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Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatý.

Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatýnýn
farklý türlerde temel ve ortak özellikleri
þunlardýr: II. Meþrutiyet ve Mütareke dönemi yazarlarý Cumhuriyet dönemi baþlarýnda da eser vermiþ ve etkilerini sürdürmüþtür. Daha önceki dönemlerden Abdülhak Hâmid (Tarhan) ve Sâmipaþazâde
Sezâi ile Servet-i Fünûncular’ýn çoðu hayattadýr. Abdülhak Hâmid dýþýnda hepsi
dil konusunda sadeleþmeye uymuþtur. Yeni devletin kuruluþu Tanzimat’tan beri devam eden kötümserliði ortadan kaldýrmýþ,
iyimserlik, zaferi gerçekleþtiren millete,
orduya ve öndere hayranlýk edebî eserlere de yansýmýþtýr. Þiiri günlük konulardan
uzak tutmaya çalýþan Ahmed Hâþim ile
Yahya Kemal (Beyatlý) bu bakýmdan eleþtirilmiþ olsalar da bunlar Cumhuriyet sonrasý þiirini beslemiþ ve etkileri bugüne kadar ulaþmýþtýr. Ülkenin yoksulluktan kurtarýlmasý, aða / eþraf baskýsýna tepki, demokrasiye geçme özlemi eserlerde geniþ
biçimde iþlenmiþ, ülkeyi geliþtirecek mesleklere mensup asker, öðretmen, doktor
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hikâyeleri anlatýlmýþ, dikkat Anadolu topraðý ve insanýna dönmüþtür. Yahya Kemal’in ifadesiyle artýk “Metristepe’den görünüþ” Türk edebiyatçýlarýna yön verecektir. Memleket edebiyatý anlayýþý, Gökalp’in
halkta yaþayan harsýn keþfedilip toplanmasý ve iþlenmesi tezi ve Faruk Nafiz’in
(Çamlýbel) “Sanat” þiiriyle (1927) kategorikleþtirdiði sanat anlayýþý Mehmet Emin’in
(Yurdakul) devamý görünüþünde olan hemen bütün sanatçýlarý içine almýþtýr. Eðitim, saðlýk ve tarým hizmetlerinin ülkenin
her yanýna götürülmesi mücadelesi kýsmen romanlara yansýmýþtýr. Roman ve hikâyede özellikle Köy enstitüsüleri mezunu yazarlarýn eserleri köy romanlarý diye
anýlmaktadýr. Bu tarz, þehirde iþçi ve gecekondu 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 hiçbir hazýrlýk yapýlmadan Almanya’ya gönderilen iþçiler, parçalanmýþ ve geride býrakýlan aileler Almanya tecrübesini bizzat
yaþayanlarýn yazdýklarýyla bir çeþit belgesele dönmüþtür: Füruzan’ýn Berlin’in Nar
Çiçeði, Nursel Duruel’in Geyikler, Annem ve Almanya gibi eserleri. Almanya’ya ilk gidenlerin torunlarý arasýnda çaðdaþ
edebiyata katkýda bulunan birçok sanatçý
yetiþmiþtir. Avustralya’ya giden bir ailenin parçalanma eþiðindeki hikâyesini Sevinç Çokum yazmýþtýr (Çýrpýntýlar, 1996).
Þiirde hece-aruz çatýþmasý Yahya Kemal ve Ahmed Hâþim’e raðmen hecenin
zaferiyle sonuçlanmýþtýr. Hece giderek yerini serbest nazma býrakmýþsa da zaman
zaman aruza dönenler de olmuþtur. Hecenin klasik duraklarýyla oynayan þairler
çok âhenkli bir þiir ortaya koymuþtur. Bu
arada eserlerinde halk hikâyeleriyle folklordan yararlananlar olmuþtur. Büyük bir
kýsmý köylerde ve kasabalarda yetiþen yazarlar kendi yaþantýlarýna baðlý bu malzemeyi kullanmýþlardýr. Bir kýsmý kendi basmakalýbýný meydana getirirken bir kýsmý
çok güzel ve orijinal eserler vermiþtir (Ahmet Kutsi Tecer, Turan Oflazoðlu, Latife
Tekin, Yaþar Kemal, Orhan Kemal, Abbas
Sayar). Yýkýlan Osmanlý Devleti’ne karþý
olumsuz tavýr baþlangýçta çok kuvvetliyken zamanla geçmiþin güzelliklerinin dile
getirilmesiyle bu tepki aþýlmýþtýr. Yahya
Kemal, Abdülhak Þinasi Hisar, Halide Edip
Adývar ve Ahmet Hamdi Tanpýnar bu konuda pek çok yazarý etkilemiþtir. Türkiye’deki ideolojik çatýþmalar ve yazarlarýn
benimsedikleri ideoloji doðrultusundaki

eserleri propaganda nitelikli bir edebiyatýn geliþmesine yol açmýþtýr. Sanat yönü
zayýf olanlar bir tarafa, bir dünya görüþü
tezini savunan güçlü sanatçýlar yazdýklarýyla sürekli tartýþma konusu olmuþtur
(Nazým Hikmet, Necip Fazýl Kýsakürek, Peyami Safa, Yaþar Kemal). Demokratikleþme sürecinde siyasî partilerin kurulmasý,
kapatýlmasý ve askerî darbeler de özellikle romanlarda geniþ ölçüde yer alýr. Serbest Cumhuriyet Fýrkasý tecrübesi, Tarýk
Buðra’nýn Yaðmur Beklerken, Kemal Tahir’in Yol Ayýrýmý’nda, 27 Mayýs Darbesi
Samim Kocagöz, Vedat Türkali ve Sevgi
Soysal’ýn romanlarýnda iþlenir. Darbe maðdurlarýndan Avrupa’ya gidip yerleþenlerin
izlenimleri ve siyasî hesaplaþmalarý ele alýnýr. 12 Mart müdahalesine karþý yazýlan
birçok eserde bu müdahaleye yol açanlarýn eziklikleri ve bir çeþit savunmalarý iþlenmiþtir. 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 insanlarýn hikâyeleri, mübadele ile gelenler ve
gidenler yazarlarýn hayalini harekete getirmiþ, aile arþivleri açýlmýþtýr. Bu tür eserler, Osmanlý’nýn yýkýlýþýnda büyük rol oynayan Türk dýþý unsurlarýn hikâyeleri kadar
iþlenmektedir (Yýlmaz Gürbüz, Mübadiller,
2006; Turgay Bostan, Son Kofidis, 2008).
1940’tan sonraki çeviri faaliyetlerinin etkisiyle edebiyatta sanat endiþesini ön plana alan yazarlarýn sayýsý artmýþtýr. Bunlar
Batý edebiyatýndaki geliþmeleri takip etmekte, bunlarý Türkçe’ye aktarmaktadýr.
Zamanla bu ilgi bütün dünya edebiyatýna
yönelir.
1950 sonrasýnda Ýkinci Yeni þiir akýmý ve
paralelindeki hikâyecilik geliþir. Yazarlýk serüvenini anlatan hikâye ve romanlar da dikkati çekmektedir. Bir Þehre Gidememek’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. Millî Mücadele’nin ardýndan Ýstanbul’a karþý
Anadolu ve Ankara yüceltilirken Ýstanbul
bir süre edebiyatçýlarýn gözünden düþer;
Ýkinci Yeni’den Ýlhan Berk, Ýstanbul’u tiksindirici bir þehir olarak niteler ve bunu
tarihe yayar. Ancak zamanla Ýstanbul edebiyattaki yerine kavuþmuþtur, hatta son
yýllarda müstakil bir Ýstanbul romanýna doðru gidilmektedir (Selim Ýleri, Melisa Gürpý-
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nar, Orhan Pamuk). Kadýn konusu çok iþlenmiþ ve kadýn yazarlarýn sayýsý artmýþtýr. Onlarýn eserleri hem kadýn hem toplum konularýna farklý bakýþ açýlarý katmýþtýr. Cumhuriyet döneminin en önemli olaylarýndan biri kadýnýn her alanda kendisini
göstermesi, meslek kadýnlarýnýn artmasýdýr. Bu arada kadýnlar arasýnda çok sayýda romancý ve hikâyeci yetiþmiþtir. Özellikle 1970 sonrasý edebiyatta kadýn sadece ev içinde anne olarak geçmez. Feminist
bakýþýn da yaygýnlaþmasýyla kadýnýn hem
ekonomik hem cinsel hayattaki özgürlüðü iþlenir. Cinsellik ve eþcinsellik her türlü tezahürüyle roman ve hikâyelere girmiþtir.

Dil konusu Türk edebiyatýnda çok önemli bir yer tutar. Arapça ve Farsça’nýn etkisinden kurtulma çabalarý zamanla konuþulan Türkçe’nin öne çýkmasýyla son bulur. Bu arada yazarlarýn kendilerini ifade
etmek için bir süre öztürkçe denilen aþýrý sadeleþme gayretleri, mahallî aðýzlarýn
taklitle verilmesi, Batý dillerinden alýnma
kelimeler ve ifade þekilleri bu dönem edebî eserlerinde kendini gösterir. Eski dönem yazarlarýný ve roman kahramanlarýný kendi eserlerinin kahramanlarý olarak
iþleyen Selim Ýleri bir model oluþturmuþa
benzemektedir. Atilla Birkiye, Beþir Fuad’ýn peþinde yeni bir intihar olayýný üretmiþ (Aþk Ýntiharýn Peþinde, 2004), Fatma
Barbarosoðlu Fatma Aliye’nin romanýný
yazmýþtýr (Uzak Ülke, 2007). Edebî bir üslûpla, hatta kurmacayla biyografi kitaplarýnýn sayýsý artmýþtýr. Midhat Cemal Kuntay, Mehmet Emin Eriþirgil bu alandaki
eserlerini, daha yakýn yýllarda Mustafa
Ýnan’ýn Bir Bilim Adamýnýn Romaný adýyla biyografisini yazan Oðuz Atay; Ahmed
Hâþim, Yahya Kemal, Peyami Safa, Tarýk
Buðra biyografileriyle Beþir Ayvazoðlu, kendi yakýnlarýnýn aile hikâyeleri, sanatçý ve
ünlülerin biyografileriyle Ayþe Kulin takip
eder. Bu arada hâtýra yazarlýðý ve tarihî romana duyulan ilgi de ayný þekilde artmýþtýr. Bir tarih belgesi olan hâtýra ile kurmacanýn zaman zaman birbirine karýþtýðý görülmektedir. Günümüzde Ýslâmî içerikli roman diye nitelendirilen, edebiyattan çok
sosyolojiye dahil edilmesi gereken romanlarýn baþlangýcý Hekimoðlu Ýsmail’in (Ömer
Okçu) Minyeli Abdullah’ýdýr. Çok sayýda
kadýn yazarýn da yer aldýðý bu harekette
Cihan Aktaþ daha farklý bir çizgiye sahiptir. Sanatçýlarýn Türkiye dýþýna açýlmalarý
onlara yeni teknikler kazandýrmýþtýr. Dostoyevski’nin yaný sýra Proust, Joyce ve Huxley, Woolf’dan gelen bilinç altý ve deneysel roman akýmýna Kafka ve D. H. Lawren-

ce etkileri 1980 sonrasýnda postmodern
anlatým tekniði de eklenmiþtir. Yazarlara
büyük bir esneklik saðlayan bu anlayýþ tecrübesiz yazarlardaki daðýnýklýðýn da bir çeþit mazereti olmuþtur. Roman anlatým tekniklerinde kullanýlan kolaj, pastiþ, pentimento, palimsest yazarlarýn hayal güçlerini harekete geçirmiþtir. Resimdeki pentimento anlayýþýný eserinin ana fikrine uygun þekilde kullanan Ýnci Aral bunun baþarýlý örneðini Yeni Yalan Zamanlar’da vermiþtir. Palimsest ise yazarlarý tarih
gerçeklerinin veya resmî tarihin altýndaki
baþka bir metni bulma / oluþturma çabasýna itmiþtir. Ancak roman tekniklerinin
deðiþmesi romanlarý pek çok okuyucu açýsýndan kolay okunur olmaktan çýkarmýþtýr (ayrýca bk. HÝKÂYE [Yeni Türk Edebiyatý]; ROMAN).
Þiir. Türk edebiyatýndaki önemini Cumhuriyet döneminde de koruyan þiir bir yandan toplumun ihtiyaçlarýný nazýmla ifade
etme, diðer yandan sanat kaygýlarýyla geliþir. 1923-1940 arasýnda sanat görüþleri
farklý da olsa þiir ürünlerinin çoðu memleket edebiyatý adý altýnda toplanabilir. Buna
tepki olarak 1928’de sanat için sanat endiþesiyle ortaya atýlan Yedi Meþale topluluðunun ömrü kýsa olur. 1940’larda daha
sert bir tepki, þiirle ilgili önceki deðerlerin hemen hepsini reddeden Garip hareketiyle gelir. Garip hareketine karþý çýkanlar 1950’den sonra Hisar dergisinde bir
küme oluþturarak memleket edebiyatýnýn
bir çeþit devamý özelliðinde, þiirin geleneksel ve poetik deðerlerini reddetmeden deðiþmeyi benimseyen bir çýkýþta bulunur.
1955-1965 arasýnda ayný nesle mensup
olmayan ve birbirlerinden ayrý þiir yazanlarýn meydana getirdiði Ýkinci Yeni, Türk
þiirinde önemli bir tartýþmayý baþlatmýþtýr. Bu akým zor anlaþýlmasý, kelimeciliði,
orijinal hayalleri, folklora karþý oluþuyla tanýnmýþtýr (bk. ÞÝÝR [Türk Edebiyatý]).
Tiyatro. Diðer edebî türlere göre tiyatro oyunlarýnýn arka planda kalmasý, eserlerin sahnelenmesi ihtiyacý kadar Nâmýk
Kemal’den baþlayarak oyunlardan fayda
amacýnýn güdülmüþ olmasýndandýr. Cumhuriyet sonrasýnda fayda amacý ve propaganda ile birlikte sadece eðlendirme
amacý güden eserler çoðunluktadýr. Bunlar arasýnda Musahibzâde Celâl, Ýbnürrefik Ahmet Nuri geleneksel seyirlik sanatlardan ve vodvillerden yararlanýrlar. Reþat
Nuri Güntekin oyunlarýnda toplumsal eleþtiriler yapar. Faruk Nafiz Çamlýbel Canavar (1926), Akýn (1932), Kahraman (1933)
adlý oyunlarýyla 1940’a kadar oyunlarýn konularýný tayin etmiþe benzer. Bu yazarla-

rýn ortak özelliði inkýlâplarý tanýtmak, Cumhuriyet’in getirdikleriyle Osmanlý’nýn yozlaþmýþ taraflarýný karþýlaþtýrmak ve tarih
tezini iþlemektir. Þiirde olduðu gibi oyun
yazarlýðýnda da karþý karþýya gelen Nâzým
Hikmet ile Necip Fazýl Kýsakürek’in oyunlarý sosyal ve felsefî tezleri tartýþan diyaloglarla yüklüdür. Konularý tarih, köy ve
aile hayatý, siyasal ve sosyal hiciv, kadýnla ilgili problemler olan oyunlarýn pek çok
yazarýnýn adý ise bugün unutulmuþtur.
Ahmet Kutsi Tecer’in Koçyiðit Köroðlu
(1941) ve Köþebaþý (1947) adlý oyunlarýndan ilki millî destanlardan, ikincisi geleneksel Türk tiyatrosundan baþarýyla yararlanmýþ eserlerdir. Cevat Fehmi Baþkut,
Recep Bilginer, Refik Erduran ve Cahit
Atay günlük hayatýn her cephesini oyunlarýnda yansýtan gazeteci yazarlardandýr.
Diyaloglara yer yer þiirsel ifadeler kazandýran þair tiyatro yazarlarý arasýnda Ahmet Muhip Dýranas, Oktay Rifat Horozcu,
Melih Cevdet Anday zikredilebilir. Hikâyeci
Haldun Taner, Brecht tiyatrosu ile seyirlik oyunlarý birleþtirerek çok baþarýlý siyasal ve sosyal taþlamalar yazmýþtýr: Günün
Adamý, Keþanlý Ali Destaný, Eþeðin
Gölgesi, Gözlerimi Kaparým Vazifemi
Yaparým, Sersem Kocanýn Kurnaz Karýsý. Sonuncusu oyun içinde oyunlarla Türk
tiyatro tarihinin hikâyesidir. Þair ve hikâyecilerden Sabahattin Kudret Aksal tiyatro edebiyatýnda özel bir yere sahiptir. Bütün eserlerinde insan-çevre-kâinat iliþkilerini geniþ zaman dilimlerinde araþtýran
yazar oyun yazarlýðýnda dilin gücünü baþarýyla kullanýr: Þakacý, Kahvede Þenlik Var, Kýral Üþümesi, Bay Hiç, Sonsuzluk Kitabevi, Önemli Adam. Orhan
Asena Tanrýlar ve Ýnsanlar-Gýlgameþ
ile baþladýðý oyunlarda güç / iktidar kavramýný iþler: Kanuni Sultan Süleyman
Dörtlemesi, Alemdar Mustafa Paþa-Tohum ve Toprak, Simavnalý Þeyh Bedreddin ve Atçalý Kel Mehmet, Þili Üçlemesi, Yýldýz Yargýlanmasý. Necati Cumalý Boþ Beþik, Mine oyunlarýnda kadýnlarýn kaderi üzerinde durur. Turgut Özakman deðiþen Türkiye’yi Ocak adlý eseriyle aileden baþlayarak iþler. Romancý Adalet Aðaoðlu aile ve kadýn konularýný, eðitim boyutuna aðýrlýk vererek ele alýr: Evcilik Oyunu, Çatýdaki Çatlak. Tiyatro
eðitimi görmüþ olan Güngör Dilmen ve
A. Turan Oflazoðlu tiyatro yazarlýðýný ön
planda tutmuþ ve klasik tiyatrodan hareketle Türk tiyatrosunda bir tragedya geleneði oluþturmaya çalýþmýþtýr. Güngör Dilmen konusunu mitolojiden alan Midas’ýn
Kulaklarý, sömürgeci Amerika ile sömü577
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rülen Çin’i son derece etkili ve þiirsel bir
dille anlattýðý Canlý Maymun Lokantasý,
Anadolu kadýnýnýn kuma ýstýrabýný ve karþý koyuþunu Medea örneðine dayanarak
iþlediði Kurban ile ünlenmiþtir. A. Turan
Oflazoðlu konusunu köyden (Keziban, Allahýn Dediði Olur, Elif Ana) ve Osmanlý
tarihinden (Deli Ýbrahim, IV. Murat, Genç
Osman, Kösem Sultan, Bizans Düþtü-Fatih, Cem Sultan, III. Selim Kýlýç ve Ney, Yine
Bir Gülnihal, Sinan, Kanunî SüleymanHem Kanunî Hem Muhteþem, Yavuz) al-

dýðý oyunlarýyla tragedyalar yazmýþtýr. Ýnsanýn zýtlýklarýný dile getiren Gardiyan,
Dörtbaþý Mamur Þahin Çakýr Pençe ise
birer komedidir.
Deneme. Süreli yayýnlar sayesinde çok
geliþen bir türdür. Makale gibi çok çeþitli konularýn iþlendiði denemeler daha çok
felsefe, ahlâk, siyaset, sanat ve edebiyat
alanlarýnda ispat gayesi gütmeyen, sübjektif yorumlara dayanan ve birkaç sayfayý geçmeyen yazýlardýr. Cumhuriyet dönemi yazarlarýnýn hemen hepsi bu türde
eser vermiþtir: Ahmed Râsim, Ruþen Eþref Ünaydýn, Reþat Nuri Güntekin, Ýsmail
Habip Sevük, Malik Aksel, Hasan Âli Yücel döneminin ilk denemecileri arasýndadýr. Türün en güzel örneklerini veren Ahmed Hâþim þiirinde uzak tuttuðu alelâdeyi denemelerinde hârikulâdeye dönüþtürür: Gurebâhâne-i Laklakan (1928),
Bize Göre (1928), Frankfurt Seyahatnâmesi (1933). Nurullah Ataç, dil konusundaki tutumunda kendi zevkini hâkim
kýldýðý denemelerinde izlenimci tavrý dolayýsýyla hem çok beðenilmiþ hem çok yerilmiþtir. Divan, halk ve Avrupa edebiyatýný iyi bilmesi, yeniyi sürekli takip etmesi
ve beðendiklerini açýkça söylemekten çekinmemesi denemelerinin özelliðini teþkil eder. Ahmet Hamdi Tanpýnar’da tarih,
toprak ve kültür içinde oluþup bugüne ulaþan insaný, günlük yaþayýþý, geçmiþe bakýþý ve geleceðe uzanýþýyla Ankara, Erzurum, Konya, Bursa ve Ýstanbul’u anlattýðý Beþ Þehir’de bu þehirleri Türk kültürünün aynalarý haline getirir. Öteki denemeleri Yaþadýðým Gibi adlý eserindedir.
Abdülhak Þinasi Hisar, Suut Kemal Yetkin, Sabri Esat Siyavuþgil, Ahmet Muhip
Dýranas, Sabahattin Eyüboðlu, Haldun Taner, Salâh Birsel ve Alain’in yazarak düþünmek metodunu denemeleriyle gerçekleþtiren Mehmet Kaplan deneme alanýnýn
önemli adlarýdýr.
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1998; Ýnci Enginün, Yeni Türk Edebiyatý Araþtýrmalarý, Ýstanbul 1998; a.mlf., Araþtýrmalar ve
Belgeler, Ýstanbul 2000; a.mlf., Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatý, Ýstanbul 2001; Necat Birinci, Edebiyat Üzerine Ýncelemeler, Ýstanbul 2000;
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ÿÝnci Enginün

2. Sanat.
Hat. Ýslâm medeniyeti çerçevesinde yer
alan milletlerin çaðlar boyunca kullandýklarý Ýslâm yazýlarý ayný zamanda dinî duygu ve düþüncelerle iþlenerek sanat yazýsý
seviyesine yükselmiþ, Ýslâm kültürünün en
önemli unsurlarýndan biri olmuþtur. Hat
sanatýnýn tarihî süreci içinde Türkiye Cumhuriyeti dönemi Osmanlý hat ekolünün bir
devamý þeklinde bugüne ulaþmýþtýr. XV.
yüzyýldan sonra Ýslâm sanat birikim ve tecrübesini devralan Osmanlý hattatlarý özellikle kitap sanatlarý ve celî yazýlarda yeni
üslûp arayýþlarýna yönelmiþ, Þeyh Hamdullah, Ahmed Þemseddin Karahisârî, Hâfýz Osman, Mustafa Râkým, Þevki ve Sâmi
efendiler gibi üslûp sahibi büyük hat üstatlarý yetiþmiþtir (bk. OSMANLILAR [Hat]).
Osmanlý Devleti’nin çöküþünden sonra devlet geleneði kültür, sanat ve ilim mirasý,
müze ve kütüphaneleri dolduran binlerce
el yazmasý eser ve tarihî âbideleriyle Türkiye Cumhuriyeti’ne geçmiþtir. Ancak III.
Selim döneminden baþlayarak kültür ve
sanat hayatýný derinden etkileyen askerî,
siyasî, içtimaî alanlardaki yenilik hareketleri, özellikle Tanzimat’ýn ardýndan gerçekleþtirilen inkýlâplar ve medeniyet deðiþ-

tirme çabalarý toplumda birtakým buhran ve tartýþmalara yol açmýþtýr. Batý devletleriyle siyasî ve ticarî alanda kurulan
sýký iliþkiler sonucu yüksek tabaka ve zenginler arasýnda Avrupaî zevk, dekor ve giyim tarzý daha çok ilgi görüp yaygýnlaþmýþ, giderek mimari ve diðer sanat alanlarýnda esaslý kültür deðiþimleri yaþanmýþtýr. Bir medeniyetten diðerine geçiþin yarattýðý sýkýntý ve buhranlar sonucu tezhip,
minyatür, cilt gibi sanatlar birer birer klasik deðerlerini kaybederek yozlaþýrken yalnýzca hat sanatý üstatlarýn uyguladýðý geleneksel, disiplinli meþk sistemiyle nisbeten tarihten gelen güçlü varlýðýný devam
ettirmiþtir.
Hat ve hattatlýk XIX ve XX. yüzyýllarda
klasik çaðýna ulaþmýþken toplumda meydana gelen sosyal ve ekonomik deðiþimler
ve matbaanýn yaygýnlaþmasý gibi etkenlerle eski görkemini kaybetmeye yüz tutmuþ, Osmanlý aydýnlarýnýn bu sanata karþý
ilgisi giderek azalmýþtýr. Bu olumsuz geliþmenin iþaretlerini gören bir kýsým aydýnýn giriþimi, Þeyhülislâm ve Evkaf-ý Hümâyun Nâzýrý Hayri Efendi’nin emriyle hat
ve onunla iliþkili cilt, tezhip, ebrû, minyatür gibi geleneksel sanatlarýn eðitim ve
öðretiminin yapýlmasý için 7 Mayýs 1915
tarihinde resmî açýlýþý yapýlan Medresetü’l-hattâtîn adýyla bir mektep kurulmuþtur. Müdürlüðüne Ârif Hikmet Bey’in getirildiði bu kurumda çoðu Sâmi Efendi’nin talebesi olan devrin en seçkin üstatlarýndan Reîsülhattâtîn Hacý Kâmil (Akdik),
Ýsmail Hakký (Altunbezer), Hulûsi Efendi,
Necmeddin Bey (Okyay), Ferid Bey, Mehmed Said, Hasan Rýzâ Efendi, Beþiktaþlý
Hacý Nûri, Emîrzâde Kemâleddin Bey, Tâhirzâde Hüseyin Behzad, Yeniköylü Nûri Bey, Bahâeddin Bey (Tokatlýoðlu), Hüseyin Hâþim Bey hoca olarak görevlendirilmiþtir (bk. MEDRESETÜ’l-HATTÂTÎN).
1918’de on üç, 1923’te yirmi mezun veren bu kurum yetiþtirdiði Necmettin Bey,
Mustafa Halim (Özyazýcý), Abdülkadir, Hamdi (Tezcan), Hüseyin Macit (Ayral) ve A. Süheyl (Ünver) gibi sanatkârlarla hat sanatýnýn çöküþünü önlemiþ, Cumhuriyet döneminde güçlü bir kadroyla ve deðiþik isimlerle devam ederek hat sanatýnýn geleceði için saðlam bir temel oluþturmuþtur. Yazý devriminin ardýndan hat sanatýný maddî ve mânevî zorluklar içinde büyük bir özveriyle yaþatmaya çalýþan, bilgi
ve hünerlerini yeni nesillere aktaran Osmanlý üstatlarýnýn çoðu Medresetü’l-hattâtîn’in hocalarý ve talebeleridir. Ýbnülemin Mahmud Kemal, Son Hattatlar adlý
eserinde Cumhuriyet döneminde yaþayan

