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ÖN SÖZ 

 

 
İki ciltten oluşan bu çalışma, Eğitim Fakültelerinin Türkçe ve Sosyal Bilim-
ler Eğitimi Bölümü'nde okutulan Yeni Türk Edebiyatı I-II, Çağdaş Türk 
Edebiyatı, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı ile Edebiyat Fakülteleri Türk 
Dili ve Edebiyatı Bölümleri'nin Yeni Türk Edebiyatı I-IV  dersleri için hazır-
landı. Üniversitelerde tek bir ders kitabına bağlı kalmanın ve komprime bilgi 
vermenin, öğrencileri tembelliğe sevk ettiğine ve onları kaynak araştırması 
için kütüphane çalışmalarından mahrum bıraktığına inanmamıza rağmen, 
zaman zaman müfredatı bütünüyle ihtiva eden bir temel kitabın eksikliğini 
duyduğumuzu da söylemek zorundayız. 

Bu kitabın kapsam alanına giren pek çok çalışmanın olduğu bilinmektedir. 
Söz konusu çalışmalardan bir kısmı, işledikleri konuları ansiklopedi yahut 
antoloji mantığıyla ele almış, bir kısmı ise, belli bir dönem yahut kişiler çev-
resinde yoğunlaşmıştır. Eldeki bu çalışma, söz konusu eksiklikleri dikkate 
alarak, Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatını dersin müfredatına ve ders ki-
tabı formatına uygun bir bütünlük içinde ve türlere göre incelemektedir.  

Konuları türlere göre bölümlemek ilk bakışta konu bütünlüğünü zedeler gibi 
görünse de bu bölümleme pedagojik açıdan öğrencilerin zihinsel dağınıklık-
larını önlemekte, belli bir türe odaklanmalarını sağlamaktadır. Kaldı ki bö-
lümlerin başında yer alan “Giriş”te genel bir değerlendirmeye gidilmiş dö-
nemin bir bütün olarak görülmesi sağlanmaya çalışılmıştır.  

Çalışmamızın Yeni Türk Edebiyatı I ya da Batı Etkisinde Gelişen Türk Ede-
biyatı adını taşıyan birinci cildinde, 1860-1920 arası Türk şiiri, hikâyesi ve 
romanı, sanatkârlarının Türk edebiyatındaki önemi oranında, eserlerden ha-
reketle yorumlanmış; öğrencilerin bütün içinde genel bir kanaate ulaşmaları 
hedeflenmiştir. Kitapta şiir, hikâye ve roman başlığı altında verilenler, ba-
ğımsız gibi görünürse de kendi içinde bir bütündür ve birbirlerini tamamla-
maktadır. Her iki kitapta da edebiyatın ancak metinler vasıtasıyla sevdirilebi-
leceği düşüncesinden yola çıkılarak, dönemin sanat anlayışını en iyi temsil 
eden şair ve yazarlardan seçilmiş metinlere yer verilmiştir. Sanatçıların ve 
eserlerinin seçiminde kitabın hacmi ve derslerin kredi saatleri göz önünde 
tutulduğundan pek çok değerli sanatçıyı ve eserlerini yeteri kadar tanıtama-
manın üzüntüsünü taşıdığımızı burada belirtmek isteriz. 

Kitapta yer alan sanatçıların edebî eserlerinin incelenmesinde, eserin edebi-
yat tarihimizdeki önemi ve uyandırdığı yankılar ölçü alınmıştır. Buna göre 
her yazarın en az bir eseri üzerinde ayrıntılı olarak durulmuş, öteki eserleri 
ise bir/birkaç cümleyle tanıtılmakla yetinilmiştir.  
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Bugün pek çok eleştirmenin öngördüğü ‘her edebî eser, kendi yöntemini be-
raberinde getirir’ yargısı bizim de benimsediğimiz bir ilke olmakla birlikte 
incelemede farklı yöntemlerden yararlanarak karma bir yol tuttuğumuzu söy-
leyeceğiz.  

Zira günümüzde her bilim dalının başka disiplinlerden yararlandığı düşünce-
si bilinen bir durumdur. Güzel sanatların önemli bir kolunu oluşturan kurgu-
lama ve anlatma sanatı ise bu mülti-disipliner araştırma anlayışına en fazla 
ihtiyaç duyan bir alandır. Özellikle edebiyat tarihi nitelikli çalışmalarda ve 
sanat eserlerinin incelenmesinde müzik, resim, mimari gibi plastik sanatlar-
dan, psikoloji, psikanaliz, toplum bilim, coğrafya, tarih, felsefe, hukuk, teo-
loji gibi sosyal bilimlerin ve hatta fen bilimlerinin pek çok alanına kadar 
hemen her disiplinden sanat eserlerinin ve sanat akımlarının açıklanmasın-
da/yorumunda yararlanılmaktadır.  

Edebiyat tarihinin ve sanat akımlarının yorumlanmasında ise en fazla ilişki 
kurulan alan tarih ve toplum bilimdir. Zira alanla ilgilenen hiçbir eleştirmen, 
sanatçının sosyal çevresinden soyutlanarak ya da tarihsel ve siyasal ortam-
dan etkilenmeden eserini oluşturacağını söyleyemez. Eş bir söyleyişle bir 
edebî eserin incelenmesinde sanatçının yaşadığı dönemin olaylarının etkisi 
ve farklı biçimlerde esere yansıması gözardı edilemez. Kaldı ki edebiyat 
eserleri de yeri geldiğinde tarihe ve toplum bilime kaynaklık etmektedir.  

Bu itibarla edebiyat tarihi niteliği de taşıyan eldeki bu çalışmada, özellikle 
bir dönemden sonra artık zorunluluk hâlini alan Batılılaşma serüveninin 
açıklanmasında toplumdaki sosyal ve siyasal değişmeler yanında tarihsel 
olaylara da geniş ölçüde yer verilmiş ve uygarlık değişiminin nedenleri çeşit-
li cephelerden sorgulanmaya çalışılmıştır. 

Kitapta yer alan alıntı metinlerin, terimlerin ve özel adların yazımında gü-
nümüz imlasına uyulmuş; metinler olabildiğince terkiplerden arındırılmaya 
çalışılmıştır. Ayrıca alıntı metinleri yalınlaştırmak yerine kimi sözcüklerin 
ve ibarelerin anlamları parantez içinde gösterilmek suretiyle anlaşılırlığı sağ-
lanmıştır.  

Sonuç olarak bu kitaplarda yer alan bilgiler, pek çok örneği olan edebiyat ta-
rihlerinin, monografik nitelikli alan ve türsel çalışmaların yeni ve özgün bir 
terkibinden ibarettir. Yeni şeyler söylediği iddiasında değildir ama bilinenle-
ri ders kitabı mantığına uygun olarak, anlaşılırlığı ve öğreticiliği esas alan bir 
yol izlemiş; bilinenlere özgün bir terkiple yeni bir bakış açısı getirmiştir. 

Her iki kitap da şiir, roman, hikâye, tiyatro, edebiyat tarihi ve eleştiri ana bö-
lümlerinden oluşmaktadır. Bu bölümlerden Tanzimat, Servetifünun ve Millî 
Edebiyat Dönemi Şiiri’ni Elif Aktaş, Cumhuriyet Dönemi ve Çağdaş Türk 
Şiirini Tacettin Şimşek, her iki cildin giriş ve romanla ilgili bölümlerini Os-
man Gündüz, hikâye ile ilgili bölümleri Metin Erkal, tiyatro ile ilgili bölüm-
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leri Aptulkerim Dinç, edebiyat tarihi, eleştiri bölümlerini ise M. Abdullah 
Arslan hazırladılar.  

Her çalışma gibi bu çalışmada da birtakım eksikliklerin olacağı tabiidir. An-
cak bu eksiklikler, kitapları okutan meslektaşlarımızın yapıcı uyarılarıyla 
zaman içinde giderilecek ve belli bir olgunluğa ulaşacaktır. 

       Editörler 
Osman Gündüz-Tacettin Şimşek  

              Erzurum-2017 
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