mehmed Âkif (Ersoy) ve Fecr-i
Âtî mensuplarýndan Refik Halit (Karay),
Yakup Kadri (Karaosmanoðlu) gibi þair ve
yazarlar sade Türkçe’nin örneklerini ve-
rerek dilde izlenmesi gereken mâkul yo-
lu göstermiþlerdir. Yeni lisancýlar diye bi-
linen, Selânik’te çýkan Genç Kalemler
(1911) dergisi yazarlarýndan Ömer Sey-
feddin, Ali Cânip (Yöntem), Ziya Gökalp gi-
bi isimler Türkçe’deki yabancý terkiplerin
atýlmasýný, fakat halkýn diline yerleþmiþ ke-
limelere dokunulmamasýný savunmuþtur.
Ýstanbul’da yayýmlanan Türkçü ve milliyet-
çi görüþe sahip Türk Derneði (1909), Türk
Yurdu (1911), Celal Sâhir’in (Erozan) yö-
nettiði Halka Doðru (1913) ve Türk Sö-
zü (1914) gibi dergiler dilin sadeleþmesiy-
le ilgili konulara yer vererek bu tür faali-
yetleri desteklemiþlerdir. b) Tasfiyecilik de-
nen ikinci görüþ sahipleri Türkçe’deki bü-
tün yabancý terkip ve kelimelerin atýlma-
sý, bunlarýn yerine Türkçe olanlarýn konul-
masý, karþýlýðý olmayanlar için diðer Türk
lehçelerinden kelime alýnmasý veya yeni
karþýlýklarýn türetilmesi gerektiðini söyle-
miþlerdir. Tasfiyecilerin temsilcisi Fuat Kö-
seraif’tir. Bu görüþü Cumhuriyet döne-
minde Nurullah Ataç ýsrarla sürdürmüþ-
tür.
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hikâyeleri anlatýlmýþ, dikkat Anadolu top-
raðý ve insanýna dönmüþtür. Yahya Ke-
mal’in ifadesiyle artýk “Metristepe’den gö-
rünüþ” Türk edebiyatçýlarýna yön verecek-
tir. Memleket edebiyatý anlayýþý, Gökalp’in
halkta yaþayan harsýn keþfedilip toplan-
masý ve iþlenmesi tezi ve Faruk Nafiz’in
(Çamlýbel) “Sanat” þiiriyle (1927) katego-
rikleþtirdiði sanat anlayýþý Mehmet Emin’in
(Yurdakul) devamý görünüþünde olan he-
men bütün sanatçýlarý içine almýþtýr. Eði-
tim, saðlýk ve tarým hizmetlerinin ülkenin
her yanýna götürülmesi mücadelesi kýs-
men romanlara yansýmýþtýr. Roman ve hi-
kâyede özellikle Köy enstitüsüleri mezu-
nu yazarlarýn eserleri köy romanlarý diye
anýlmaktadýr. Bu tarz, þehirde iþçi ve ge-
cekondu romanlarý olarak devam eder. Bu
arada sýradan insanlarýn yaþantýlarý, anlýk
duygularý, avareliði iþleyen hikâyeler de
vak‘a hikâyelerinin yerini alýr (Memduh
Þevket Esendal, Sait Faik Abasýyanýk).
1960’lardan itibaren köylü kesiminden hiç-
bir hazýrlýk yapýlmadan Almanya’ya gön-
derilen iþçiler, parçalanmýþ ve geride bý-
rakýlan aileler Almanya tecrübesini bizzat
yaþayanlarýn yazdýklarýyla bir çeþit belge-
sele dönmüþtür: Füruzan’ýn Berlin’in Nar
Çiçeði, Nursel Duruel’in Geyikler, An-
nem ve Almanya gibi eserleri. Almanya’-
ya ilk gidenlerin torunlarý arasýnda çaðdaþ
edebiyata katkýda bulunan birçok sanatçý
yetiþmiþtir. Avustralya’ya giden bir aile-
nin parçalanma eþiðindeki hikâyesini Se-
vinç Çokum yazmýþtýr (Çýrpýntýlar, 1996).

Þiirde hece-aruz çatýþmasý Yahya Ke-
mal ve Ahmed Hâþim’e raðmen hecenin
zaferiyle sonuçlanmýþtýr. Hece giderek ye-
rini serbest nazma býrakmýþsa da zaman
zaman aruza dönenler de olmuþtur. He-
cenin klasik duraklarýyla oynayan þairler
çok âhenkli bir þiir ortaya koymuþtur. Bu
arada eserlerinde halk hikâyeleriyle folk-
lordan yararlananlar olmuþtur. Büyük bir
kýsmý köylerde ve kasabalarda yetiþen ya-
zarlar kendi yaþantýlarýna baðlý bu malze-
meyi kullanmýþlardýr. Bir kýsmý kendi bas-
makalýbýný meydana getirirken bir kýsmý
çok güzel ve orijinal eserler vermiþtir (Ah-
met Kutsi Tecer, Turan Oflazoðlu, Latife
Tekin, Yaþar Kemal, Orhan Kemal, Abbas
Sayar). Yýkýlan Osmanlý Devleti’ne karþý
olumsuz tavýr baþlangýçta çok kuvvetliy-
ken zamanla geçmiþin güzelliklerinin dile
getirilmesiyle bu tepki aþýlmýþtýr. Yahya
Kemal, Abdülhak Þinasi Hisar, Halide Edip
Adývar ve Ahmet Hamdi Tanpýnar bu ko-
nuda pek çok yazarý etkilemiþtir. Türki-
ye’deki ideolojik çatýþmalar ve yazarlarýn
benimsedikleri ideoloji doðrultusundaki

eserleri propaganda nitelikli bir edebiya-
týn geliþmesine yol açmýþtýr. Sanat yönü
zayýf olanlar bir tarafa, bir dünya görüþü
tezini savunan güçlü sanatçýlar yazdýkla-
rýyla sürekli tartýþma konusu olmuþtur
(Nazým Hikmet, Necip Fazýl Kýsakürek, Pe-
yami Safa, Yaþar Kemal). Demokratikleþ-
me sürecinde siyasî partilerin kurulmasý,
kapatýlmasý ve askerî darbeler de özellik-
le romanlarda geniþ ölçüde yer alýr. Ser-
best Cumhuriyet Fýrkasý tecrübesi, Tarýk
Buðra’nýn Yaðmur Beklerken, Kemal Ta-
hir’in Yol Ayýrýmý’nda, 27 Mayýs Darbesi
Samim Kocagöz, Vedat Türkali ve Sevgi
Soysal’ýn romanlarýnda iþlenir. Darbe mað-
durlarýndan Avrupa’ya gidip yerleþenlerin
izlenimleri ve siyasî hesaplaþmalarý ele alý-
nýr. 12 Mart müdahalesine karþý yazýlan
birçok eserde bu müdahaleye yol açanla-
rýn eziklikleri ve bir çeþit savunmalarý iþ-
lenmiþtir. Mustafa Miyasoðlu, Erdal Öz,
Ümit Kývanç, Oktay Rifat, Melih Cevdet
Anday, Çetin Altan, Yahya Akengin, Nadir
Ülker, Emine Iþýnsu Okçu’nun 12 Eylül’le
ilgili romanlarý vardýr. Osmanlý Devleti’nin
yýkýlýþý sýrasýndaki olaylar, Balkanlar’dan,
Kafkaslar’dan Ýstanbul’a akýn eden insan-
larýn hikâyeleri, mübadele ile gelenler ve
gidenler yazarlarýn hayalini harekete ge-
tirmiþ, aile arþivleri açýlmýþtýr. Bu tür eser-
ler, Osmanlý’nýn yýkýlýþýnda büyük rol oyna-
yan Türk dýþý unsurlarýn hikâyeleri kadar
iþlenmektedir (Yýlmaz Gürbüz, Mübadiller,
2006; Turgay Bostan, Son Kofidis, 2008).
1940’tan sonraki çeviri faaliyetlerinin et-
kisiyle edebiyatta sanat endiþesini ön pla-
na alan yazarlarýn sayýsý artmýþtýr. Bunlar
Batý edebiyatýndaki geliþmeleri takip et-
mekte, bunlarý Türkçe’ye aktarmaktadýr.
Zamanla bu ilgi bütün dünya edebiyatýna
yönelir.

1950 sonrasýnda Ýkinci Yeni þiir akýmý ve
paralelindeki hikâyecilik geliþir. Yazarlýk se-
rüvenini anlatan hikâye ve romanlar da dik-
kati çekmektedir. Bir Þehre Gideme-
mek’in yazarý Mario Levi, En Güzel Aþk
Hikâyemiz’de (1992) dilediði, özlediði aþk
hikâyesini kimse yazmadýðý için kendisi
yazmak isteyen yazarýn yazma, Zeynep
Ankara Kanatsýz Düþüþler’de (1992) bir
genç kýzýn yazar olma çabalarýný iþler. Mil-
lî Mücadele’nin ardýndan Ýstanbul’a karþý
Anadolu ve Ankara yüceltilirken Ýstanbul
bir süre edebiyatçýlarýn gözünden düþer;
Ýkinci Yeni’den Ýlhan Berk, Ýstanbul’u tik-
sindirici bir þehir olarak niteler ve bunu
tarihe yayar. Ancak zamanla Ýstanbul ede-
biyattaki yerine kavuþmuþtur, hatta son
yýllarda müstakil bir Ýstanbul romanýna doð-
ru gidilmektedir (Selim Ýleri, Melisa Gürpý-

terilmeyen kapalý e (é) varlýðýný aðýzlarda
sürdürmektedir. Türkiye Türkçesi’nde kul-
lanýlan ünsüzler de þunlardýr: b, c, ç, d, f,
g, ð, h, j, k, l, m, n, p, r, s, þ, t, v, y, z.
Bunlardan b, p; d, t; c, ç; g, k patlayýcý; v,
f, z, s, j, þ, ð, h, y sýzýcý; m, n nazal (geniz-
si); l, r akýcý ünsüzlerdir.
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ÿNuri Yüce

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatý.
Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatýnýn
farklý türlerde temel ve ortak özellikleri
þunlardýr: II. Meþrutiyet ve Mütareke dö-
nemi yazarlarý Cumhuriyet dönemi baþla-
rýnda da eser vermiþ ve etkilerini sürdür-
müþtür. Daha önceki dönemlerden Ab-
dülhak Hâmid (Tarhan) ve Sâmipaþazâde
Sezâi ile Servet-i Fünûncular’ýn çoðu ha-
yattadýr. Abdülhak Hâmid dýþýnda hepsi
dil konusunda sadeleþmeye uymuþtur. Ye-
ni devletin kuruluþu Tanzimat’tan beri de-
vam eden kötümserliði ortadan kaldýrmýþ,
iyimserlik, zaferi gerçekleþtiren millete,
orduya ve öndere hayranlýk edebî eserle-
re de yansýmýþtýr. Þiiri günlük konulardan
uzak tutmaya çalýþan Ahmed Hâþim ile
Yahya Kemal (Beyatlý) bu bakýmdan eleþ-
tirilmiþ olsalar da bunlar Cumhuriyet son-
rasý þiirini beslemiþ ve etkileri bugüne ka-
dar ulaþmýþtýr. Ülkenin yoksulluktan kur-
tarýlmasý, aða / eþraf baskýsýna tepki, de-
mokrasiye geçme özlemi eserlerde geniþ
biçimde iþlenmiþ, ülkeyi geliþtirecek mes-
leklere mensup asker, öðretmen, doktor


