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     Öz 

Çok eski bir geçmişi olan Türk edebiyatının dönemlerinin adlandırılmasında birtakım problemler 
vardır. Bu problemler bütün tarihî devreler için geçerlidir. Üstelik bu konuda çeşitli görüşler de ileri sürülmüştür. 
Yalnız bizim burada asıl konumuz, çeşitli şekillerde adlandırılan, 1850'den günümüze kadarki Türk edebiyatının, 
ürünlerini çok zengin ve bir o kadar da çeşitlenmiş bir şekilde gördüğümüz dönemidir. Bilindiği gibi bu dönem, 
çok değişken ve siyasetle iç içe olması yüzünden çok farklı şekillerde adlandırılmıştır. Halbuki bir konuyu 
anlamada en önemli giriş noktalarından birisi adlandırma ve kavramlaştırmadır. Herkesin kendine göre yaptığı 
adlandırma veya gruplandırma öğretimde içinden çıkılmaz sonuçlar doğurmaktadır. Bu adlandırmaları tenkit 
eden çalışmalar bile problemi çözememiştir. Çünkü hareket noktaları farklı olmuştur. Bazıları siyaseti, bazıları 
nesilleri hareket noktası olarak almışlardır. Bunun için öyle bir adlandırma yapmalıyız ki bütün devreyi bir 
bütünlük içinde kucaklasın. Elbette bu genel adlandırmanın alt başlıkları olacaktır. Bu alt başlıkları oluştururken 
kültür değişmeleri veya oluşumları mı, nesilleri mi,  siyaseti mi esas aldığımızı belirmeliyiz. Dolayısıyla alt 
başlıkları ona göre açmalıyız. Genel adlandırmada hem kültür değişmelerinden hem de siyasî değişmelerden 
uzak durulmalıdır. Bu, bizi, şartlandırır. Edebî eserleri böyle yorumlarsak kendimizi siyasî yorumlardan 
kurtaramayız. Bunun için çıkış noktamız doğrudan edebî eserler ve gelişmeler olmalıdır. Artık Türk kültür 
hayatının dolayısıyla edebiyatının değişmeye değil durulmaya, istikrara ihtiyacı vardır. Bunu eserleri incelerken 
göstermeliyiz. Bilim olarak veya bilim adamı olarak konuya yaklaşmanın yolların belki böyle bulabiliriz diye 
düşünüyorum. Konu, bu çerçevede ele alınacak birer paragrafla, bu dönemle ilgili adlandırmaların isabetsizliği 
vurgulanacaktır. Ancak o zaman yeni bir adlandırmanın gerekliliği ortaya konulacak ve düşünülen adlandırma 
tartışmaya açılacaktır. 

    Anahtar Kelimeler: Yeni Türk edebiyatı, adlandırma, değerlendirme. 
 

Abstrac 

There are several issues in naming the periods of Turkish literature that has a very old history. These 
problems apply to all historical periods. Moreover, various ideas have been put forward in this regard. However, 
the main topic is the period which named in various ways and contains many forms of Turkish literature, 
products of which are so diverse and varied from 1850 to the present day. It is known that, this period is very 
differently named because it is very variable and politically intertwined. However, one of the most important 
entry points in a sense is naming and conceptualizing one. Everyone's own naming or grouping has inconclusive 
results in teaching. Even those studies that criticize these nomenclatures have not solved the problem. Because 
the movement points are different. Some have taken politics, others have taken generations as a point of action. 
It is needed to be named so it can embrace the whole period in unity. Of course, this naming will contain 
subheadings. When creating these sub-headings, it must be specified whether they arebased on cultural changes, 
cultural occurrences, generations or politics. So the subheadings need to be opened accordingly. In general 
terms, both cultural changes and political changes should be avoided. This will condition us. If we interpret 
literary works like this, we can not save ourselves from political interpretations. For this, our starting point 
should be directly literary works and developments. For today, not change but stabiliy is needed for Tukish 
culture life therefore its literature. We should show this while examining the works. I think maybe we can find 
ways to approach the subject as science or as a scientist. Through paragraphs to be covered in this framework, 
the lack of naming of this term will be emphasized. Only then will the necessity of a new naming be revealed 
and the proposed naming will be open to discussion. 

Keywords: New TurkishLiterature,naming,evaluation. 



Çok eski bir geçmişi olan Türk edebiyatının dönemlerinin adlandırılmasında birtakım 
problemler vardır. Bu problemler bütün tarihî devreler için geçerlidir. Üstelik bu konuda çeşitli 
görüşler de ileri sürülmüştür. Birkaç tanesini hatırlayalım: “Divan Edebiyatı”, bildiğiniz gibi yanlış bir 
adlandırmadır. Çünkü bu edebiyat divandan ibaret değildir. Bu dönem edebiyatı ile ilgili bu ve benzeri 
adlandırmalar için Ömer Faruk Akün’ün Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’ndeki “Divan 
Edebiyatı” maddesine bakılabilir. (Akün: 1994, c. 9, 389 vd.) Bizegöre, “eski edebiyat”, “saray 
edebiyatı”, “Osmanlı edebiyatı” vb. adlandırmaların hepsi yanlıştır. Belki en doğrusu “Klasik Türk 
Edebiyatı”dır. Bu yanlışlardan biri de saz şiiri veya halk şiiri için kullanılan “La dinî edebiyat” tır. 
Bizce bu da yanlıştır. La dinî edebiyat denilen edebiyatta pek çok dinî unsur bulunmaktadır. Bizim 
burada asıl konumuz, çeşitli şekillerde adlandırılan, 1860'tan günümüze kadarki Türk edebiyatının, 
ürünlerini çok zengin ve bir o kadar da çeşitlenmiş bir şekilde gördüğümüz dönemidir. Bilindiği gibi 
bu dönem, çok değişken ve siyasetle iç içe olması yüzünden çok farklı şekillerde adlandırılmıştır. 
Halbuki bir konuyu anlamada en önemli giriş noktalarından birisi adlandırma ve kavramlaştırmadır.  

Biz bu adlandırmaları tek tek ele alacağız.  

Bu adlardan ilk kullanılanlardan biri “edebiyat-ı cedide” dir. Edebiyatın ne eskisi ne de yenisi 
olur, o gün için belki kısmen doğru olan bu kullanış sonradan kesinlikle kullanılmaması gerekir. Artık 
Şinasi de Abdülhak Hamit de eskimiştir. “Edebiyat-ı kadime”nin yanlışlığı gibi bu da yanlış ve 
sakattır.  

Bunlardan en yaygın olanı “Tanzimat Edebiyatı” tabiridir. Tanzimat Fermanı 1839’da ilan 
edildiği, bu ad altında gösterilen eserlerin 1860’tan sonra yazıldığı düşünülürse, bu tabirin tek doğru 
tarafı, “Tanzimat”ın yeniliğin ve yenileşmenin resmî adı olmasıdır. Bununla beraber sosyal ve siyasî 
hayattaki yenilik çok eskiden başlamıştı, bunun edebî ürünleri 1860’dan sonradır. Öte yandan ne 
Tanzimat Fermanının ne de Tanzimat’tan sonra sosyal hayatta görülen yeniliklerin hiçbirisinin 
edebiyatla doğrudan bir ilişkisi yoktur. Üstelik bir süre sonra, yani Tanzimat diye adlandırılan 
edebiyat döneminde Mehmet Kaplan’ın adlandırmasıyla bir “Ara Nesil” gelecektir. Tanzimat yenilikse 
o dönemde eski tarzda devam edenleri, halk şairlerini hangi kategoriye koyacağız? 

Ömer Faruk Akün’ün, bu konuya ayırdığı makalesinde tespit ettiğine göre, “Tanzimat 
Edebiyatı” diye adlandırılan dönemin şahsiyetlerinin hiç birisi, hatta Servet-i Fünuncular bu ismi 
kullanmamışlardır. Onlar, “edebiyat-ı cedide” demişlerdir ki bunun da yanlış olduğunu yukarda 
söyledik. Belki o dönem için böyle mevzi bir adlandırma yapılabilirdi. Bu konuda “Tanzimat 
Edebiyatı” tabirinin yerine Akün’ün teklif ettiği,“Islahat devri edebiyatı”, “Batılılaşma devri 
edebiyatı”, “Yenileşme devri edebiyatı”, “Tanzimat devri edebiyatı”, “Tanzimat’tan sonraki edebiyat” 
isimlerinin hepsi sanki “Tanzimat edebiyatı” demek mecburiyetinde imişiz gibi bir yaklaşımdan 
kaynaklanmaktadır. Böyle bir anlayış ve yaklaşıma gerek yoktur.   

“Ara Nesil”, nesiller üzerinde çok duran Mehmet Kaplan’ın teklif ettiği bir isimdir. Yalnız bu,  
sonradan maksadı aşmış ve âdeta bir devreye ad olmuştur. “Ara Nesilde Tenkit” diye yapılan bir 
doktora çalışmasında Hacı İbrahim Efendi gibi, Hayret Efendi gibi Klâsik edebiyatın savunucuları da 
yer almıştır. “Ara Nesil”, anlamayı kolaylaştırmak için belki derslerde konulacak bir ara başlıktır. 
Öyleyse edebiyat tarihi görünümündeki eserlerde “Ara Nesil” başlığı gerçeği yansıtmaz. Değerli 
arkadaşlarımın yaptığı “Ara Nesil Şairi Menemenlizade Mehmet Tahir”, “Ara Nesil Şairi Mehmet 
Celal” tezlerinin adlandırması sağlıklı değildir. Hele Ara Nasıl Edebiyatı diye kitap yazmak hiç de 
doğru değildir. 

“Servet-i Fünun”, bir derginin sadece 1896-1901 yılları arasındaki sayılarını, ay ve sayılarına 
gerek görmüyorum, bir edebiyatın adı olarak almak edebiyat tarihi metodolojisine aykırıdır. Dergi 
önce de vardır, sonra da devam etmiştir.Elbette bu adla adlandırılanların veya anılan tarihler arasında 
dergide toplanıp edebî ürünlerini neşredenlerinortak özellikleri vardır. Ama Mehmet Emin Yurdakul 
da aynı dönemde aynı dergide şiirler neşretmiştir. Bir milletin edebiyatında böyle dairelerin olması son 
derece tabiîdir. Servet-i Fünun’un karşısındaki şahsiyetlere “mutavassıtîn” dedik ama tutmadı. 
Biliyorsunuz “Dekadanlık” tartışması dönemin şair ve yazarlarını ikiye bölmüştür. Yeni tarzda 
yazanlar bile Servet-i Fünun’u kabul etmemiştir. Bir Muallim Naci’yi, bir Müstecabîzade İsmet’i hatta 



bir Ahmet Rasim’i nereye koyacağız? Elbette o dönemde yani 1896-1901 arasında edebî faaliyette 
bulunmuş başka adlar da vardır. 

“Fecr-i Âti”, adı ile bir araya gelen gençler bir de beyanname neşretmişlerdir. Edebiyat tarihi 
gibi algılanan bazı kitaplarda bunlara roman, tenkit, tiyatro bahisleri açılır. Bu konuda müstakil bir 
kitap da vardır. Ama gerçekten konuya biraz yaklaşınca ilk beyanname sahibi olmalarının dışında 
hiçbir ortak özellikleri yoktur. Hatta Ahmet Haşim’den başka şair de yoktur. Ahmet Haşim’i de Fecr-i 
Âti şairi olarak düşünmek veya “Fecr-i Âti”nin içine hapsetmek haksızlık olur. Üstelik beyanname de 
tam, salt bir edebiyat beyannamesi değildir. 

“Millî Edebiyat”, biliyorsunuz ki bu ad da çok tartışılmıştır. Haklı olarak ondan önceki edebiyat 
millî değil miydi sorusu sorulmuştur. Üstelik “millî edebiyat”ı belli bir devreye hapsetmek büyük bir 
haksızlıktır. Esasen bu adlandırma ve anlayışı ortaya atanların görüşleri düşünülürse günümüze kadar 
devam eden bir millî edebiyat vardır.Üstelik Türk kültür hayatında edebiyat meselelerinin ele alındığı 
Namık Kemal’in “Lisan-ı Osmanînin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülahazatı Şamildir” 
(1867/1868)makalesindeki görüşlerin çoğu Millî Edebiyatçıların ortaya attığı prensiplerdir. Ayrıca 
Mehmet Emin Yurdakul’un Servet-i Fünun dergisinde yayımladığı şiirler Millî Edebiyatın dışında 
düşünülemez.Genç Kalemler’de yayımlananve Millî Edebiyatın başlangıcı kabul edilen  “Yeni Lisan” 
adı da başlı başına sakat bir adlandırmadır. Çünkü ortada yeni bir lisan yoktur. 

Son zamanlarda çıkmış bir kitabın adındaki “Yeni Türk Edebiyatı Tanzimat’tan Cumhuriyet’e 
(1839-1923)” ifadesinde bulunan “1939”tam bir bilmecedir. 1839’da hangi yeni edebî eserlerin olduğu 
sorusunun cevabını vermek oldukça zordur. 

Şimdi “Tanzimat Edebiyatı”, “Ara Nesil”, “Servet-i Fünun”, şahısların kullandığı ve 
yaygınlaşmayan “Muasır Türk Edebiyatı”, “Türk Teceddüd Edebiyatı”, “Edebî Yeniliğimiz”, bir 
melekdaşımızın ortaya attığı “Arayışlar Devri Türk Edebiyatı” ile “Yenileşme Dönemi Türk 
Edebiyatı” veya “Tanzimat Sonrası Türk Edebiyatı” adlandırmalarını beraber düşünelim: 

Herkesin kendine göre yaptığı adlandırma veya gruplandırma öğretimde içinden çıkılmaz 
sonuçlar doğurmaktadır. Bu adlandırmaları tenkit eden çalışmalar bile problemi çözememiştir. Çünkü 
hareket noktaları farklı olmuştur. Bazıları siyasetten, bazıları nesillerden hareket etmişlerdir. Bunun 
için öyle bir adlandırma yapmalıyız ki bütün devreyi bir bütünlük içinde kucaklasın. Elbette bu genel 
adlandırmanın alt başlıkları olacaktır. Bu alt başlıkları oluştururken kültür değişmeleri veya oluşumları 
mı, nesilleri mi, siyaseti mi esas aldığımızı belirlemeliyiz.Dolayısıyla alt başlıkları ona göre açmalıyız. 
Genel adlandırmada hem kültür değişmelerinden hem de siyasî değişmelerden uzak durulmalıdır. Bu, 
bizi, şartlandırır. Edebî eserleri böyle yorumlarsak kendimizi siyasî yorumlardan kurtaramayız. Bunun 
için çıkış noktamız doğrudan edebî eserler ve şahsiyetler olmalıdır. Artık Türk kültür hayatının 
dolayısıyla edebiyatının değişmeye değil durulmaya, istikrara ihtiyacı vardır. Bunu eserleri incelerken 
göstermeliyiz. Bilim olarak veya bilim adamı olarak konuya yaklaşmanın yollarını belki böyle 
bulabiliriz diye düşünüyorum. Bunun için de Ahmet Hamdi Tanpınar en iyisini bulmuştur: 19. Asır 
Türk Edebiyatı Tarihi. Açıkcası benim çözemediğim onun öğrencileri bunu niye görmek 
istemediler. Belki de aynısından kaçmak için. Aslında İbrahim Necmi Dilmen 50 yılı bir bütün olarak 
almak ister. Fakat en sağlıklısını Tanpınar yapmıştır. Sosyal değişmeler, kültür değişmeleri, siyasî 
gelişmeler alt başlıklarda izah edilebilir. Böylece Servet-i Fünun dönemindeki diğer şahsiyetler yok 
farz edilmez. Hacı İbrahim Efendi ile Hayret Efendi, Ara Nesilden kabul edilmez. Esasen Ara Nesil de 
sağlıklı değildir. Bu, Servet-i Fünunun hazırlanmasına yapılacak girişte ele alınması gereken bir 
konudur. 

“Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı”, adı da kucaklayıcı bir adlandırma değildir. Cumhuriyet 
1923’te ilân edilir. 1923’te doğan veya 1923’te ilkokulda olan bir çocuk, ancak 1950’den sonra eser 
vermeye başlayacaktır. O zaman nerede kaldı cumhuriyet? Bu da tamamen siyasî bir adlandırmadır. 

“Yedi Meş’ale”, bilindiği gibi bu adla bir kitap çıkarılır. Kitabın önsözü sanki bizi yeni bir 
grupla karşılaştırır. Bu birbuçuk sayfalık önsöz, aslında pek fazla bir anlam ifade etmez. Grup dergi de 
çıkarır fakat çok kısa sürer. 



“Birinci Yeni”, eğer bu bir yenilikse o zaman en azından dördüncü yenilik olmalıdır. 
Dolayısıyla “İkinci Yeni” de sağlıklı bir adlandırma değildir. 

Bütün bunlar, descriptive adlandırmalardır, dolayısıyla tanımladıklarının dışındakileri dışarda 
bırakırlar. Bu bakımdan da kucaklayıcı değillerdir. Öte yandan bu adlandırmalar hep siyasîdir. Belki 
bunda, Şinasi ve Namık Kemal’in edebiyatla siyaseti birleştirmelerinin daha doğru bir ifade ile 
edebiyatın muhtevasını siyasetle zenginleştirmelerinin büyük etkisi vardır. Nitekim onlardan sonra 
hemen bütün şair ve yazarlarımızın bir iki istisna ile hepsi eserlerinde hep siyasete yer vermişlerdir. 
Bu durum, adlandırmada da kendini göstermiştir. 

 Konular birtakım alt başlıklarla izah edilmektedir fakat buna girmeyeceğim, roman ve tiyatro 
konularına hiç geçmeyeceğim. 

Belki Tanpınar takip edilerek XX. Yüzyıl Türk Edebiyatı denilebilirdi. XIX. Yüzyıl Türk 
Edebiyatı, XX. Yüzyıl Türk Edebiyatı.Alt başlıkların ayrıntısına girmek yeni bir yazıyı gerektirir. 
Esasen bazı konulara dikkati çekmiş olduk. Bu kadarla iktifa edeceğim. 
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