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ði görülmektedir. Bu etki gittikçe geniþ-
lemiþ, böylece dergi 1980’li yýllarýn ilk ya-
rýsýnda Türkiye’de þiirin odaklarýndan biri
durumuna gelmiþtir.

Dergide þiir üzerine yazýlan Ebubekir
Eroðlu’nun “Ýþaret Çocuklarý ve Sonrasý”,
“Ýmgeyi Boþlayan Þiir”, “Âmentü ve Ön-
cesi”, “Modern Türk Þiirinin Doðasý”; Ýlhan
Kutluer’in “Þiir Sözcüðünün Semantik Ala-
ný”; Mehmet Ocaktan’ýn “Þiirin Ýmgeselli-
ði ve Ýdeolojik Söylem”; Orhan Okay’ýn “Ne-
cip Fazýl Kýsakürek: Poetikasý ve Þiiri”, “Bâ-
kî’nin Kanûnî Mersiyesi’ne Dair”; Ýhsan De-
niz’in “Metafiziksiz Þiir”; Yýlmaz Daþcýoð-
lu’nun “Ýmge ve Hikmet” adlý yazýlarý dik-
kati çekmektedir. Bunlarýn yaný sýra Ad-
nan Tekþen, Recep Duymaz ve Osman Bay-
raktar’ýn Türk þiiri, roman ve hikâyesi üze-
rinde incelemeleri; Þakir Kocabaþ, Ýlhan
Kutluer, Yüksel Kanar ve Mustafa Arma-
ðan’ýn felsefe ve bilim alanýnda yazýlarý bu-
lunmaktadýr.

Þiirde olduðu gibi yazar kadrosunda da
kendi içinden birçok imza çýkaran Yöne-
liþler’in özellikleri arasýnda daha önce Ha-
reket dergisinde yazan Orhan Okay’ýn uzun
bir aradan sonra Ýstanbul basýnýnda gö-
rünmesi, felsefe ve mantýk alanýndaki ya-
zýlarýyla dikkati çekecek olan Þakir Koca-
baþ’ýn yazýlarýný ilk defa Yöneliþler’de ya-
yýmlamasý ve Mustafa Ýsen’in eski Türk
edebiyatýyla, Abdullah Uçman’ýn yeni Türk
edebiyatýyla ilgili yazýlarý sayýlabilir. Ayný þe-
kilde Mavera dergisinin önde gelen isim-
lerinden Cahit Zarifoðlu ve Rasim Özdenö-
ren dergide þiir ve yazýlarýyla yer almýþtýr.
Çeviri yazýlarda ise gerek Türk-Ýslâm kül-
türünün geçmiþ dönemlerindeki yazarla-
rýndan teorik niteliði olan metinlerin, ge-
rekse Batý edebiyat ve düþünce dünyasýn-
dan çevrilen yazýlarýn belirli bir bilinçle se-
çildiði dikkati çeker. Özellikle tezkirelerin
önsözlerinin günümüz Türkçe’si ile akta-
rýlmasý, klasik þiir anlayýþýnýn çaðdaþ ede-
biyatýn dikkatine sunulmasý bakýmýndan
önemli bir giriþim olmuþtur. Batý’dan yapý-
lan çevirilerde de ayný özen gösterilmiþtir.
Roland Barthes, Jorge Luis Borges, Ge-
orges Jean, Karl Raimund Popper, Ezra
Pound eserlerinden çeviriler yapýlan isim-
ler arasýnda yer alýr.

Yukarýda sayýlanlardan baþka dergide
imzasý görülen þair ve yazarlardan bazýla-
rý þunlardýr: Mustafa Kutlu, Mehmet Do-
ðan, Muzaffer Budak, Mehmet Yazgan,
Tahsin Sýnav, Osman Özcan, Þakir Kurtul-
muþ, Seyfeddin Manisalýgil, Mehmet Çað-
layan, Adnan Özer, Mustafa Ruhi Þirin,
Cahit Koytak, Vural Bahadýr Bayrýl, Sey-

fettin Ünlü, Cafer Turaç, Ali Haydar Hak-
sal, Ahmet Kot, Orhan Alkaya, Arif Ay,
Cevdet Karal, Süleyman Portakal, Kâmil
Doruk, Âlim Kahraman, Lâle Müldür, Ke-
mal Sayar, Mehmet S. Fidancý, Gýyasettin
Ekici, Bedri Gencer, Ý. Serhat Canpolat, Se-
rap Ural, Müslüm Batuk, Ali Dölek, Adem
Turan. Derginin 5. sayýsýnda (Aðustos 1981)
Mehmet Kaplan, Attila Ýlhan, Selim Ýleri,
Mustafa Kutlu, Enis Batur, Ebubekir Eroð-
lu, Yaþar Kaplan, Mustafa Miyasoðlu ve
Aytunç Altýndal’ýn cevaplarýna yer veren
“kaynaklanma” adýyla bir soruþturma ya-
pýlmýþ, 25. sayý (Temmuz 1983) o yýlýn ma-
yýs ayýnda ölen Necip Fazýl Kýsakürek için
özel sayý olarak çýkarýlmýþtýr.

BÝBLÝYOGRAFYA :

Erdal Doðan, Edebiyatýmýzda Dergiler, Ýstan-
bul 1997, s. 132-135; Servet Tiken, Ebubekir Eroð-
lu’nun Þiiri (yüksek lisans tezi, 2007), Atatürk
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü; Gökay Dur-
muþ, “Yöneliþler Dergisinde Tenkid”, Türkoloji
Kültürü, II/3, Erzurum 2009, s. 133-156.

ÿYýlmaz Daþcýoðlu

– —
YÖNTEM, Ali Canip

(1887-1967)

Edebiyat tenkitçisi, þair ve yazar.
˜ ™

Haziran 1887’de Ýstanbul’da doðdu. Ba-
basý Evkaf Nezâreti memurlarýndan Halil
Sâib Bey, annesi Anapa müftüsü Ýslâm
Efendi’nin kýzý Hafize Nûriye Haným’dýr.
Üsküdar’daki Gülfem Hatun Mektebi’nde
baþladýðý öðrenimini Toptaþý Askerî Rüþ-
diyesi’nde sürdürdü. Rüþdiyeyi bitirince iki
yýl kadar Selâmsýz’daki Fransýz Mektebi’n-
de okudu; babasýnýn Selânik’e sürülmesi
üzerine oradaki Mülkiye Ýdâdîsi’ne girdi.
Bir ara Ýstanbul’da Mekteb-i Hukuk’a de-
vam ettiyse de ayný mektep Selânik’te açý-
lýnca son sýnýfa kadar burada okudu. Bu
sýrada Selânik Ýttihat ve Terakkî Mekte-
bi’nde ve Ziraat Mekteb-i Âlîsi’nde ders

riliþ dergisinde yazý ve þiirleri yayýmlanan
Eroðlu dergide imzasý en çok bulunan ya-
zardýr, derginin içeriðinin belirlenmesinde
de en önemli pay sahibi bir isimdir. Yayýn
politikasý bakýmýndan Yöneliþler, Necip
Fazýl Kýsakürek’in Büyük Doðu ve Sezai
Karakoç’un Diriliþ dergilerinin sanat ve
düþünce çizgisini sürdürmüþtür.

12 Eylül 1980 darbesinin ardýndan ya-
yýn hayatýna baþlayan derginin ilk sayýsýn-
da “Sunu” baþlýðý ve “Yöneliþler” imzasýy-
la çýkan yazýda içinden geçilen çetin þart-
larda özellikle kültürel asimilasyona karþý
bir tavýr geliþtirme ihtiyacý belirtilir ve bu
amaçla Türk edebiyatýnýn inceleneceði, es-
ki Türkçe edebiyat metinlerinden örnek-
ler verileceði, çaðdaþ kültür deðerlerini ve
anlayýþýný tanýtýcý, bilgi aktarýcý, “rastlantý-
ya yer býrakmayacak” ve özellikle Batý dý-
þýndaki etnik ve dilsel topluluklarýn kültü-
rünü yansýtan çeviriler yapýlacaðý vurgula-
nýr. Telif yazýlarda ve sanat eserlerinde ya-
zarýn özgürlüðüne müdahale edilmeyece-
ði belirtilir. Bu anlayýþýn derginin yayýn ha-
yatý boyunca etkili olduðu görülmekte, der-
ginin bütün sayýlarýnda belirli bir düzenin
gözetildiði dikkati çekmektedir. Ýlk sayýdan
son sayýya kadar yazýlarýn sýralanýþý telif ve-
ya tercüme oluþu ile türlere göre belirlen-
miþtir. Buna göre ilk yazý veya þiir o sayý-
nýn öne çýkarýlan metni niteliðini taþýrken
þiirler, hikâyeler, deneme-eleþtiri türünden
yazýlar, klasik Türk-Ýslâm eserlerinden öz-
gün metinler ve çeviriler sýralanýr. En son-
da ise yeni yayýmlanan kitaplarýn kýsa ta-
nýtýmlarý yer alýr.

Derginin ilk göze çarpan özelliklerinden
biri dönemin þiir ortamýnda merkezî bir
yer edinmiþ olmasýdýr. Özellikle genç þair-
ler için bir okul niteliði taþýmýþtýr. Türk þii-
rinde sonradan “seksen kuþaðý” diye ad-
landýrýlan þairlerden bazýlarýnýn eserlerini
ilk defa burada yayýmlamalarýnýn yaný sýra
daha önce baþka dergilerde þiirleri çýkan
þairlerin de bu dergide yazdýklarý þiirlerde
belirgin bir deðiþiklik görülmesi bunun
göstergesidir. Osman Konuk, Ýhsan Deniz,
Hüseyin Atlansoy, Necat Çavuþ, Yýlmaz
Daþcýoðlu þiirlerini ilk defa Yöneliþler’de
yayýmlamýþtýr. Böylece 1970’li yýllarda po-
litik atmosferin etkisi altýnda kalarak es-
tetik deðerlerden uzaklaþan þiir ortamý-
nýn deðiþmesinde, poetik niteliklerin þiir-
de yer almasýnda derginin önemli bir rol
oynadýðý görülmektedir. Bunda dergi çev-
resinde meydana gelen politik tavýrdan
ziyade edebî tutumun öne çýkarýldýðý ha-
va etkili olmuþtur. Nitekim þiirlerle bera-
ber þiir üzerine yazýlarýn da bu tutumun
ortaya çýkmasýna yönelik bir dikkat içerdi-
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dan giren tamlamalarla dil bilgisi kaidele-
rinin kullanýlmamasý ve yazý dilinde Ýstan-
bul Türkçesi’nin esas alýnmasý konularýn-
da M. Fuad Köprülü, Cenab Þahabeddin
ve Süleyman Nazif’le tartýþmalara girmiþ-
tir. Polemik türündeki yazýlarýnda Yektâ
Bâhir takma adýný kullanan Ali Canip, der-
gi kapanýnca “Millî Edebiyat Meselesi” baþ-
lýðý altýndaki yazýlarýný Türk Yurdu’nda
yayýmlamýþtýr. Yeni Mecmua, Türk Sö-
zü, Hak, Güneþ, Þâir, Âþiyan ve Çýna-
raltý dergilerinde estetik ve edebiyat ko-
nularýyla büyük þahsiyetler üzerine çeþitli
yazýlar yazmýþ, birer emek mahsulü olan
araþtýrmalarý ise Cumhuriyet’ten sonra-
ki yýllarda Hayat, Ýstanbul ve Türkiyat
Mecmuasý’nda neþredilmiþtir. Dil ve ede-
biyatla ilgili tartýþmalarýnda Yekta Bâhir
yanýnda Gök Alp ve Celâl Sâkýb takma ad-
larýný da kullanan Ali Canip, Millî Edebiyat
anlayýþýna karþý çýkanlara aðýr cevaplar ver-
miþ, ayrýca Türk edebiyatý tarihi üzerine
yaptýðý araþtýrmalarýyla kalýcý hizmetler or-
taya koymuþtur.

Eserleri. Geçtiðim Yol (þiir; Ýstanbul
1918), Millî Edebiyat Meselesi ve Ce-
nab Bey’le Münakaþalarým (Ýstanbul
1918), Edebiyat (lise 1. sýnýf ders kitabý;
Ýstanbul 1926), Epope ve Edebî Neviler-
le Mesleklere Dair Mâlûmat (Ýstan-
bul 1927), Leylâ ve Mecnun (Fuzûlî’nin
ayný adlý eserinin özeti; Ýstanbul 1927),
Naîmâ Tarihi (seçmeler; Ýstanbul 1927),
Türk Edebiyatý Antolojisi (Ýstanbul
1931), Ömer Seyfeddin, Hayatý ve Eser-
leri (Ýstanbul 1935, 1947; Yöntem’in diðer
eserleriyle gazete ve dergilerde çýkan ya-
zýlarýnýn bir listesi için bk. Filizok, s. 233-
259). Ali Canip, Ömer Seyfeddin’in ölümün-
den sonra hikâyelerini ilk defa üç (Ýstan-
bul 1926-1927), daha sonra dokuz (Ömer
Seyfettin Külliyatý, Ýstanbul 1938) cilt ha-
linde yayýma hazýrlamýþtýr. Siyasî ve ede-
bî hatýralarý Yakýn Tarihimiz dergisinde
çýkmýþ (1962-1963), dergilerde kalan eski
ve yeni Türk edebiyatýyla ilgili makaleleri
Ahmet Sevgi ve Mustafa Özcan tarafýn-
dan iki hacimli ciltte toplanmýþtýr (Prof.
Ali Cânip Yöntem’in Yeni Türk Edebiyatý
Üzerine Makaleleri [Konya 1995]; Prof. Ali
Cânip Yöntem’in Eski Türk Edebiyatý Üze-
rine Makaleleri [Ýstanbul 1996]). Ogur Erol,
Ali Canip Yöntem ve Eðitim adýyla bir
doktora tezi hazýrlamýþtýr (2008, Uludað
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).
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Rum beylerbeyi.˜ ™

Nerede ve ne zaman doðduðu hakkýn-
da bilgi yoktur. Tarih kitaplarýnda ve arþiv
belgelerinde adý Yörgüç, Yörgeç, Yörgenç
þeklinde geçer. Ancak kitâbelere ve me-
zar taþlarýna göre adý Yörgüç, lakabý Ce-
lâleddin’dir. Kaynaklarda Yörgüç Paþa’nýn
þeceresine dair farklý bilgiler verilmekte-
dir. Bazý araþtýrmalarda Amasya’da Ata-
bekiye Medresesi’nin kurucusu Nâsýrüd-
din Ahmed’in soyundan geldiði, adýnýn Yör-
güç b. Muînüddin Abdullah b. Þücâeddin
Ýlyâs b. Hayreddin Hýzýr b. Ömer b. Atabek
Nâsýrüddin Ahmed olduðu kayýtlýdýr. Ay-
rýca Yörgüç b. Gazî Ali b. Gazî Mihal Bey
þeklinde bir þecere ortaya atýlmýþ, asýl adý-
nýn Yörüklüce olduðu ileri sürülmüþtür.
Amasya’da yaptýrdýðý caminin kitâbesinde,
kendi mezar taþýnda ve vakfiyesinde ba-
basýnýn adý Abdullah þeklinde yazýldýðýndan
bütün bu þecerelerin doðruluðu þüpheli-
dir. Baba isminden hareketle onun Slav
asýllý olup adýnýn Slavca Jorgiç’ten (Yorgi’-
nin oðlu) geldiði belirtilmiþtir (Griswold,
XVII/2 [1980], s. 72). Kitâbede geçen ata-
beg unvaný ise babasýna ait deðil muhte-
melen kendisinin lalalýðýna yapýlan bir atýf-
týr.

Yörgüç Paþa’nýn çok iyi bir tahsille yetiþ-
tiði anlaþýlmaktadýr. Nitekim Çelebi Sul-
tan Mehmed, 1414 yýlýnda on iki yaþýndaki
oðlu Þehzade Murad’ý Rum vilâyeti beyli-
ðiyle Amasya’ya gönderince Yörgüç Paþa’-
yý da lalasý sýfatýyla yanýna vermiþti. Amas-
ya, Tokat, Sivas, Çorum ve Osmancýk bölge-
lerini içine alan Rum vilâyetinde o sýrada
Ýlhanlý döneminden kalan Moðol ve Türk-
men nüfusu vardý. Göçebe halinde yaþa-
yan bu kalabalýk nüfusu merkezî bir ida-
re altýna almak güçtü. Bunun yanýnda böl-
gede yerli Türkmen aileleri de baþý boþ
hareket ediyorlardý. Þehzade Murad, ted-
birli ve kudretli bir þahsiyet olan lalasý Yör-
güç Paþa’nýn yardýmýyla burada huzuru
saðlamaya çalýþtý. Ancak Yörgüç Paþa’nýn
yýldýzý Þehzade Murad’ýn Osmanlý tahtýna

verdi. 1909’da kurulan Fecr-i Âtî toplulu-
ðuna katýldý, topluluðun Selânik’te muha-
bir üyeliðini yaptý. Balkan Harbi’nin baþýn-
da Ýstanbul’a döndü (1911). 1912’de Ça-
nakkale Sultânîsi’nde edebiyat ve felsefe
hocalýðýna baþladý. Ertesi yýl görevi Ýstan-
bul’daki Gelenbevi Sultânîsi’ne nakledildi.
1914’te Dârülmuallimîn-i Âliye edebiyat
hocalýðýna getirildi. 1917-1918’de Dârülfü-
nun’da teþkil edilen, lise kitaplarýný hazýr-
lamakla görevli komisyona üye seçildi. Dâ-
rülfünun Edebiyat Fakültesi’nde Türk ede-
biyatý dersleri verdi (1919). 1920’de Trab-
zon Sultânîsi müdürlüðüne, arkasýndan Gi-
resun maarif müdürlüðüne ve Maarif Ve-
kâleti müfettiþliðine tayin edildi. 1923’te
kendi isteðiyle edebiyat hocalýðýna döndü
ve Kabataþ Lisesi ile Ýstanbul Erkek Öð-
retmen Okulu’nda edebiyat dersleri ver-
di. Bu sýrada kütüphaneleri tasnif etmek
üzere kurulan komisyonun baþkanlýðýný
yaptý. 1927’de tekrar maarif müfettiþliði-
ne getirildi. 1934’te Ordu’dan milletvekili
seçildi. Ayný yýl Türk Dili Tedkik Cemiyeti
merkez üyesi, Tarih Encümeni ve ardýndan
Türk Tarih Kurumu üyesi oldu. 1943’te Ýs-
tanbul Edebiyat Fakültesi Türk Edebiyatý
Bölümü’ne öðretim görevlisi olarak tayin
edildi. 1950 seçimlerinde Demokrat Par-
ti’den Bursa milletvekili seçildi. 26 Ekim
1967’de Ýstanbul’da vefat etti, mezarý Sah-
rayýcedid Kabristaný’ndadýr.

Henüz on beþ-on altý yaþlarýnda iken þi-
ire ilgi duyan Ali Canip önce Muallim Nâ-
ci’nin tesiri altýnda gazel tarzýnda þiirler
yazmýþ, daha sonra o günkü edebiyat dün-
yasýna hâkim olan Edebiyat-ý Cedîde tar-
zýna yönelmiþtir. Ýlk þiirlerini Selânik’te çý-
kan Kadýn (1908-1909) ve Bahçe (1909)
dergilerinde yayýmlamýþ, Fecr-i Âtî toplu-
luðuna mensup olmasýna raðmen bu gru-
bun edebî eðilimlerini benimsememiþtir.
Aruz vezniyle yazdýðý þiirlerde Türkçe’yi bu
vezne uydurmakta baþarý göstermiþtir. Ali
Canip’in, Genç Kalemler’den (1911) baþ-
layarak Türk Yurdu (1915) ve Yeni Mec-
mua’da (1917) yayýmladýðý hece vezninde
þiirlerle Beþ Hececiler’e takip edecekleri
yolu gösterdiði kabul edilir. 1910 yýlýnda
Selânik’te çýkmakta olan Hüsn ve Þiir
dergisinin adý Genç Kalemler’e çevrilin-
ce Ali Canip Ziya Gökalp ve Ömer Seyfed-
din’le temas kurarak onlarý da derginin
yayýmýna katýlmaya ikna etmiþ, böylece
“yeni lisan” hareketinin üç ismi bir araya
gelmiþ, derginin ilk sayýsýnda yer alan be-
yannâme ile Millî Edebiyat akýmý baþla-
mýþtýr. Genç Kalemler’de millî edebiyat
meselesi üzerine çeþitli makaleler yazan
Ali Canip, Türkçe’ye Arapça ve Farsça’-


