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ÖZEL  SAY I

TÜRK DİLİ ARALIK 2020  Yıl: 69  Sayı: 828

Ömer Seyfettin, günlük biçiminde kaleme alınmış hatıralarında 8 
Kânûn-ı sâni 1918 tarihli yaprağa bazı hikâyeleri gibi mekân ve za-
man tasviriyle başlar. O hikâyelerden biliriz ki mekân veya zamana 
yüklenen özellikler, vaka ilerledikçe metnin havasına (atmosferine) 
hâkim olur. 8 Kânûn-ı sâni 1918’nin ilk cümleleri şöyle:

“Bugün hava fena. Güneş yok. Dün yazdığım satırları oku-
dum. Şuursuz bir hamle ile hissiyatımı yazmağa başlamı-
şım. İnsan ne tuhaftır. Muharebeye girmeden muzafferiyeti 
düşünür. Hâlbuki iki hafta evvel, benim muvaffakıyatım-
dan kuşkulanan edebiyatçılar üzerime hücum vaziyeti al-
dılar bile... Yeni Mecmua’da birbiri arkasına on kadar tarihî 
hikâye yazdım. Bunları beğenenler çok. Beğendikleri yüzle-
rinden belli olup “fena” diyenler daha çok. Şifahî itirazların 
yanında tahrirîler [yazıya dökülenleri] de var.”1

Okuyucu bu parçada, kelimelerin sözlük anlamını aşan şeyler bula-
bilir: Tabiatta hava fena, edebiyat âleminde de… Tabiatta güneşsizlik, 
varlıkların görülememesi demektir. Edebiyat dünyasının ışıksızlığı, 
başarının görülememesidir. Bazıları “fena” havanın pusu gibi içinde-
kini gizler, rakibinin başarısını kıskandığı yüzündeki haset bulutun-
dan belli olur ama yine de “fena” deyip fenalık yapar. Bunlar “şifahi 
itiraz” sahipleridir. “Tahrirî” yani düşüncesini yazıyla belli edenler, 
güneşsiz kalıp gerçeği göremeyenlerdir.

Ömer Seyfettin’in Gözüyle 1918 Başları

Ömer Seyfettin, mekân ve zaman tasviriyle başladığı hikâyelerinde 
asıl konuyu vakalarla devam ettirir. Günlüğünde de -tıpkı bunun 
gibi- yukarıya alınan parçadan sonraki kısımlarda 1918 başlarındaki 

1 Tahir Alangu, Ömer Seyfettin: Ülkücü Bir Yazarın Romanı, Yapı Kredi Yay., 
İstanbul 2010, s. 328.

ÖMER SEYFETTİN VE “TÜRK 
EDEBİYATI” KÜMESİ

Nâzım H. Polat



17

..Nâzım H. Polat..

ARALIK 2020 TÜRK DİLİ

edebiyat olaylarını sıralar. Onun anlatımıyla “Edebiyat-ı Cedide” azası ölmüş 
sayılabilir. Çünkü Halid Ziya müderris [profesör] olup akademik hayata başla-
mıştır; Hüseyin Cahit İttihat ve Terakki’den milletvekilidir, siyasi hayatın keş-
mekeşi içinde boğulmaktadır. Mehmet Rauf artık hiç yazmayacağını, “geçen 
gün” vapurda bizzat Ömer Seyfettin’e söylemiştir. “Şantajcı Süleyman Nazif’le 
kardeşi Faik Âli budalası zaten solda sıfır”dır. 

Ömer Seyfettin’e göre o sıralar, Türkçeyi kullanmadaki dikkatleri bakımından 
matbuatta iki küme vardır. Bunlardan biri, tıpkı Cenap Şahabettin ve Süley-
man Nazif gibi eski terkipli, Acemce, Arapça çeşnisindeki divan lisanına taraf-
tar olup hâlâ “vasf-ı terkibî”lerde [sıfat tamlamalarında] ısrar edenlerdir. Ab-
dülhak Hâmid [Tarhan], Celal Nuri [İleri], Mehmet Akif [Ersoy], onun çömezi 
Mithat Cemal [Kuntay], Ali Emiri, [Ahmet] Sâkî [Derin], İsmail Müştak [Maya-
kon], Taninci Muhittin [Birgen], “Tasvir-i Efkârcılar falan”lar, ölen Edebiyat-ı 
Cedide’den kalma alışkanlıkları devam ettirmektedirler. Diğer tarafta ise yönü 

“Yeni Lisan”a doğru olanlar bulunmaktadır. “Yeni Lisan” dört beş sene içinde 
hemen umumiyetle kabul olunmuştu. Herkes terkipsiz, tabii Türkçeyle yazma 
eğiliminde... Millî vezin (hece vezni) de Acem aruzuna galebe çalmıştır. “Yeni 
Lisan”a taraftar olanların çıkardığı mecmualar; Servet-i Fünun, Türk Yurdu, 
Yeni Mecmua, Edebiyat-ı Umumiye Mecmuası, Donanma Mecmuası, Darülfünun 
Mecmuası, İçtimaiyat ve Millî Tetebbular Mecmuası gibi dergilerdir.2

Buraya kadar söyledikleri göz önüne alınınca birinci grubu hedef tahtasına 
yerleştiren Ömer Seyfettin’in, bizzat başlattığı “Yeni Lisan”a taraftar olanları 
alkışladığı düşünülebilir. Fakat günlüğün devamındaki satırlar, bu iyimserliği 
destekler nitelikte değildir. Yazar, adı geçen dergiler hakkında, kamuya açık 
ortamda söyleyemeyeceği şeyler yazmaktadır. Çünkü bu bir günlüktür ve ile-
ride yazabileceği anıları için hatırlatıcı olabilecektir. Ömer Seyfettin’in ömrü 
vefa etmedi, bu günlüklerin anılar kitabına dönüşmesine imkân vermedi. 
Ama yine de günlüklerdeki küçük notlardan hareketle onun 1918 başlarında-
ki edebî hayat ve yakın çevresi sayılabilecek edebiyatçılar hakkında duygu ve 
düşüncelerini öğrenebiliriz:

“Türk Yurdu şimdilik Celal Sahir’in [Erozan] elinde... Onun da aklı fikri 
para kazanmakta, ticarette... Yeni Mecmua’da ben hikâye yazıyorum. 
Halide [Edip Adıvar] Hanım’ın bir romanı tefrika ediliyor.3 Ziya Gö-
kalp, Köprülü Fuat, Ahmet Refik [Altınay] daimî muharrirler... Edebi-
yat-ı Umumiye Mecmuası... Ne diyeyim? Şimdiye kadar Türkiye’de çı-
kan mecmuaların en berbadı... Tayyareye dair gazel yazıyor.4 Donan-
ma Mecmuası, Hüseyin Kâzım [Kadri] gibi bir sarhoşun elinde... Hakkı 
olmadan edebiyata da karışıyor. Darülfünun Mecmuaları, müderrisle-
rin yazılarını basıyor. Yeni Mecmua’nın satışı fena değil. Abonelerle 

2 Tahir Alangu, age., s. 328.
3 Sözü edilen roman tefrikası Mev‘ûd Hüküm’dür.
4 Edebiyât-ı Umûmiye Mecmûası’ndaki (C 2, S 37/6, s. 181-182) tayyareye dair gazel, Ali 

Emiri Efendi’nindir.
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beraber iki bin beş yüzü buluyor. Donanma Mecmuası’nın hemen her 
nüshasında Hüseyin Kâzım küfrü basıyor.”5 

Günlüğün bu parçacığında dergiler ve oralarda yazanlar için söylediklerinin 
bir kısmı -şüphesiz- görecelidir, Ömer Seyfettin’e göredir. Celal Sahir’den söz 
açarken “Onun da aklı fikri para kazanmakta, ticarette...” sözü, 1917’de Har-
biye Nezaretinin cephedeki askerin kahramanlık duygularını coşturucu edebî 
eser yazımını teşvik edişini6 hatırlatıyor olmalıdır.

Yeni Bir Edebiyat Kümesi mi?

Bunlardan daha ilginç olanı, Servet-i Fünun dergisi hakkında kaydettikleridir: 
“Servet-i Fünun’da, görünüşe nazaran şair Yusuf Ziya’nın riyaseti [baş-
kanlığı] altında bir grup var. Hepsi genç. Hepsi millî, ibdaî edebiyatla, 
millî vezin taraftarı. Ama hepsi de kara cahil! 

(…)

Servet-i Fünun da bizim mecmuaya muarız gibi... Ortada hududu çi-
zilmemiş “Millî Edebiyat” cereyanıyla, ne olduğu bilinmeyen diğer 
muarız bir cereyan daha var. İleride bu iki cereyanın çarpışmasından 
bir edebiyat doğacak sanıyorum. Fakat tuhaf! Yeni Servet-i Fünun gru-
bu bizim aleyhimizde.”7

Dönemin edebiyat hareketlerine vâkıf olanlar için bile bu cümlelerle kastedi-
len edebiyatçı kümesini bilmek veya hatırlamak hayli güçtür. 

İlk “Yeni Lisan” makalesinin yayımı üzerinden 5 (beş) yıl geçtiğinde “millî ede-
biyat” fikri artık genel kabuller arasına girmişti. Fakat bu, “Yeni Lisan”cıların 
bütün görüşlerinin her edebiyatçı tarafından kabul görüp (kabul görse bile) 
yeterince uygulandığı söylenemez. Çünkü ibre “Millî Edebiyat”a doğru dönse 
bile çok kimsede kararsızlık 5 (beş) yıl daha sürecektir. Söz gelimi Ömer Sey-
fettin bile ilk “Yeni Lisan” yazısında heceye rağbet edileceğini düşünmemiştir. 
Ama Genç Kalemler’in 1 Şubat 1327 [14 Şubat 1912] tarihli 15. sayısında ya-
yımlanan “Ayrılık” şiirinden sonra aruzu bir kenara itmiştir. Böyle bir ortam-
da Cenap Şahabettin, Süleyman Nazif, Ali Emiri, Ahmet Haşim ve aynı yönde 
olan diğer şairlerden heceyi sevmeleri beklenebilir mi?  Öyle ise Ömer Seyfet-
tin burada “Hepsi genç, hepsi millî, ibdaî edebiyatla, millî vezin taraftarı” olan 
bir gruptan bahsetmektedir. O, herhangi bir grup adını söylemese de onları ta-
nımak için dergi adı yeterli bir ipucudur.  İlgili zaman diliminin Servet-i Fünûn 
sayılarını 8 Kânûn-ı sâni [Ocak] 1918’den geriye doğru gözden geçirebiliriz. 

5 Tahir Alangu, age., s. 328.
6 Konuyla ilgili olarak Cenap Şahabettin’in Rıza Tevfik’e mektubu için bk. Rıza Tevfik 

[Bölükbaşı], Serâb-ı Ömrüm, Kenan Mat., İstanbul 1949, s. 10-12. Aynı bilginin yorumu 
için bk. Tahir Alangu, age., s. 300; yorumsuz aktarım için bk. Abdullah Uçman, Rıza 
Tevfik’in Şiirleri ve Edebî Makaleleri Üzerinde Bir Araştırma, Kitabevi Yayınları, İstanbul 
2004, s. 208.

7 Tahir Alangu, age., s. 327-328.
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Ancak önce Ömer Seyfettin’in yine onları tanımlamak için yazdığı  “… esas 
umdelerimize muhalif değiller... Lisan, vezin, sanat hususunda aşağı yukarı 
hep bizim fikirlerimizi tekrarlıyorlar. Tabiî bundan çok memnun oluyoruz.”8 
ifadelerini dikkate almalıyız. 

“Yeni Lisan” hareketini başlatanlar 1918’de artık bir grup hâlinde olmadıkları-
na göre yazarın “biz” dediği kimlerdir?  Onun, hasretini çektiği “millî edebiyat” 
için bazı ilkeler belirleyerek öncü görev yapması ümidiyle katıldığı edebî he-
yet, Haziran 1917’de kurulan Şairler Derneğidir. Bu edebî kümeyi kamuoyuna 
tanıtmaya çalışan diğer ilk kalem sahibi, Ahmet Hidayet [Reel] isimli bir şair 
ve eleştirmendir. 11 Haziran 1917’ye tarihlediği, 14 Haziran 1917 tarihli Ser-
vet-i Fünûn dergisinde yayımlanan yazısında, o da önce II. Meşrutiyet’in ilk 9 
yılındaki edebî manzarayı anlatarak Şairler Derneğinin kurulma gerekçesini 

8 Tahir Alangu, age., s. 327.

Şekil 1: Ahmet Hidâyet [Reel], “Musahabe-i Edebiye – Şairler Derneği”, 
Servet-i Fünûn, S 1352, 23 Şaban 1330, 14 Haziran 1333/1917, s. 448-449.
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ortaya koymaya çalışmıştır. Ona göre 23 Temmuz 1908 inkılabının buhranlı 
ve galeyanlı ilk zamanları, bütün milletin sinirlerine bir aşırılık duygusu zerk 
etmiş olduğu gibi edebiyatta da epeyce mantıksızlığa sebebiyet vermişti. Eski 
ve yeni edebiyatın ancak birkaç önemli sayfasını lise sıralarında okumak fır-
satı bulan gençlerin ekserisi geçici dergiler çıkarıyorlar; Osmanlı cemiyetinin 
edebî zevkini tatmin edebilecek dâhiler olduklarını iddiadan geri kalmıyorlar-
dı. Fakat bu büyük iddialar, Fecr-i Ati adıyla bir araya gelenlerin yapabilece-
ğinden çok büyük ve toplumsal zemine uygun değildi. Şairler Derneği; işte bu 
toplumsal zemine uygun, özgün ve millî bir edebiyat meydana getirmek için 
kurulmuştur. Ahmet Hidayet, daha sonra Şairler Derneğinin beş maddelik ka-
rarlarını eleştirel bir gözle vererek açıklamaya çalışmıştır. Yazının sonunda ise 
söz konusu kararların hem zayıf hem de itiraz edilemeyecek noktalarını sami-
mi olarak gösterdiğini söyleyerek adı geçen grubun edebî mesleğini kamuoyu-
na daha açık bir surette anlatması gerektiğini belirtmektedir.9

Şairler Derneği adına kamuoyuna ilk açıklamayı yapan ise Yusuf Ziya [Ortaç] 
idi. Nitekim Türk Ocağının yayın organı Türk Yurdu dergisinin 21 Haziran 
1333-21 Haziran 1917 tarihli 137. sayısında şu metin okunmaktadır:

“Şairler Derneği: Sonbahar rüzgârlarının dağıttığı çiçekler gibi her 
biri kendi âleminde açıp solan şairlerimiz, bu dağınık yaşayışa bir ni-
hayet vermek istemişler ve Türk Ocağında her hafta toplanmaya baş-
lamışlardır. Yeni bir edebiyat binasının ilk temellerini kurmaya çalı-
şan bu genç şairler, bütün kuvveti İstanbul’un şuh, güzel sinesinden 
ve Türklüğünden alıyorlar. Şimdiye kadar yaptıkları birkaç içtimada 
[toplantıda] şu kararları vermişlerdir:

1. Türkçeye Türk sarfı [şekil bilgisi] hâkimdir. Kāmûs-ı Arabî10 ile Bur-
hân-ı Katı’da11 pinekleyen kelimeler bize ne kadar yabancı ise Kitab-ı 

9 Ahmet Hidâyet [Reel], “Musahabe-i Edebiye – Şairler Derneği”, Servet-i Fünûn, S 1352, 23 
Şaban 1330, 14 Haziran 1333/1917, s. 448-450.

10 Kāmûs-ı Arabî: Orijinal adı el-Okyanusü’l-basît fî tercemeti’l-Kāmûsi’l-muhît (I-III, İstanbul 
1230-1233, 1268-1272; I-IV, 1304-1305; I-III, Kahire 1250) olmakla birlikte kısaca Kāmus 
Tercümesi diye anılan bu eser, Fîrûzâbâdî’nin el-Ḳāmûsü’l-muḥîṭ adlı Arapça sözlüğünün 
Türkçeye çevrilmiş hâlidir. Mütercim Âsım Efendi, Ḳāmûs’u çevirirken pek çok kaynaktan 
yararlanıp eseri oldukça zenginleştirmiştir. Kaçalin’in tespitiyle Mütercim, “Arapça 
kelimelere Türkçe karşılık bulmakta büyük gayret ve titizlik göstermiştir, dolayısıyla 
eser Türkçe’nin de zengin bir sözlüğü niteliğindedir. Özellikle bitki ve hayvan adları gibi 
bilinmesi güç kelimelerin tespitinde yöre ağızlarından da yararlanmıştır.” (Mustafa S. 
Kaçalin, “Mütercim Âsım Efendi”, TDV İslâm Ansiklopedisi, 32. C, İstanbul 2006, s. 200-
202.)

11 Burhân-ı Kātı‘: Muhammed Hüseyin b. Halef-i Tebrîzî’nin yazdığı Farsçadan Farsçaya 
sözlük. Burada kastedilen, eserin Burhân-ı Kātı‘ Tercümesi olarak anılan Türkçe çevirisidir. 
Ancak çeviri yapılırken tıpkı Kamus Tercümesi’nde olduğu gibi eser zenginleştirilmiştir. 
Nitekim herkesin bildiği kelimeler “Türkî’de”, Türkiye dışındaki Türklerin dilinde 
bulunanlar “Türkistan’da”, eski Türkçe olanlar “Türkî-i kadîm”, artık kullanılmayanlar 

“Türkî-i mehcûr”, kullanımı yaygın olmayan Türkçe kelimeler “Türkî-i gayr-i meşhûr”, 
“taşra Türkçesi” veya “Avâmî Türkî” tabiriyle ise yerel halk ağızındaki Türkçe kelimeler 
kastedilmiştir. Tercümede geçen kelime ve deyimlerin bir kısmı Âsım Efendi’nin doğup 
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Şekil 2: Ahmet Hidâyet [Reel], “Musahabe-i Edebiye – Şairler Derneği”, 
Servet-i Fünûn, S 1352, 23 Şaban 1330, 14 Haziran 1333/1917, s. 450.
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Dede Korkut ve Lügat-ı Çağatay’da12 uyuklayan kelimeler de bugünkü 
ruhumuza o kadar yabancıdır.13

2. Şiirlerimizi hece vezninin şe’niyette [kullanımda] bulunanları ile 
terennüm edeceğiz. Fakat sanatkâr, hece vezniyle olmak üzere yeni 
bir şekil bulursa bununla numunelerini yazar, iddiasını ortaya atar 
ve âmme [halk/kamu] kabul ederse yaşar etmezse yaşamaz.

3. Şiirde her tarz serbesttir. Parnasî, sembolik, romantik, naturalist... 
ilh. Yeter ki, herkes hislerini kendi şahsi ve millî görüşünün samimi 
süzgeçlerinden geçirsin. Hakiki sanatkâr, millî sanatkâr olduğu gibi 
millî sanatkâr da dehâ sahibi bir mübdi‘dir [yaratıcıdır]. Binaenaleyh 
hakiki bir eser-i sanat millî bir eser-i sanat, millî bir eser-i sanat da bir 
eser-i dehâdır.

4. İçtimaiyatçılar [toplumbilimciler/sosyologlar] gittikleri yolun ni-
hayetindeki kâinatın neresi olduğunu bilen fert yığınlarının arala-
rında iş bölümü yapabileceklerini söylüyorlar. Bizler gittiğimiz yolun 
sonundaki füsunkâr cenneti bilen yolculardan olduğumuz için ara-

büyüdüğü Gaziantep çevresinden ve Güneydoğu Anadolu’dan alınmış ve bunlar “bizim 
diyarda, bizim diyarımızda” veya “bizim diyar ıstılahında” diye belirtilmiştir. “Bazı 
diyarda” diye belirtilenler ise Mütercim’in yetiştiği Gaziantep çevresi dışında kalan 
bölgelerde yaşayan Türkçe kelimelerdir. Eserde, Türkçe kelime ve deyimlerin tanıklarıyla 
gösterilmesi çok yararlı olmuştur. Tercümede atasözlerine, yiyecek ve içeceklerle 
bunların nelerden ve nasıl yapıldığına geniş yer verilmiştir. Ayrıca birçok bitki, çiçek 
ve ağaç adıyla bunların çoğunun hangi hastalığın ilacı olarak kullanıldığı hakkında 
bilgi bulunmaktadır. Çeşitli zanaatları ve bu zanaatlarda kullanılan aletlerin adlarını 
bildiren kelimeler, Türk kültür tarihi bakımından ayrı bir önem taşımaktadır. Başta 
çocuk oyunları olmak üzere birçok oyun adıyla bu oyunların nasıl oynandığı hakkındaki 
bilgiler de benzerleriyle birlikte Türk folkloru açısından büyük bir değere sahiptir. Bu 
özellikleriyle eseri sıradan bir sözlük değil, bir ansiklopedi olarak kabul etmek daha 
uygun olur. (Orhan Şaik Gökyay, “Burhân-ı Katı‘ Tercümesi”, TDV İslâm Ansiklopedisi, 6. C, 
İstanbul 1992, s. 433-434.) 

 Burhân-ı Kātı‘ Tercümesi ilk defa 1214’te (1799) tek cilt olarak İstanbul’da, daha sonra 
1251 (1835) ve 1268 (1870) yıllarında Bulak’ta basılmış, Latin harfli son neşri Türk 
Dil Kurumu (Haz.: Mürsel Öztürk - Derya Örs (Burhân-ı Kātı‘, Ankara 2000) tarafından 
yapılmıştır (Mustafa Kaçalin, “Mütercim Âsım Efendi”, TDV İslâm Ansiklopedisi, 32. C, 
İstanbul 2006, s. 200-202).

12 “Lugat-ı Cağatay” ile şu iki eser de kastedilmiş olabilir:
 a. Ali Nedr tarafından 17. yüzyılda Safevî Şahı Mírzâ’nın buyruğuyla yazılan Lugat-ı 

Cağatay (Çağatay Türkçesi-Farsça Sözlük).
 b. Şeyh Süleyman Efendi’nin Lugat-ı Çağatay ve Türkî-i Osmanî (İstanbul, 1298/1882) adlı 

eseri. Bu sözlük, Ahmet Vefik Paşa’nın Lehçe-i Osmanî’sinin önemli kaynaklarındandır. 
13 Yukarıdaki dipnotlarda verilen bilgiler göstermektedir ki adı geçen sözlükler, Türkçenin 

hem söz serveti hem her alandaki kültür malzemesi bakımından pek kıymetli ve bir “millî 
edebiyat” yaratmada kullanılabilecek kaynaklardır. Buna rağmen söz konusu eserlerden 
olumsuz bir üslupla bahsedilmesi, İstanbul’daki konuşma dili tercihini billurlaştırmak 
içindir. Fakat Doğu Türkçesine karşı bu mesafeli duruş, hiç değilse yazı dilinde birleşme 
veya yakınlaşmayı teşvik edici olmamıştır. Aydınların kullandığı yazı dili, tahsilin geniş 
kitlelere ulaştırılması ve iletişim araçlarının gelişmesiyle yeni nesilleri besleyen en 
önemli kaynak hâline gelmiştir.
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mızda taksim-i amal [iş bölümü]14 kanununu tatbik etmeliyiz. Mesela, 
kimimiz lirik şiirler, kimimiz epik manzumeler yazar, kimimiz efsa-
neler terennümkârı olur, kimimiz temaşa eserleri yaratırız.

5. Efsaneler, 
Acem’in, Yunan’ın 
e f s a n e l e r i n d e n 
değil, bâkir ve kıy-
mettar bir âlem 
olan Türk esâtirin-
den alınacaktır.

Dernek şimdilik 
(Elifba sırasıyla):

O[rhan] Seyfi [Or-
hon], Hasan Zeki, 
Hakkı Tahsin, Safi 
Necip, Salih Zeki 
[Aktay], Salahattin 
Enis [Atabeyoğlu], 
Ömer Seyfettin, 
Faruk Nafiz [Çam-
lıbel], Yahya Saim 
[Ozanoğlu] ve Yu-
suf Ziya [Ortaç] 
beyler ile daha bazı 
gençlerden mü-
rekkeptir·. Genç 
sanatkârlarımızı 
tebrik eder muvaf-
fakiyetlerini dile-
riz.”15

14 Taksîm-i âmâl [iş bölümü]: Bu terimi yalnızca ihtisaslaşma olarak anlamak doğru değildir. 
Ömer Seyfettin’in de birkaç kez kullandığı bu terimle kastedilen; memlekette toplumsal 
sınıfların, mevcut iş ve meslek kollarının tespiti, nüfusa oranla her bir iş kolunda hangi 
donanımda ne kadar nüfusa ihtiyaç olduğu konusundaki bilgi birikimidir. 

15 Y[usuf] Z[iya Ortaç], “Türklük Şuûnu: -Şairler Derneği!”, Türk Yurdu, Yıl: 5, S 137 (21 
Haziran 1333-21 Haziran 1917), s. 144.

Şekil 4: Şairler Derneği (Y[usuf] Z[iya Ortaç]), alttan 13. satırın sonu.
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Görüldüğü üzere bu kararların tamamına hâkim olan ruh, sanat ve edebiyatta 
taklitten kaçınıp özgün ve yaratıcı olmaktır. 

Taramalarımız 29 Muharrem 1336, 15 Teşrîn-i sâni [Kasım] 1333/1917 tarihli 
Servet-i Fünûn’a vardığında, Ömer Seyfettin’in ilk “Yeni Lisan” yazısını ve Şair-
ler Derneğinin yukarıda kaydedilen kararlarını hatırlatan “Birkaç Söz” başlıklı 
şu yazıyla karşılaşıyoruz: 

“Servet-i Fünûn, bu nüshasıyla yeni bir ufuk açıyor. Faâl, zengîn mâ-
zisiyle iftihâra hakkı olan bu mecmua, dün Türk edebiyâtı târîhinde 
gazel ve kasîdenin köhne şekli, köhne esâsı hâricinde, bambaşka bir 
çığır açan Tevfîk Fikret neslinin faâliyet sâhası olmuştu. Meşrûti-
yet’ten sonra ise “Fecr-i Âtî” gençleriyle mesâisini teşrik eden Servet-i 
Fünûn, bugün artık o eski sahîfeleri kapatıyor ve yeni, canlı, feyyâz 
bir şekle giriyor.

Servet-i Fünûn, dün nazarlarını Îran’dan Garb’a çevirenlere neşriyât 
vâsıtası olmuştu. Bugün ise gözlerini kendine, kendi milletine, kendi 
ufuklarına döndüren hassâs, san‘atkâr bir gençlikle el ele veriyor.

Bu mecmûanın mâzi olan nüshaları hep münâkaşa, hep cidâl [çarpış-
ma] ve hep zaferle doludur. Evvelce yapmak istenilen teceddüt, nasıl 
birtakım vâhi hücumlarla boğulmak istememiş ise, bugün de belki 
bizim emellerimiz tenkîd ve hücûma uğrayacaktır. Fakat bizim ka-
lemlerimizi, îcâbına göre, daha müessir olarak kullanmağı bilenler-
deniz!

Bizde, her şeyden evvel göze çarpan bir hususiyet var: Rüzgâra tâbi 
olmamak!

Aramızda, dün, hece vezni için la‘netnâme yazarken bugün medhiye 
hazırlayanlar yok! Biz kendimize bir yol ayırdık ve bu yolda yürüye-
ceğiz. Belki dikenler bizi tırmalayacak, uçurumlar gözlerimizi karar-
tacaktır. Fakat biz, yürümek için lâzım gelen azme, kuvvete mâlikiz.

Bugün, edebiyât âlemi bir buhrân içinde: bir tarafta, Acemâne bir şîve 
ile gazeller okunuyor. Diğer tarafta ise, yenilik nâmına, rûhumuza hiç 
hitâp etmeyen, san‘attan mahrûm, ibtidâî [özgün] eserler çıkıyor. 

Biz, bu umûmî karışıklık ve boşluk içinde, etrâfımızı hayâlî vaadler 
ile aldatmağa değil, gayemizin ciddiyet ve azametini yazılarımızla is-
bâta çalışacağız. Aramızda, san‘atın her şu‘besine mensup olanlar var. 
Başka yollardan aynı emele doğru koşan bu gençlik esâsta birleşiyor 
ve yalnız bir şey için çalışıyoruz:

İbdâî [yaratıcı/özgün] bir edebiyât vücûda getirmek.

Servet-i Fünûn’un her nüshası, ciddî, baş eğmeyen mesleğimizi bütün 
vuzuhuyla gösteren bir ayna olacaktır.

9 Teşrîn-i sâni [Kasım] 1917”16

16 Türk Edebiyâtı Tahrîr Hey’eti, “Birkaç Söz”, Servet-i Fünûn, S 1367, 29 Muharrem 1336, 15 
Teşrîn-i sâni [Kasım] 1333/1917, s. 242.
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Bu metinde, Ömer Seyfettin’in 
ilk “Yeni Lisan” yazısını hatırla-
tan bazı ifadeler dikkat çekmek-
tedir. “nazarlarını Îran’dan Garb’a 
çevirenler” ibaresi, ilk “Yeni Li-
san” yazısında Osmanlı sahası 
Türk edebiyatının “Şark’a doğru: 
İran’a ve Garb’a doğru: Fransa’ya”17 
şeklinde iki devreye ayrılması ile 
aynı görüşü dile getirmektedir. “… 
gözlerini kendine, kendi milleti-
ne, kendi ufuklarına döndüren…” 
ibaresi; doğrudan doğruya “Yeni 
Lisan” hareketinin varlık sebe-
bi olan “millî edebiyat” iddiasını, 
benzer kelime kadrosuyla söyle-
mekten ibarettir. Edebî bildiri ni-
teliğindeki bu metnin “İbdâî [ya-
ratıcı/özgün] bir edebiyât vücûda 
getirmek...” cümlesiyle açıklanan 
en büyük ve en dikkat çekici id-
diası ise “Yeni Lisan” hareketini 
de kapsayan “Yeni Hayat” felsefe-
sinin çıkış noktasıdır. Özetle “Bir-
kaç Söz”de dile getirilenlerle daha 
önce Şairler Derneği’nin kabulleri 
arasında, görünür bir fark yoktur. 
Esasen Şairler Derneği adı altın-
da toplananların -Ömer Seyfettin 
dışında- hemen hepsi, “Türk Ede-
biyâtı Tahrîr Hey’eti” olarak bir 
araya gelmiş olmalılar. Nitekim 

“Birkaç Söz” yazısından sonra, Fa-
ruk Nafiz, Hakkı Tahsin, Hasan 
Zeki, O[rhan] Seyfi, Selâmi İzzet 
[Sedes], Yahya Saim [Ozanoğlu], 
Yusuf Ziya, F[ahri Celalettin [Gök-
tulga] ve Ahmet Hidayet [Reel] 
Servet-i Fünun’un asli kadroyu 
teşkil eden isimlerdir. Özellikle 

17 ?, “Yeni Lisan”, Genç Kalemler, C 2, S 1, 8 Nisan 1327/21 Nisan 1911, s. 1.

Şekil 3: Türk Edebiyâtı Tahrîr Hey’eti [Yusuf Ziya Ortaç], “Birkaç Söz”, Servet-i 
Fünûn, S 1367, 29 Muharrem 1336, 15 Teşrîn-i sâni [Kasım] 1333/1917, s. 242.
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grup adına “ibdaî [özgün] edebiyat”tan ne anladıklarını açıklayan Yusuf Ziya 
ve eleştiri alanındaki yazılarıyla edebî tercihleri belirginleştirmeye çalışan 
Yahya Saim’in imzaları öne çıkmaktadır. 

Çelişki mi?

- İki kümedeki isimler örtüştüğüne göre ortada bir çelişki yok mu?

- Var!..  Şairler Derneği isim değiştirmediğine göre, ortada bir çelişki bulunma-
lı…

- Evet, Ömer Seyfettin’in bir buçuk yıl kadar önce kuruluşuna öncülük ettiği 
veya -en azından- katıldığı Şairler Derneğinin ilk üyelerine “hepsi de kara ca-
hil!” demesi bir tuhaflıktır. Ama aynı şeyi, “Türk Edebiyâtı Tahrîr Hey’eti” ola-
rak kümeleşenler de yapıyor. Hatta Ömer Seyfettin’in kaydettiğine bakılırsa 
onlar daha köktenci davranıp hikâyeciliğimizin üstadını edebiyatçı bile say-
mıyorlarmış!.. Ömer Seyfettin kahırlanarak diyor ki:

“Tıbbiyeli talebemden birisi, dün vapurda, yeni gençlerin tamamıyla 
benim aleyhimde olduklarını söyledi. Faruk Nafiz, kendisine demiş 
ki:

‘Ömer Seyfettin’i biz edebiyat dairesi dâhilinde kabul etmiyoruz. Ede-
biyattan hariç olduğunu itiraf etsin. Biz de muvaffakiyetini hoş göre-
lim...’ ”

Ömer Seyfettin; şahsıyla ilgili yazılıp çizilenlere pek de aldırış etmeyen, hat-
ta onlara mizah gözlüğüyle bakan bir mizaca sahiptir. Onu edebiyatın dışında 
gördüklerini söyleyen Faruk Nafiz’le daha bir buçuk yıl önce, Şairler Derneği-
nin kuruluşunda beraber idiler. Öğrencisinden duyduğu bu haber hakkında 
bile hatıra defterine “İşte bu güzel bir pazarlık!” notunu düşecek kadar gani 
gönüllü hikâyecimiz, vaktiyle Edebiyat-ı Cedide’nin, daha sonra Fecr-i Ati’nin 
ve şimdi de “Türk Edebiyâtı Tahrîr Hey’eti” kümesinin sesini duyuran Servet-i 
Fünûn dergisinde bir uğursuzluk görmektedir:

“İşte bu güzel bir pazarlık! Ben, bu Servet-i Fünun’da biraz uğursuzluk 
görüyorum. “Yeni Lisan” mücadelesinin başında, Fecr-i Âti bölüğü, 
Servet-i Fünun’la karşımıza çıkmıştı. Onlar dağıldılar. Şimdi bunlar 
toplandılar. Bereket versin, esas umdelerimize muhalif değiller... Li-
san, vezin, sanat hususunda aşağı yukarı hep bizim fikirlerimizi tek-
rarlıyorlar. Tabii bundan çok memnun oluyoruz. İlk beyannameleri, 
Köprülü’ye bir tarizle çıktı. Sonraki nüshalarında bizim mecmuanın 
şiirlerini didiklediler. Hele zavallı Ayetullah Bey’in bir manzumesini 
maskaraya çevirdiler.”

Türk Edebiyâtı Tahrîr Hey’eti’nin ilk beyannameleri olan “Birkaç Söz”de, Fuat 
Köprülü veya bir başka sanatçının adı geçmediğine göre Ömer Seyfettin’in 
bahsettiği “tariz”i nasıl anlayabiliriz? 

Fuat Köprülü, henüz 19 yaşındayken Fecr-i Ati şairleri arasına katılmış hat-
ta bu kümeyi temsil edebilecek şiirler yazdıktan başka eleştirel yazılarıyla da 
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Edebiyat-ı Cedide’nin Ahmet Şuayp’ına benzetilmişti. O sıralar hecenin ahenk-
sizliğini iddia ederken 1913’ten itibaren artık aruz yerine hece veznini tercih 
etmiş ve bir daha aruza dönmemişti. Anlaşılıyor ki “Birkaç Söz”ün “Aramızda, 
dün, hece vezni için la‘netnâme yazarken bugün methiye hazırlayanlar yok!”, 
ibaresi, Fuat Köprülü’yü işaret etmektedir. Ömer Seyfettin’in “bizim mecmua” 
diyerek sahiplendiği dergi ise o sıralar “Eski Kahramanlar” üst başlığıyla yaz-
dığı hikâyelerini yayımlayan Yeni Mecmua’dır.

Demek oluyor ki Ömer Seyfettin Şairler Derneğinin kurulması için birlikte 
gayret gösterdiği arkadaşlarından yaklaşık bir buçuk yıl sonra ayrı düşerek tek 
başına kendi yolunda yürümüştür. Şairler Derneğinin kuruluşunda rol alan 
diğer isimler ise aynı tabela altında devam etmektense Ömer Seyfettin’i hatır-
latmayacak yeni bir isimle Servet-i Fünun dergisinde yeni bir sayfa, kurdukları 
Türk Edebiyâtı Tahrîr Hey’eti eliyle yeni bir safha açmaya çalışmışlardır. 
Kaynaklar
Alangu, Tahir, Ömer Seyfettin: Ülkücü Bir Yazarın Romanı, Yapı Kredi Yay., İstanbul 

2010, s. 328.
[Bölükbaşı], Rıza Tevfik, Serâb-ı Ömrüm, Kenan Mat., İstanbul 1949, s. 10-12.
Gökyay, Orhan Şaik, “Burhân-ı Katı‘ Tercümesi”, TDV İslâm Ansiklopedisi, 6. C, İs-

tanbul 1992, s. 433-434. 
Kaçalin, Mustafa S., “Mütercim Âsım Efendi”, TDV İslâm Ansiklopedisi, 32. C, İstan-

bul 2006, s.200-202).
[Ortaç, Yusuf Ziya], Türk Edebiyâtı Tahrîr Hey’eti, “Birkaç Söz”, Servet-i Fünûn, S 

1367, 29 Muharrem 1336, 15 Teşrîn-i sâni [Kasım] 1333/1917 s. 242.
____, “Türklük Şuûnu: -Şairler Derneği!”, Türk Yurdu, Yıl: 5, S 137 (21 Haziran 1333-

21 Haziran 1917), s.144.
? [Ömer Seyfettin], “Yeni Lisan”, Genç Kalemler, C 2, S 1, 8 Nisan 1327/21 Nisan 

1911, s. 1.
[Reel], Ahmet Hidâyet: “Musahabe-i Edebiye – Şairler Derneği”, Servet-i Fünûn, S 

1352, 23 Şaban 1330, 14 Haziran 1333/1917, s. 448-450.
Uçman, Abdullah, Rıza Tevfik’in Şiirleri ve Edebî Makaleleri Üzerinde Bir Araştırma, 

Kitabevi Yayınları, İstanbul 2004, s. 208.


