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ÖZET
Bu yaz› Türk edebiyat› ve medya üzerinedir. Asl›nda bu çal›ﬂmada sözlü kültürden ve el yazmas› ça¤›ndan yaz›l› kültüre ve bas›n ça¤›na olan dönüﬂüm incelenecektir. Tanzimat döneminde bat› edebiyat› etkisi alt›ndaki Türk edebiyat›, gazeteler ve dergiler ard arda ﬂekillendirildi. Edebi çal›ﬂmalar› seri olarak yay›nlayan gazeteler, romanc›, tiyatro yazar› ve ayn› zamanda ilk gazeteciler olan ‹brahim ﬁinasi, N. Kemal,
A. Mithat gibi Tanzimat entelektüeller Türkiye’de bu iliﬂkinin kan›t›d›r. Daha sonra radyo ve televizyon bu
iliﬂkiyi de¤iﬂtirdi ve çeﬂitlendirdi. Radyo, televizyon tiyatrolar› ve Arkas› Yar›n, Aﬂk-› Memnu, Küçük A¤a ve
Türk Edebiyat› hakk›ndaki di¤er programlar üretildi ve yay›nland›. Bu de¤iﬂiklik yüzünden okuyucular›n
say›s› artt› ve sözlü Türk edebiyat›yla ilgilenmeye baﬂlad›. Bunun yan›nda radyo ve televizyon ba¤lam›nda
yarat›lan pek çok çal›ﬂma edebi çal›ﬂma olarak kabul edildi. K›saca, bu yaz› bu iliﬂkinin Tanzimat döneminden bu yana devam ediﬂini, çeﬂitlerini, güçleniﬂini aç›klamay› amaçlar.
Anahtar Kelimeler
Türk Edebiyat›, Türk Medyas›
ABSTRACT
This paper is about the relation between Turkish literature and the media. Actually, the transformation from verbal culture and manuscript period to written culture and the period of printing is brought up in
this study. In Tanzimat period, the Turkish literature and newspapers, journals under the influence of western literature were formed simultaneously. Newspapers’ serializing literary works, Tanzimat intellectuals’
(‹brahim ﬁinasi, Nam›k Kemal, Ahmet Mithat ect.) being novelists, dramatists and also the first journalists
are accepted as the evidence of this relation in Turkey. Later, radio and television changed and varied this
relation. Radio and television theaters and series named as Arkas› Yar›n, Aﬂk-› Memnu, Küçük A¤a, as well
as other programs about Turkish literature have been producted and broadcasted. Because of this change,
the number of readers increased and the majority of society which live between verbal and written/printed
culture began to be interested in Turkish literature. Moreover, a lot of works created on the context of radio
and television are accepted as literary works. Briefly, this paper aims to clarify that this relation has continued, varied and became stronger since Tanzimat period.
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G‹R‹ﬁ:
Bu çal›ﬂmada, 18.asr›n ikinci yar›s›ndan itibaren Türklerin yaﬂam›nda görülmeye baﬂlayan medyan›n kültürü ve
dolay›s›yla edebiyat› biçimlendirici etkisi tart›ﬂ›lmaya çal›ﬂ›lacakt›r.
Türkiye’deki medya-edebiyat iliﬂkisini tart›ﬂan araﬂt›rmalar, iletiﬂim biliminin geliﬂmesine ve edebiyat çal›ﬂmalar›n›n farkl›laﬂmas›na ba¤l› olarak, yak›n dönemlerde ortaya ç›kmaya baﬂla-

m›ﬂt›r. Kitle iletiﬂim araçlar›ndan gazete
ve dergiler, uzun süre edebiyat üzerine
çal›ﬂan bilim adamlar›n›n temel veri
kaynaklar›ndan biri olarak de¤erlendirilmiﬂtir. Buna karﬂ›l›k yaz›l› medyay›,
edebiyat› farkl›laﬂt›ran temel dinamiklerden biri olarak kabul eden müstakil
araﬂt›rmalar›n say›s› çok azd›r. Özellikle
Tanzimat sonras› Türk edebiyat› üzerine
yap›lan ve genellikle eser, yazar, ak›m,
üslup, çevre odakl› çal›ﬂmalar›n ço¤unda
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gazete ve dergilerin önemine de¤inen sat›rlara rastlanmaktad›r. Medyay› merkez alarak edebiyat› de¤erlendiren müstakil çal›ﬂmalar›n say›s› yeterli de¤ildir.
Bu nedenle aﬂa¤›daki denemede,
medyan›n Tanzimat (daha do¤rusu, özel
yaz›l› medyan›n ortaya ç›kt›¤› 1860’l›
y›llar›n baﬂ›ndan) sonras› Türk edebiyat›n› dönüﬂtüren, dahas› oluﬂturan dinamik oldu¤u, üç bölüm halinde özetlenerek aç›klanmaya çal›ﬂ›lacakt›r. Birinci
bölümde yaz›l› bas›n›n, ikinci bölümde
radyo ve televizyonu ve son bölümde de
internetin Türk edebiyat› üzerindeki etkileri tart›ﬂ›lacakt›r.
I. DÖNEM:
Müteferrika Matbaas›’n›n 1728-29
y›l›nda kurulmas›yla birlikte, yeni ve
öncekilerden farkl› ve di¤er sosyo-kültürel sistem ve kurumlar› da dönüﬂtürücü
güce sahip bir kültür yarat›m ve aktar›m kurumu ortaya ç›km›ﬂt›r. Bu tarih,
ayn› zamanda Osmanl›’n›n müslüman
ve Türk toplumundaki sözlü kültürden
yaz›l›/bas›l› kültüre geçiﬂ maceras›n›n
da baﬂlang›c›d›r (Özdemir 2004). Yaklaﬂ›k bir as›rl›k kuluçka dönemindan sonra bu süreç h›zlam›ﬂt›r. Kuluçka döneminde edebiyat eserlerinden çok, din,
askerlik, teknik, tarih, co¤rafya, dil de
çeﬂitli ders kitaplar› bas›lm›ﬂt›r. Bir kayda göre, Tanzimat’a kadar 47 naz›m eseri bas›lm›ﬂt›r (Kabacal› 1989:107). Özetle bu dönemdeki bas›m faaliyetlerinde
edebi eserlere gereken ilgi gösterilmemiﬂtir. Di¤er bir ifadeyle kitapç›l›k alan›nda sahhaflardan kitabevlerine, yazmalardan basmalara geçiﬂ, san›landan
güç gerçekleﬂmiﬂtir. Yaz›l› metinlerin
üretim-da¤›t›m ve tüketim sistemlerinde
farkl›l›klar bulunmaktad›r. Osmanl› toplumunda yerleﬂik yazmalar sistemini
de¤iﬂtirmek, hiç de kolay olmam›ﬂt›r. Kitap bas›m ve yay›m, dolay›s›yla edebiyat
alan›ndaki gerçek hamleler, özel yaz›l›
bas›n›n Osmanl› toplumunda geliﬂmesiyle birlikte ortaya ç›km›ﬂt›r.
Osmanl› kentli yaﬂam›nda yaz›l›
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bas›n öncelikle gazeteler, sonra gazete
ekleri ve daha sonra da dergilerin yay›mlanmas› ortaya ç›km›ﬂt›r. Bu durum,
sivil matbaac›l›¤›n ve bas›n›n Osmanl›
toplumunda yerleﬂmesiyle, dahas› yay›nc›l›¤›n ba¤›ms›z bir ekonomik sektör
olarak
geliﬂmesiyle
ilgilidir. Yine
1809’larda taﬂbasmas› tekni¤inin kullan›lmaya baﬂlanmas›, 1840-1850 y›llar›
aras›nda, özellikle ‹stanbul’da yeni özel
matbaalar›n aç›lmas›na neden olmuﬂtur.
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda gayri
müslim topluluklar›n 15.asra kadar giden geliﬂmiﬂ yay›nc›l›k geçmiﬂlerine karﬂ›n, müslüman ve Türk kesimlerin bu
alanla pek ilgilenmemiﬂlerdir. Bu durum, öncelikle ilgili kesimlerin imparatorluk içindeki iﬂlevleri, kentlileﬂme ve
dolay›s›yla meslekleﬂme, sermaye birikimi, daha da önemlisi sözel kültürden yaz›l› kültüre geçiﬂ süreçlerindeki farkl›laﬂmalardan kaynaklanmaktad›r. Ancak
burada, gayri-müslim kesimlerin matbaalar›nda bas›lan kitaplar›nda da, genellikle edebiyattan çok dini nitelik taﬂ›d›¤›
hat›rda tutulmal›d›r. As›l üzerinde durulmas› gereken konu Osmanl› toplumunda ilk gazetelerin, yabanc›lar taraf›ndan yay›mland›¤›d›r. Müteferrika
matbaas› ve daha sonra 1831’e kadar faaliyet gösteren di¤er devlet matbaalar›n›n, gazete yay›nlanmas› ile hiç ilgilenmedikleri görülür. Osmanl› toplumu,
Frans›z Elçilik Matbaas›’nda 1785 tarihinden itibaren Frans›zca yay›mlanmaya baﬂlayan Bulletin de Nouvelles sayesinde gazete ile tan›ﬂ›r. Bu gazeteyi, daha sonra ‹mparatorlu¤un liman kentlerinde yay›mlanan Le Spectateur Oriental (1821, Frans›zca, ‹zmir’de), Le
Smyrneen (1824, Frans›zca, ‹zmir), Le
Courrier de Smyrne (1828, Frans›zca, ‹zmir) ve Vakayi-i M›sriye (M›s›r’da yar›s›
Arapça, yar›s› Türkçe ç›kt›) adl› gazeteler takip etmiﬂtir.
Osmanl› devletinde yaz›l› bas›n, Yeniçerili¤in ortadan kald›r›lmas›n› Sultan
Ahmed Meydan›’nda ilan eden Esad
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Efendi’nin eminli¤inde ve ‹zmir’den getirilen Frans›z gazeteci Alexander Blacque’›n yönetiminde, 1 Kas›m 1831(Fransa’da ilk ç›kan gazeteden tam 200 y›l
sonra) tarihinde Takvim-i Vekayi adl› ilk
resmi gazetenin yay›mlanmas› ile baﬂlam›ﬂt›r. Tanzimat’tan sonra ç›kan ilk özel
gazete ise, ‹ngiliz Wiliam N. Churcill’in
1840’da ç›karmaya baﬂlad›¤› Ceride-i
Havadis’tir.
Tanzimat Hareketi’nin bas›n ve dolay›s›yla edebiyat alan›ndaki ilk etkileri,
1860 y›l›ndan sonra görülür. Bu tarihte
müslüman-Türk Osmanl› toplumunun
ilk özel haber, fikir, sanat, edebiyat gazetesi, Tercüman-› Ahval, Agah Efendi
ve ‹brahim ﬁinasi taraf›ndan yay›mlan›r. 1861 y›l›nda ﬁinasi’nin “medeniyet
yolunda millete hizmet amac›yla” ç›kard›¤› ve daha sonra yönetimini Nam›k
Kemal’e devretti¤i bir di¤er gazete, Tasvir-i Efkar’d›r.
1866 y›l›ndan itibaren yay›mlanmaya baﬂlayan ve ink›lap yanl›s› yaz›lar›n
yo¤unlukta oldu¤u Muhbir gazetesinin
sahibi ise Ali Suavi’dir. Bunlar›, Muhip,
Utarit (1867), Terakki (1868) adl› gazeteler izlemiﬂtir. 1860’l› y›llar, Türk yaz›l›
medyas›n›n do¤uﬂ ve çeﬂitlenme dönemi
olarak nitelenebilir. Bu on y›ll›k dönemde (1860-1870), Osmanl› toplumsal yaﬂam›nda ilk haber a¤›rl›kl› gazete Ruzname-i Ceride-i Havadis (1864), ilk meslek
gazeteleri Takvim-i Ticaret (1865) ve
Mecmua-i Maarif (1866), daha çok bir
dergiyi and›ran ilk resimli gazete Ayinei Vatan/Vatan (1866), ilk gündelik gazete Terakki ve yine bu gazetenin ilk kad›n
gazetesi
say›labilecek
hafta
sonu
eki(1868), renkli ka¤›t üzerine bas›lan
çocuklara özgü ilk gazete Mümeyyiz(1869), ilim ve fen içerikli süreli yay›nlar›n öncüsü olma niteli¤ine sahip
Hadika ve Basiret(1869), ilk müstakil
mizah gazetesi Diyojen(1869) yay›n hayat›na kat›l›r.
“Girit, Konya, Hüdavendigar, Ankara, Ayd›n, Edirne, Diyar›bekir, Rumeli,
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Yemen, Seyhan, F›rat, Tuna, Suriye, Selanik” gibi mahalli gazetelerin de yay›n
hayat›na kat›ld›¤› 1870-1880 döneminin
dikkate de¤er gazeteleri olarak ﬂunlar
belirtilebilir: Nam›k Kemal’in Vatan yahut Silistre adl› eseriyle ilgili yay›n› ve
sayfalar›ndaki vatan, millet kavramlar›yla ilgili yaz›lar›n çoklu¤u ile dikkat
çeken ‹bret (1871), ilk magazin gazetesi
Medeniyet(1874), Güllü Agop’un ancak
18 say› ç›karabildi¤i ilk tiyatro gazetesi
Tiyatro (1874), bir kitap ciddiyeti taﬂ›yan siyasi gazete ‹stikbal (1875), Osmanl› bas›n›n›n önemli simalar›ndan Filip Efendi’nin ç›kard›¤› Vakit, döneminde 3000’lik sat›ﬂ rakam›na ulaﬂan, “bütün müslüman ve Osmanl›lar›n gazetesi” baﬂl›¤›yla ç›kan Sadakat (1875) ile
Müsavat, Umran, Selamet, Hakikat, Osmanl›, Tercüman-› ﬁark vb...
II. Abdülhamid’in bask›c› yönetimi
ve uygulanan s›k› sansür nedeniyle Ziya
Paﬂa, Ali Süavi, Ahmed R›za Efendi gibi
pek çok Osmanl› ayd›n›n›n yutd›ﬂ›nda
yaﬂamak zorunda kald›¤› 1881-1908 y›llar›, Türk bas›n ve yay›n hayat›n›n verimsiz y›llar›d›r. Bu dönemde “hürriyeti
elde etmek, milleti uyand›rmak, aya¤a
kald›rmak” amac›yla yurtd›ﬂ›nda “Ahali,
Anadolu, Beberuhi, Do¤ru Söz, Emel,
Hak, Hilafet, ‹ntabah, ‹nk›lap, ‹stikbal,
‹ttihat, Laklak, Muhbir, Meﬂrutiyet, Kanuni Esasi, Osmanl›, Sancak, Rumeli,
Terakki, ﬁark, Tokmak, Zuhuri, Tuna,
Türk, Yeni Fikir, Y›ld›r›m, Y›ld›z” baﬂl›klar›yla çeﬂitli gazetelerin yay›mland›¤› görülür.
1908 y›l›nda II.Meﬂrutiyet’in ilan›
ile “gazetenin toplumsal yaﬂamda etkin
bir güç” oldu¤unun fark›na var›ld›¤› bir
dönem baﬂlam›ﬂt›r. Sansürün yeniden
etkili olmaya baﬂlad›¤› 31 Mart Vakas›’na kadarki dönem içinde gazete say›s›nda ve gazetelerin sat›ﬂlar›nda önemli
art›ﬂlar görülmüﬂ, okur kitlesi geniﬂlemiﬂ, çeﬂitlenmiﬂtir. Mehmet As›m’›n,
Anadolu Hareketi yanl›s› gazetesi Vakit
(1917), Yakup Kadri ve Ahmed Rasim’in
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yaz›lar›n›n da yer ald›¤›, iç- d›ﬂ haberleri, yaz›, foto¤raf zenginli¤i nedeniyle y›lda 30.000’lik sat›ﬂ rakam›na ulaﬂan, tarih, bilim ve edebiyat alan›ndaki yaz›larda ö¤retici, edebi bir üslubun kullan›ld›¤›, Abdullah Cevdet’in gazetesi ‹kdam (1894) ile Falih R›fk› ve Necmeddin
Sadak’›n ç›kard›klar› Akﬂam (1918),
Cumhuriyet öncesi dönemin önemli süreli yay›nlar› olarak say›labilir (Türk yaz›l› bas›n› hk.bkz. ‹nu¤ur 1992; Bayrak
1994; Kolo¤lu 1985).
Türk dergicilik tarihinin ilk dönemindeki süreli yay›nlar›n genellikle “t›p,
fen, e¤itim, askeriye, denizcilik, fikir ve
edebiyat” alanlar›na özgü oldu¤u görülür. Vakayi-i T›bbiye (1850), Mecmua-i
Fünun, Mir’at (1862), Mecmua-i Askeriye (1864), Mecmua-i ‹bretnüma (1865),
Mecmua-i Maarif, Ayine-i Vatan (1866),
Mecmua-i Ulum, S›hhatnüma, Tuhfetü’lT›b (1867), Ravzatü’l Maarif, Da¤arc›k,Ceride-i T›bbiye-i Askeriye(1871),
Cüzdan, Mazbutülfünun (1872), Dolap,
Arma¤an, Sand›k, Çanta, Hayat, Revnak, Kasa, Asar› Perakende, K›rk Ambar, Öteberi, Mecmua, Çekmece (1873),
Medeniyet (1874), Keﬂkül, Cihan, Muharrir (1874), Derme Çatma, Medrese-i
Edeb (1877), Yadigar(1878), Maariften
Bir Seda (1879), Arkadaﬂ, ‹bni Sina,
Hafta (1880), Bahriye-i edebiyat ve Mütenevvia-i ulum ve Hikayat ve Mudhikat
(1881), Tanzimat Ferman›’n›n ilan›ndan
sonra yay›mlanan önemli dergilerdir
(Osmanl› dönemi bas›n› hk.bkz. Selim
Nüzhet 1931; Ekinci 2002: 675-680; Göçgün 1992: 379-391; Ercilasun 1992: 424442; ‹nu¤ur 1992; Bayrak 1994).
1860- 1923 aras› dönemdeki yaz›l›
bas›n›n edebiyat sahas›ndaki etkilerini
aﬂa¤›daki baﬂl›klar alt›nda de¤erlendirmek mümkündür:
Türkiye’de yenileﬂme dönemi edebiyat ile yaz›l› bas›n, ayn› kökten beslenmiﬂlerdir. Daha cesur bir ifadeyle, Klasik Osmanl› edebiyat›ndan farkl› olarak
ortaya ç›kan yeni edebiyat, önce gazete-
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lerin, daha sonra da dergilerin sayfalar›nda yeﬂermiﬂtir. Nitekim 19.as›r yaz›l›
bas›n ve modern edebiyat tarihi, iç içedir ve henüz birbirlerinden ayr›lmam›ﬂt›r. Edebiyat dergicili¤inin ve kitap yay›nc›l›¤›n›n tam anlam›yla oluﬂumuna
(Servet-i Fünun dergisi çevresinde toplanan kuﬂa¤›n yeni edebiyat›n özgün yarat›lar›n› ortaya koymalar›na) kadar da
bu durum de¤iﬂmemiﬂtir.
19.Asr›n ortalar›ndan itibaren tüm
yaﬂam› de¤iﬂtirecek temel kurum olarak
ortaya ç›kan gazeteler, yeni edebiyat›n
ve edebiyatç›n›n da yetiﬂtirildi¤i okul görevini üstlenmiﬂtir. Nitekim, Tercüman-›
Ahval, Tasvir-i Efkar’da Tanzimat ve
sonras› dönemin ayd›nlar› ve edebiyatç›lar› yetiﬂmiﬂtir. ﬁinasi, Nam›k Kemal,
Ziya Paﬂa, Ali Suavi, Ebüzziya Tevfik,
Ahmed Midhat Efendi, Recai-zade Ekrem, Abdülhak Hamid bunlardan en
önemlileridir. Bu nedenledir ki, 19.asr›n
ikinci yar›s›nda yetiﬂen ayd›nlar, bürokrat- çevirmen-e¤itimci-fikir ve siyaset
adam› kimliklerinin yan›nda as›l “gazeteci-edebiyatç›”d›rlar. Bu konuda Ahmed
Mithad Efendi’nin “Tuna (Tuna Vilayeti), Zevra (Ba¤dat), Ceride-i Askeriyye,
‹bret, Takvim-i Ticaret, Devir, Bedir,
Da¤arc›k, K›rk Ambar, ‹ttihad, Vakit,
Takvim-i Vekayi, Tercüman-› Hakikat”
gazeteleriyle olan iliﬂkisi örnek olarak
gösterilebilir. Bu ayd›n tipi, günümüzde
de geçerlili¤ini devam ettirmektedir.
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda özel
sektör gazetelerinin yay›mlanmas›, klasik kültürel üretim ve tüketim sistemini
de¤iﬂtirmeye baﬂlam›ﬂt›r. Gazeteler, e¤itim sistemindeki farkl›l›klar ve eksiklikler nedeniyle kendi okurlar›n› kendileri
yaratmak zorunda kalm›ﬂlard›r. Bat›l›
tarz yaﬂam tarz›n›n gereklerinden biri
olarak gazete, dergi ve kitap okuman›n
moda haline gelmesi de gazetecilerin iﬂini kolaylaﬂt›rm›ﬂt›r. Bu durum beraberinde “halka yönelik kültürel üretim”
yapmay› gerektirmiﬂtir. ﬁinasi’nin Tercüman-› Ahval’in beyannemesinde de be-
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lirtti¤i gibi, “halka hitap, sosyal fayda”
konusunda yöneticilerle gazeteci-edebiyatç› amaçta birleﬂmiﬂlerdir. Halka okuma zevkinin aﬂ›lanmas› amac›yla halk›n
anlayabilece¤i dilde yay›n yap›lmas› benimsenmiﬂtir. K›sa sürede sat›ﬂ rakamlar› artan (çeﬂitli kaynaklarda Tasvir-i
Efkar’›n baz› nüshalar›n›n 20 bini geçen
sat›ﬂ rakamlar›na ulaﬂt›¤› belirtilmiﬂtir)
gazeteler, ayn› zamanda kentli halk›n
temel e¤itimini edinmesini sa¤lam›ﬂt›r.
Halk›n etkinli¤inin artmas›yla birlikte,
seçkin zümrenin fikir ve edebiyat sahas›ndaki hakimiyeti ve tekeli de k›r›lm›ﬂt›r. Bu durum, Türk edebiyat› aç›s›ndan
çok önemli bir geliﬂme olarak de¤erlendirilmelidir. Böylelikle edebiyat dünyas›,
yeni biçim, içerik, tür, üslup ve ak›mlarla tan›ﬂmaya baﬂlam›ﬂt›r.
Gazeteler sayesinde halk›n tüm kesimlerinin(kad›n, çocuk, erkek, yaﬂl›,
farkl› mesleklerden vb.) hedef okur kitlesi olarak alg›lanmas›, do¤al olarak
kültürel üretim ve da¤›t›m sistemini de
de¤iﬂtirmiﬂ, çeﬂitlendirmiﬂ, yeni kültürel
kurum ve aktörlerin ortaya ç›kmas›n›
sa¤lam›ﬂt›r. Özetle yeni dönem, yeni
kültürel üretici ve tüketicileriyle birlikte
gelmiﬂtir. Edebiyat alan›n›n üreticileri,
halk›, onun dilini dikkate alarak yarat›lar ortaya koymaya baﬂlam›ﬂlard›r. Halk›n dilini esas alarak geliﬂen yaz›l› bas›n
dili, edebiyat› da etkilemiﬂtir. Böylelikle
Türk yaz›l› edebiyat gelene¤inde “anlaﬂ›l›r olma” ölçütü öne ç›km›ﬂt›r. Yeni tarz
yaﬂam›n, insan›n ve toplumun, özetle
yeni olan her ﬂeyin kökeninde yaz›l›
medyan›n katk›s› bulunmaktad›r. Türkçe, öncelikle gazete sayfalar›nda yeni bir
yaz› ve yaz›n dili (anlaﬂ›l›r, daha süssüz)
olarak geliﬂmeye ve olgunlaﬂmaya baﬂlam›ﬂt›r. Eserlerde seçkin, soyutlama tiplerin yerini alan halktan gerçek kiﬂilerin
kendi çevrelerinde baﬂlar›ndan geçen
olaylar anlat›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r.
Nam›k Kemal baﬂta olmak üzere
baz› Tanzimat dönemi ayd›nlar›n›n halka ait sözlü anlat›m ve gösterim gele-
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neklerini yeren yaz›lar›na, gazete ve
dergilerde rastlanmaktad›r. Bununla
birlikte ayn› süreli yay›nlar›n, kuruluﬂ
döneminde okur kitlesini geniﬂletmek
amac›yla, halk›n sözlü kültürde yaratt›¤› edebiyat yarat›lar›ndan s›kça yararlan›ld›¤› belirlenmiﬂtir. Atasözleri ve deyimlerle dolu yarat›lar, geleneksel anlat›
ve gösteriler benzeri uyarlamalar, halk
hikayelerini and›ran aﬂk ve macera romanlar›, bu türden uygulamalard›r.
Medya, sözlü kültürle olan bu iki yanl›
yaklaﬂ›m›n› daha sonraki dönemlerde de
korumuﬂtur. Gazetelerdeki popüler roman tefrikalar›n›n halk taraf›ndan çok
tutuldu¤u görülür. Ahmed Midhat, bu
tarz yay›n anlay›ﬂ›n›n ustas› olarak, Osmanl› okur kitlesinin yarat›lamas›nda
önemli bir yere sahiptir.
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda yaz›l›
bas›n›n oluﬂmas› ve geliﬂmesiyle edebiyat alan›nda yeni türler ortaya ç›km›ﬂt›r. Öncelikle nazm›n yerini, nesir almaya baﬂlam›ﬂt›r. Tercüme, uyarlama ve
telif tiyatro, roman, tenkit, deneme türündeki eserler, gazetelerde tefrika edilmiﬂtir. “F›kra, sohbet, makale, öykü, gezi notu, günlük” gibi türler “gazeteye
ba¤l› edebi türler” ﬂeklinde tan›mlanm›ﬂt›r(Ahmed Midhat ve Ahmet Rasim
bu türlerin ilk ustalar›d›r). Bu aç›dan
de¤erlendirildi¤inde, yeni edebiyat›n temelleri gazete sayfalar›nda at›lm›ﬂt›r.
Özel sektör bas›n›n›n geliﬂmesi ve
halk kitlesinin hedef okur kitlesi, daha
do¤ru bir ifadeyle kültür tüketicileri olarak kabul edilmesi, klasik Osmanl› sosyo-kültürel yaﬂam›ndaki yerleﬂik “kültür patronajl›¤›”n› ve “edebiyat üretimtüketim” sistemini de¤iﬂtirmiﬂtir. Üst
yöneticilerin/devlet adamlar›n›n korumac›l›¤›na dayal› eser üretimi ile halk›n
tüketimine odakl› eser üretimi do¤al
olarak birbirinden farkl› olacakt›r. Patronlara övgü ﬂiirleriyle baﬂlayan eski
tarz eserlerin modas› geçmeye, düzenin,
sistemin eleﬂtirisi üzerine kurulu türlerde yarat›lar sunulmaya baﬂlam›ﬂt›r.
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Güncelin peﬂindeki gazeteler, edebiyat eserlerinin biçim ve içerik bak›m›ndan zenginleﬂmesini sa¤lam›ﬂt›r. “Vatan,
millet, insanl›k, hürriyet, hak, hukuk,
kanun, adalet” gibi kavramlar, edebiyat
eserlerinin konular› aras›na girmiﬂtir.
Bu nedenle, özellikle Tanzimat edebiyat›
kapsam›ndaki eserlerde fikri ve siyasi
motiflerin s›kl›¤› dikkat çeker. Halk›n
hedef okur kitlesi oldu¤u, halk ad›na hareket edildi¤i dönemde, do¤al olarak
halk›n be¤enileri, e¤ilimleri, mant›¤› ya
da onda olmas› istenen de¤erler, özellikler edebiyat eserlerini biçimlendirmiﬂtir.
ﬁinasi, Ahmet Vefik Paﬂa, Ahmed Mithad Efendi, Ebuzziya Tevfik gibi yazarlar›n özellikle uyarlama ve telif tiyatro
eserlerinde, sözel kültür ve de geleneksel tiyatro türlerinin (Meddahl›k, Orta
Oyunu, Karagöz vb.) etkisi belirgindir.
Gazeteler, yeni yaz›l› edebiyat›n oluﬂmas›nda sözel kültür kaynaklar›ndan da
yararlan›lmas›n› sa¤lam›ﬂt›r.
Klasik edebiyat›n kendine özgü hayalleme temelli yaratma eyleminin yerini, gözleme dayanan ve toplumcu-gerçekçi yaklaﬂ›m temelli yaratma eylemi
almaya baﬂlam›ﬂt›r. Gazete ve dergiler
sayesinde yerleﬂik yaz›l› edebiyat›n(Divan Edebiyat ile sözlü edebiyat›n) kal›plar›, hiyerarﬂik düzeni k›r›lm›ﬂ, farkl›l›klar daha rahat kendilerini ifade edebilecek edebi araçlara, unsurlara kavuﬂmuﬂtur. Böylelikle Türk edebiyat› geliﬂmeye ve zenginleﬂmeye baﬂlam›ﬂt›r.
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda edebiyat kitaplar›n›n bas›m›, özel sektör gazetecili¤inin ve dergicili¤inin geliﬂmesiyle yayg›nlaﬂm›ﬂt›r. Di¤er bir ifadeyle,
Osmanl›’da edebi kitap yay›nc›l›¤›, gazete ve dergi yay›nc›l›¤›n›n içinden do¤muﬂtur. Gazeteler, tefrika gelene¤i dikkate al›nd›¤›nda farkl› biçimde de olsa
kitap basm›ﬂlard›r. 1873 y›l›nda Nam›k
Kemal’in Vatan yahut Silistre piyesinin
sahnelenmesi s›ras›nda geliﬂen olaylar,
‹bret gazetesinin yay›nlar› ve buna karﬂ›
idarenin engellemeleri, Osmanl› kültü-
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rel yaﬂam›nda yeni bir dönemi baﬂlatm›ﬂt›r. Nam›k Kemal’in eseri, bir gecede
kitap halinde bas›lm›ﬂt›r. Bu tarihten
sonra, gazete matbaalar›, birer kitabevi
gibi iﬂlev görmeye baﬂlar. Böylelikle yeni
edebiyat eserleri, kolayl›kla bas›l›p da¤›t›labilir hale geldi. Günümüzde baz› gazetelerin ek ya da hediye olarak çeﬂitli
edebiyat eserlerini bas›p da¤›tt›klar›,
pek çok gazetenin bünyesinde yay›nevi
bulundu¤u dikkate al›nd›¤›nda, bu uygulaman›n gelenek haline geldi¤i söylebilir. Dergiler de çeﬂitli kitap yay›n› faaliyetlerine
giriﬂmiﬂlerdir.
Örne¤in
1891-1905 aras› dönemde Hüseyin Cahid’in önderli¤inde Servet-i Fünuncular,
dergilerinin yan›nda, 35 kitapl›k Edebiyat-› Cedide Kütüphanesi ad›yla bir seri
yay›mlam›ﬂlard›r. Benzer yaklaﬂ›m daha
sonra, Varl›k dergisi taraf›ndan da benimsenmiﬂtir.
Tanzimat sonras› dönemde, yaz›l›
kültür temelinde toplumun yeniden kurgulanmas› ve iﬂletilmesi sürecinde gazeteci-yönetici-edebiyatç›-e¤itimci iﬂbirli¤i
önemlidir. Bu iﬂbirli¤inde gazete merkez
olma iﬂlevini yüklenmiﬂtir.
Bu dönemde, fikir ve siyaset adaml›¤› d›ﬂ›nda, önce gazeteci, sonra çevirmen, daha sonra tiyatro yazar› ve romanc› olan yeni tip ayd›nlar, çok yönlü
çal›ﬂm›ﬂlard›r. Bu nedenle de yeni türlerin yerleﬂtirilmesi ve geliﬂtirilmesi konusunda sergilenen dayan›ﬂma hemen
dikkati çeker. Örne¤in gazeteler, bir taraftan oyun ve roman tefrikalar› yaparken, di¤er taraftan da Divan Edebiyat›
aleyhinde ve yeni türlerin lehinde yaz›lar (özet, makale, tenkit, ilan) yay›ml›yorlard›. ‹lk Türk piyesi, ﬁair Evlenmesi’nin, ayn› zamanda Türk gazetecili¤i’nin de kurucusu say›lan ‹brahim ﬁinasi taraf›ndan yaz›lmas›, takipçisi ve
çok say›da piyesi olan Nam›k Kemal’in
Osmanl› Tiyatrosu’nun geliﬂtirilmesi
amac›yla kurulan edebiyat heyetinin
içinde yer almas›, Vatan yahut Silistre
oyunuyla ilgili yay›nlar› nedeniyle ‹bret
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gazetesinin baﬂ›na gelenler, bu iﬂbirli¤inin ilk akla gelen kan›tlar›d›r.
Türk mizah edebiyat›n›n ya da
Türk edebiyat›nda mizah›n, Teodor Kasap’›n öncülü¤ünde geliﬂen mizah gazetecili¤inden beslendi¤i unutulmamal›d›r.
1869’da Diyojen’le baﬂlayan mizah gazetecili¤i içinden pek çok kal›c› eserler ortaya koyan yazarlar ç›km›ﬂt›r. Türk edebiyat›n›n demokratik bir yap› kazanmas›nda mizah gazetecili¤inin pay› büyüktür.
‹stanbul d›ﬂ›nda yeni tarzda bir
edebiyat çevresinin oluﬂmas›nda, 187080 döneminde kurulan vilayet matbaalar›n›n bast›¤› gazetelerin önemli oldu¤u
söylenebilir. Bu etki bir taraftan merkezde geliﬂen yeni tarzdaki edebiyat›n
yayg›nlaﬂmas›, di¤er taraftan da yeni tip
yerel edebiyatç›lar›n yetiﬂmesi ﬂeklinde
ortaya ç›km›ﬂt›r. Bu gelenek daha sonra,
halkevi dergilerince sürdürülecektir.
Osmanl› toplumunda edebiyat dergicili¤i, 1850’lerden beri yay›mlanan t›p,
fen, askeriye ve e¤itim dergilerinden
çok, gazetecili¤in geliﬂmesiyle ortaya
ç›km›ﬂt›r. 1870-80 aras›ndaki dönemde
edebiyat dergilerinin say›s› artm›ﬂt›r.
Gerçek edebiyat dergicili¤i ise Servet-i
Fünun ile baﬂlam›ﬂt›r. Bu tarihten sonra, edebiyat dergileri (Genç Kalemler,
Dergah, Türk Yurdu, Varl›k, Ç›nar vb.)
birer edebiyat okulu haline gelmiﬂ, modern Türk edebiyat›n›n kuﬂaklar› buralarda yetiﬂmiﬂtir. Edebiyat tart›ﬂmalar›,
bu dergilerin sayfalar›nda yap›lm›ﬂt›r.
Bütün bu olumlu geliﬂmelere karﬂ›n, yaz›l› bas›n etkisi nedeniyle popüler
ya da popülist e¤ilimlerin edebiyatç›lar›
etkisi alt›na ald›¤› ve sanat kayg›s›n›n
göz ard› edildi¤i belirtilmiﬂtir. Ayn› ﬂekilde Tanzimat dönemi edebiyat eserlerinde fikri, siyasi ve e¤itici/ bilgilendirici
yan›n a¤›r bast›¤› da ifade edilmiﬂtir. Bu
eleﬂtiriler baz› aç›lardan hakl› olsa da,
edebiyat alan›ndaki s›¤laﬂman›n tek nedeni olarak gösterilemez. Dönemin ayd›nlar› öncelikle okur kitlesini oluﬂtur-
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ma gayreti içindeydiler. Gazeteler, hem
kendileri hem de edebiyat eserleri için
okur kitlesi yaratm›ﬂlard›r. Nitekim Ahmed Mithad Efendi’nin sanatsal yönü
s›kça tart›ﬂ›lan ve önce gazetelerde tefrika edilen daha sonra da kitap halinde
bas›lan popüler eserleri sayesinde, Osmanl› insan› okuma al›ﬂkanl›¤›n› kazanm›ﬂt›r (Osmanl› toplumunda kitap hk.
bkz. Sakal 1999).
‹lk dönem gazetelerinin ilk iﬂlevi,
öncelikle çeviri, makale, haber türünden
yaz›larla Bat› edebiyatlar› hakk›ndan
toplumu bilgilendirmek olmuﬂtur. Öncelikle Frans›z, sonra ‹ngiliz, ‹talyan ve
Alman edebiyatlar›ndaki tür ve ak›mlar,
yeni baﬂl›¤› alt›nda Osmanl› okuruna
duyurulmuﬂtur. Bu zamanla taklit,
uyarlama ve daha sonra da telif eserlerin ortaya konulmas›n› sa¤lam›ﬂt›r.
Özetle “yeni” edebiyat, gazete sayfalar›nda oluﬂmaya baﬂlam›ﬂt›r.
Güncelin ve ilgi çekici olan›n peﬂindeki süreli yay›nlar (gazeteler ve ziraat,
t›p, e¤itim vb. farkl› alanlarla ilgili dergiler) yazara ve ﬂaire yaﬂam›n farkl›
alanlar›n› yakalama f›rsat› sunmaktad›r. Böylelikle gündelik yaﬂam ve s›radan insan, edebiyat eserlerinin konusu
olabilmiﬂtir.
ﬁinasi (Tasvir-i Efkar)-Said Bey
(Ruzname-i Ceride-i Havadis) yaz›l› tart›ﬂmas›yla baﬂlayan ve Recaizade Ekrem- Muallim Naci münakaﬂas›yla geliﬂen edebiyat eleﬂtirmencili¤i, gazete ve
dergilerde do¤muﬂ ve Türk edebiyat›n›n
modern bir yap› kazanmas›n› sa¤lam›ﬂt›r. Tenkit türündeki yaz›lar, ayn› zamanda modern edebiyat tarihçili¤inin ve
biliminin de temelini oluﬂturdu¤u unutulmamal›d›r (I. ve II. Dönem yaz›l› bas›n› ve edebiyat› hk.bkz. Tanp›nar 1988;
Kaplan 1976, 1987; Aktaﬂ 1992 a; Okay
2002: 167-180; ‹nu¤ur 1992; Uçman
2002: 181-188; Balc› 2002: 189-194; Kerman 2002: 204- 211; Bekiro¤lu 212- 226;
Kavaz 2002: 240-247; Ercilasun 1981).
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II. DÖNEM:
II.Dönemde yaz›l› bas›n, toplumsal
yaﬂamda daha etkili olmaya baﬂlam›ﬂt›r.
Özellikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temelini oluﬂturan kültürel altyap›da II.Meﬂrutiyet yaz›l› bas›n›n›n ve
milli edebiyat ak›m›n›n katk›s› büyüktür. Siyasal anlamda milli devletten önce milli yaz›l› bas›n ve edebiyat oluﬂmaya baﬂlam›ﬂt›r. Servet-i Fünun’la (18911944; 2454 say›) baﬂlayan edebiyat dergicili¤i, gazeteden ba¤›ms›z olarak bu
dönemde geliﬂmiﬂtir. ‹kdam Gazetesi,
Türk Gazetesi (Kahire), Meﬂveret (Avrupa) gibi süreli yay›nlardaki “örtülü ulusal kimlik”le ilgili yaz›lar dikkate al›nmazsa, Türk ayd›nlar› aras›nda öze dönüﬂ hareketi 1908 y›l›ndan sonra yay›mlanmaya baﬂlayan “Türk Derne¤i (1908),
Bahçe (1909), Genç Kalemler (1910),
Türk Yurdu (1911), Halka Do¤ru (1913),
Türk Sözü (1914), Milli Tetebbular Mecmuas› (1915), Bilgi, Yeni Turan Gazetesi
(1914), Büyük Emel (1912), Talebe Defteri, Yeni Mecmua (1917), ‹fham Gazetesi
(1919), Diken (1918), Nedim (1918), Büyük Mecmua, Sebil’ür- reﬂad, Dergah,
Ayd›nl›k, Temaﬂa” adl› gazete ve dergilerde yetiﬂen ayd›nlar›n yaratt›klar› milli edebiyat ak›m›ndan (1908-1912) güç
alm›ﬂt›r. Bunlardan Türk Yurdu ve Dergah, mütareke ve Kurtuluﬂ Savaﬂ› öncesi dönemin önemli edebiyat dergileri idi.
Bu gazete ve dergilerden baz›lar› Cumhuriyet döneminde de yay›nlar›na devam etmiﬂtir. Ziya Gökalp, Ali Canib,
Ömer Seyfettin, Mehmet Emin, Müftüo¤lu Ahmet Hikmet, Fuat Köprülü, Celal Sahir, Yusuf Ziya, Halid Fahri, Mehmet Akif, Aka Gündüz, Enis Bahiç, Orhan Seyfi, Faruk Nafiz, ‹brahim Alaaddin, ﬁukufe Nihal, Halide Nusret, Kemaleddin Kami, R›za Tevfik, Neyzen
Tevfik, Yahya Kemal, Ebubekir Haz›m,
Halide Edib, Yakup Kadri, Reﬂat Nuri,
Ahmet Kutsi, Nurullah Ata(ç), Ahmet
Hamdi, Mustafa Nihat, ﬁevket Süreyya,
Naz›m Hikmet” vb. ﬂair ve romanc›lar,
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bu dergi ve gazetelerde yetiﬂerek Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyat›’n›n ve
Türkiye’deki Türkolojinin temellerini atm›ﬂlard›r.
Yaz›l› bas›n, Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’nin kuruluﬂundan sonra da di¤er
alanlarda oldu¤u gibi edebiyat sahas›nda da önemli iﬂlevler üstlenmeye devam
etmiﬂtir. Bu dönemde yay›mlanan edebiyatla ilgili süreli yay›nlarda yeni ulusal
Türk devletinin kökleﬂmesine yönelik
yaz›lar›n yer ald›¤› görülür. Türkiye’deki
siyaset kültüründe sözlü ve yaz›l› edebiyat geleneklerinden, medyan›n geliﬂmesi ve yayg›nlaﬂmas›na paralel olarak, san›landan daha etkin bir ﬂekilde yararlan›lm›ﬂt›r. ‹slamiyet öncesi dönemin
ozanlar›n›n yerini, Cumhuriyet döneminde aﬂ›klar, romanc›, ﬂair ve hikayeciler alm›ﬂt›r. Bu y›llarda Milli Mecmua
(1924-1928), Hayat (1926-1929), Fikirler
(1927-1950), Resimli Ay (1924-1930) adl›
dergilerde eskilerin yan›nda “Yaﬂar Nabi, Sabri Esat, Vashi Mahir, Behçet Kemal, Ahmet Muhip, Cevat ﬁakir, Vala
Nurettin, Sabahattin Ali, Peyami Safa”
gibi yeni nesil edebiyatç›lar yetiﬂmiﬂtir.
Bu arada Sabri Esat, Cevdet Kudret,
Kenan Hulusi Koray, Vasfi Mahir, Yaﬂar
Nabi, Ziya Osman, kendi gruplar›n›n da
ad› olacak Yedi Meﬂale adl› bir kitap yay›n›ndan sonra faaliyetlerini ayn› adla
yay›mlad›klar› dergide devam etmiﬂlerdir.
1930 ve 1940’l› y›llarda Türk edebiyat dergicili¤i biçim, içerik, bas›m tekni¤i, sayfa düzeni ve da¤›t›m sistemi vb.
aç›lardan oldukça geliﬂmiﬂtir. Bu dönemde Servet-i Fünun, Ülkü (19331949), Varl›k (1933), Yücel (1935-1945)
gibi etkin dergilerin yan›nda Yeni Adam
(1934), A¤aç (1936), Kültür Haftas›
(1936; 21 say›), Kalem (1938-1939; 13
say›), Oluﬂ (1939), ‹nsan (1938-43; 25 say›), Ses (1939), Küllük ve Yeni Edebiyat
gibi dergiler de yay›mlanm›ﬂt›r. Ülkü
dergisi, Ahmet Kutsi Tecer’in yay›n yönetmenli¤ine gelmesinden sonra, t›pk›
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Servet-i Fünun dergisi gibi, bir edebiyat
dergisine dönüﬂmüﬂtür. Bu dergide Pertev Naili Boratav, Mehmet Tu¤rul,
M.ﬁakir Ülkütaﬂ›r ve Naki Tezel gibi yazarlar›n, halkbilimi kapsam›nda da de¤erlendirilen sözel edebiyatla ilgili yaz›lar› büyük ilgi görmüﬂtür. Türk edebiyat›n›n uzun süreli yay›mlanan, birleﬂtirici
ve çoktürlü niteli¤e sahip dergilerinden
birisi de Varl›k’t›r. 1933 y›l›ndan itibaren Yaﬂar Nabi Nay›r taraf›ndan ç›kar›lmaya baﬂlanan Varl›k dergisinde, “Halit
Ziya Uﬂakl›gil, Abdülhak ﬁinasi Hisar,
Yakup Kadri Karaosmano¤lu, Ruﬂen Eﬂref, Nurullah Ataç, Suut Kemal Yetkin,
Necib Faz›l K›sakürek, Cevdet Kudret,
Ömer Bedrettin, Cahit S›tk›, Sait Faik,
Melih Cevdet Anday, Orhan Veli, Oktay
R›fat” gibi birbirlerinden farkl› sanat
anlay›ﬂlar›na sahip ﬂahsiyetler, kendilerini ifade etme olana¤› bulmuﬂlard›r.
Toplumsal sorunlara da de¤inen yaz›lar
içeren Varl›k sayesinde edebiyat dergileri, sosyo-kültürel yaﬂamda daha sayg›n
bir konuma sahip olmuﬂlard›r. Yaﬂar Nabi, Türk ve dünya edebiyat›n›n temel
edebiyat eserlerini Varl›k yay›nlar› olarak, cep kitaplar› halinde ve uygun fiyatlarla sunarak önemli bir okur kitlesi
yaratm›ﬂt›r.
Gazetelerde geliﬂen aﬂk, macera,
romantik tarih temal› popüler halk romanc›l›¤›/piyasa romanc›l›¤› Cumhuriyet’in ilk y›llar›nda da ra¤bet görmeye
devam etmiﬂtir (Çelik 2002:195-203; Bekiro¤lu 2002: 212). Bu tür romanlar›n,
özellikle toplumun buhranl› dönemlerinde (II. Abdülhamid ve Mütareke Dönemi
vb.) daha çok ilgi gördükleri (Örne¤in
Abdullah Zühdü’nün Yunan Harbi s›ras›nda yazd›¤› ﬁanl› Asker roman›, Sabah
gazetesinin sat›ﬂ›n› beﬂ bin artt›rm›ﬂ,
otuz beﬂ binlik kitap sat›ﬂ rakam›na
ulaﬂm›ﬂt›r) belirlenmiﬂtir. Halk, melodramatik yan› a¤›r basan, basit kurgulu
bu romanlarla yaﬂam›n gerçekli¤inin
verdi¤i ac›lardan kurtulmaya çal›ﬂm›ﬂt›r. Nam›k Kemal ve Ahmed Midhat’la
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baﬂlayan tarihi romanlara, Abdullah Ziya Kozano¤lu, Nizamettin Nazif, Turhan
Tan ve Ahmet Refik’in kaleme ald›klar›
eklenmiﬂtir. Çeviri aﬂk ve macera romanlar›n›n zemininde Mehmed Celal,
Ahmet Rasim, Hüseyin Rahmi, Ahmet
Rasim, Güzide Sabri, Abdullah Zühdü
gibi ﬂahsiyetlerin yarat›lar›yla geliﬂen
popüler halk romanc›l›¤› ise, Halide
Nusret, Mahmut Yesari, Kerime Nadir,
Ercüment Ekrem, Muazzez Tahsin ve
benzerleri taraf›ndan sürdürülmüﬂtür.
Vakit Gazetesi’nde Sadri Ertem etraf›nda toplanan Reﬂat Enis ve Selahattin
Enis, Kenan Hulusi, Ümran Nazif Yi¤iter gibi yazarlar, gazetecili¤in sa¤lad›¤›
olanaklardan (adliye vakalar›, röportajlar vb.) da yararlanarak toplumun alt
tabakalar›n›n sorunlar›n› ele alan ve daha sonra Türk sinemas›n›n da temelini
oluﬂturan memleket hikayeleri ve güdümlü romanlar kaleme alm›ﬂlard›r. Bu
dönemde ac›kl› aﬂk ve mizah hikayeleri
çok tutulmuﬂtur. Bir taraftan mizah dergicili¤i devam ederken, di¤er taraftan
gazetelerin f›kra ad› verilen köﬂe yaz›lar›, mizah edebiyat›n›n farkl› örnekleri
haline gelmiﬂtir. Bazen de Hüseyin Rahmi ve Ahmet Rasim gibi mizah dergicili¤i ve gazetecilikten yetiﬂme Osman Cemal Kayg›l› gibi yazarlar da, gözlem ve
mizah›n eleﬂtirel yan›n› hikayelerde birleﬂtirmeye çal›ﬂm›ﬂlard›r.
Çok partili dönemin baﬂlad›¤›, 1940
ve 1950’li y›llarda, say›lar› h›zla artan
edebiyat dergileri, siyasal hareketlerin
ifade arac› haline gelmeye baﬂlam›ﬂt›r.
Bu arada, Anadolu’nun pek çok ilindeki
halkevleri, Anadolu’da okur kitlesinin
yarat›lmas›nda ve yeni yazarlar›n ortaya ç›kmas›nda, dahas› Türk edebiyat›nda Anadolu romantizminin ve daha sonra da köy realizminin do¤uﬂunda önemli
iﬂlevler üstlenen çeﬂitli dergiler yay›mlam›ﬂlard›r. Bu ve benzeri dergi ve gazeteler arac›l›¤›yla, büyük kentlerin (önce
‹stanbul, Cumhuriyet’le birlikte Ankara)
edebiyat yay›nc›l›¤› alan›ndaki tekelleri
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k›r›lm›ﬂt›r. “Ad›mlar, Ant, Gerçek, Millet,
Yeni Kültür, Kök, Harman (Ankara),
Aramak, Kovan, Kültür Gazetesi, Fikirler (‹zmir), Bilgi Yurdu, Büyük Do¤u,
Edebiyat Dünyas›, Gök-Börü, Hamle,
Hareket, Kaynak, Orhun, P›nar, Tercüme, Toprak, Yürüyüﬂ (‹stanbul), Kopuz,
19 May›s (Samsun), ‹nanç (Denizli),
Damla (Edirne), Terakki (Manisa), Do¤u
(Zonguldak)” vb. adlarla yay›mlanan bu
dergilerin say›s› elli civar›ndad›r. Bu
arada, Ayd›nl›k (1921) ile baﬂlayan sosyalizm yanl›s›, toplumcu-gerçekçi yay›nc›l›k hareketi Tan, Yeni Edebiyat, Yurt ve
Dünya, Gün, Gerçek, Söz, Y›¤›n, Sendika, ‹ﬂ Dergisi ile devam etmiﬂtir. Yine
Sait Halim Paﬂa’n›n ve Mehmet Akif’in
öncülü¤ünü yapt›¤› ‹slamc› fikir ve edebiyat yay›nc›l›¤›, Sebilürreﬂad ile baﬂlam›ﬂ, çok partili döneme geçiﬂ döneminde
Selamet dergisiyle yeniden ortaya ç›km›ﬂt›r. Cevat R›fat At›lgan, Ahmet Hamdi Aksekili, Eﬂref Edib, Hasan Basri
Çantay, bu yeni dönemin önemli simalar›d›r. Bu arada, Orhun, Tanr›da¤›, Ç›naralt› ve Gökbörü gibi dergilerde ise,
Mehmet ‹zzet, Remzi O¤uz Ar›k, Zeki
Velidi Togan, R›za Nur, Nihal Ats›z, Ziyaeddin Fahri F›nd›ko¤lu, Nejdet Sançar, Fethi Teveto¤lu, Mustafa Akansel,
Ziya Gökalp’in açt›¤› yolda yazmaya devam etmiﬂlerdir.
Cumhuriyetin ilk y›llar›nda da ﬂairler, Tanzimat sonras›nda dergicili¤in geliﬂmesiyle ortaya ç›kan bir e¤ilim nedeniyle, ﬂiirlerini öncelikle edebiyat dergilerinde yay›mlam›ﬂlard›r. Daha sonra da
bu ﬂiirlerin toplanmas›ndan oluﬂan kitaplar yay›nlanm›ﬂt›r. Örne¤in, Orhan
Veli’nin 1937-1941 y›llar› aras›nda Varl›k, Gençlik ve ‹nsan dergilerinde yay›mlanan ﬂiirleri, daha sonra Garip adl›
kitapta toplanm›ﬂt›r. Buna karﬂ›l›k Osmanl› klasik naz›m üretim sisteminde
ﬂairler, ﬂiirlerini bir divanda toplayarak
bütün halinde taliplisine sunmuﬂlard›r.
Özetle yaz›l› medyan›n geliﬂmesiyle edebiyat alan›ndaki üretim ve tüketim fa-
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aliyetleri h›zlanm›ﬂt›r. Ayn› yöntemle,
kent insan›n sorunlar›n› dile getiren ‹lhan Tarsus, Ege k›y›lar› ile deniz kültürü üzerine yazan Cevat ﬁakir, Menderes
Vadisi’nin insanlar›n›n yaﬂam›n› anlatan Samim Kocagöz, s›radan insanlar›n
sesi Sait Faik gibi yazarlar›n hikayeleri
de Türk edebiyat›na kazand›r›lm›ﬂt›r.
Dergiler bir bak›ma, ﬂairlerin ve hikayecilerin yetiﬂti¤i yegane çevrelerdir. Nitekim önce dergilerde çeﬂitli hikayeler yay›nlayarak yetiﬂenler, daha sonra romanlar yazmaya baﬂlam›ﬂlard›r. Örne¤in Orhan Kemal, Yeni Edebiyat, Yürüyüﬂ, Yurt ve Dünya, Varl›k gibi dergilerde yetiﬂmiﬂ ve 1949 y›l›nda yay›mlad›¤›
Ekmek Kavgas› roman›yla edebiyat çevrelerinde tan›nm›ﬂt›r.
1950 sonras› geliﬂen ve çok kere
sosyal gerçekçi yaklaﬂ›mlar›n benimsendi¤i Türk edebiyat›nda, o dönem say›lar›
artan ve çeﬂitlenen yaz›l› bas›n›n etkisi
büyüktür. Cumhuriyet’in ilk y›llar›n›n
Cumhuriyet, Milliyet, Sabah gibi önemli
gazetelerin aras›na 1940’lardan sonra
Hürriyet, Tercüman vb. de kat›lm›ﬂt›r.
Cumhuriyet sonras› yaz›l› bas›n,
yay›mlanan ekler, hediye kitaplar ve düzenlenen ﬂiir, hikaye ve roman yar›ﬂmalar›yla da Türk edebiyat›na katk› sa¤lamaya devam etmiﬂtir. Örne¤in Tar›k
Bu¤ra, Cumhuriyet Gazetesi’nin 1948
y›l›nda düzenledi¤i bir yar›ﬂmada dereceye girerek ad›n› duyurmuﬂ ve Ç›naralt›, Milliyet gazetelerindeki hikayeleriyle
de Türk hikayecili¤inin önemli bir ﬂahsiyeti haline gelmiﬂtir (Meﬂrutiyet ve
Cumhuriyet Dönemi Türk bas›n› ve edebiyat› hk.bkz. ‹nu¤ur 1992; Tural 1992;
Bayrak 1994; Kurdakul 1997; Aktaﬂ
1992 a ve b).
1874 y›l›nda yay›mlanan Medeniyet
ile baﬂlayan ve son dönemde Günayd›n,
Tan vb. gazeteleriyle iyice geliﬂen resimli, magazin ve bulvar gazetecili¤i ve dergicili¤i de Türk edebiyat› aç›s›ndan
önemlidir. Bu tür süreli yay›nlardaki,
tefrika romanlar, çizgi romanlar, foto ro-
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manlar, edebiyatla ilgili köﬂeler de edebiyat kapsam›nda de¤erlendirilmelidir.
Ayr›ca bu tür gazete ve dergilerdeki haberlerden yazarlar›n ve ﬂairlerin çeﬂitli
bak›mlardan yararland›klar› unutulmamal›d›r. Karao¤lan, Kara Murat, Malkaço¤lu, Kurtdereli, Battal Gazi, Tarkan,
Ustura Kemal adl› kahramanlar›n etraf›nda oluﬂturulan çizgi romanlar, Tanzimat sonras› dönemdeki tefrika tarihi,
popüler romanlar›n farkl› bir biçimdeki
örnekleri olarak de¤erlendirilebilir.
Yine Diyojen’le baﬂlay›p Hayal, Ç›ng›rakl› Tatar, Latife, Çaylak, Meddah,
Karagöz’le geliﬂen Türk mizah dergicili¤i O¤uz Aral yönetimindeki G›rg›r dergisi ile en verimli dönemini yaﬂam›ﬂt›r.
1980’li y›llarda Türkiye’nin pek çok gazetesini sat›ﬂ rakamlar›yla sollayan G›rg›r, dünyan›n en çok satan mizah dergilerinden biri haline gelmiﬂtir. G›rg›r, ayn› zamanda bir mizah okulu iﬂlevini de
görmüﬂtür. G›rg›r’da yetiﬂen yazar ve çizerler, daha sonra F›rt, Çarﬂaf, Limon,
Gümgüm, H›b›r, Leman, Lemanyak,
Lombak gibi dergilerde son dönem Türk
mizah edebiyat› aç›s›ndan önemli yarat›lar ortaya koymuﬂlard›r. Bu nedenle,
Türk edebiyat bilimcilerinin, medyaedebiyat iliﬂkisini araﬂt›r›rken, mizah
dergilerini de dikkate almalar› gerekmektedir.
Bu döneme as›l damgas›n› vuran,
medyan›n iﬂitsel bir araca daha sahip
olarak etkisini art›rmas›d›r. Radyo, 1928
y›l›ndan itibaren Türk toplumsal yaﬂam›nda var olmas›na karﬂ›n, 1940’l› y›llardan itibaren Anadolu’da yayg›n olarak kullan›lmaya baﬂlam›ﬂt›r. Önceleri
‹stanbul ve Ankara merkezli kamusal
radyo yay›nlar›, Çukurova, ‹zmir, Antalya gibi bölge radyolar›n›n kurulmas› ve
radyo kanallar›n›n say›s›n›n artt›r›lmas›yla daha geniﬂ bir kitle taraf›ndan dinlenmeye baﬂlam›ﬂt›r. 1990’l› y›llardan
sonra ulusal ve yerel olarak yay›n yapan
özel radyolar ortaya ç›km›ﬂt›r. Türk edebiyat› ile radyo iliﬂkisi üzerine edebiyat
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bilimciler henüz yo¤unlaﬂmam›ﬂlard›r.
Radyo Tiyatrosu, Arkas› Yar›n, Edebiyat›m›zdan Sayfalar ya da ﬁahsiyetler, Romanc›lar›m›z, Aﬂ›klar›m›z, Halk Hikayeleri, ﬁairlerimiz, ﬁiirli Geceler gibi adlarla yaz›l› ve sözlü edebiyat gelenekleriyle ilgili pek çok radyo programlar› yay›mlanmaktad›r.
Müstakil
edebiyat
programlar›n›n yan›nda, di¤er programlarda da edebi yaratmalara yer verilmiﬂtir. Okumaktan çok dinlemeyi seven
Türk toplumu, pek çok yazar, ﬂair (özellikle de tiyatro yazar›n›) ve onlar›n
eserlerini müstakil radyo programlar›
arac›l›¤›yla tan›m›ﬂt›r. Edebiyat, radyo
ile metinden ba¤›ms›zlaﬂ›p sözel bir boyut kazanm›ﬂt›r. Kitab›n ulaﬂamad›¤›
yere, radyo yay›nlar› ulaﬂm›ﬂ ve edebiyat yarat›lar›n›n tüketimi h›zlanm›ﬂ ve
yayg›nlaﬂm›ﬂt›r. 2000’li y›llar›n baﬂ›nda
dinleme kitaplar› ç›kmadan önce, radyolardaki roman ve hikaye okuma programlar›, ayn› iﬂlevi görmüﬂtür. Pek çok
radyo yay›nlar›n›n metinlerinin de edebiyat bilimi içinde de¤erlendirmekte yarar vard›r. Metin yazarl›¤›, edebiyat›n
farkl› bir yan› olarak alg›lanabilir. Radyo yay›nlar›, yazar ve ﬂairlere farkl›
malzemeler ve bak›ﬂ aç›lar› kazand›rm›ﬂt›r. Sözel edebiyat›n son dönem ustalar› olan aﬂ›klar, gündem üzerine söyledikleri deyiﬂlerinde radyo yay›nlar›ndan
da yararland›klar›n› belirtmiﬂlerdir. Ayn› durum, yaz›l› edebiyat gelene¤i ustalar› için de geçerlidir. Yine hikaye, öykü
ve roman ve ﬂiirlerde, toplumsal yaﬂam›n bir unsuru olarak radyo motifine de
yer verilmiﬂtir.
Türk edebiyat› ile sinema aras›ndaki iliﬂki de, medya-edebiyat araﬂt›rmalar›n›n temel konular›ndan biridir. Özellikle 1960 ve 1970’lerde geliﬂen Türk sinemac›lar›, sözlü kültür ba¤lam›ndaki
yarat›lar›n yan›nda, Tanzimat sonras›
dönemde geliﬂen popüler ya da popülist
edebiyattan da yararlanm›ﬂlard›r. Kelo¤lan masallar›n›n yan›nda Hüseyin
Rahmi Gürp›nar’›n, Kerime Nadir’in ro-
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manlar› da film senaryolar›nda temel
al›nm›ﬂt›r. Dünyan›n di¤er memleketlerinde oldu¤u gibi, Türkiye’de de edebiyat eserleri sinemaya uyarlanm›ﬂt›r.
Edebiyat eserlerinin yeniden üretilebilirli¤i ba¤lam›nda bu uyarlamalar›n baﬂar›l› ya da baﬂar›s›z oldu¤u s›k s›k tart›ﬂ›lm›ﬂt›r. “O. Hakkari’de Bir Mevsim”
roman›n›n yazar› Ferid Edgü, “Bir Ölü
Deniz”in yazar› Erhan Bener, kendi
eserlerinden yap›lan uyarlamalar›, t›pk›
Heinrich Mann (Prof. Unrat’›n film
uyarlamas› olan Mavi Melek) ve B.
Brecht (Üç Kuruﬂluk Opera) gibi, baﬂar›s›z bulmuﬂlard›r. Bu tür ﬂikayetlere ise
Türk sinemac›lar› ad›na At›f Y›lmaz,
eserlerdeki ruhun çok kere filmlere yans›t›lamad›¤›n› belirttikten sonra, Avrupal› sinemac›lar›n “bestsellerden iyi film
olur, ama iyi romandan iyi film olmaz”
öz sözüyle karﬂ›l›k vermiﬂtir. Sineman›n, hikaye ve roman› etkileyebilece¤ine
(kurgu, tipleme, olaylama vb.) vurgu yapan Atilla ‹lhan ise, formalizme (üslup,
ifade, nesir cambazl›¤›, süslü gevezeli¤e)
s›¤›nmak yerine, okurun hayal gücünü
tetikleyen, üç boyutlulu¤un egemen oldu¤u görselli¤i, hikaye ve romanlar›na
taﬂ›yan bir yazar olmay› ye¤ledi¤ini belirtir. Giderek artan görsellik egemenli¤i, edebiyat eserlerinde kurgunun h›zland›r›larak, önceleri yaz›n sanat›n›n temeli, daha sonra da fazlal›klar› olarak
de¤erlendirilen unsurlar›n (tasvir, tahlil
vb.) at›lmas›na neden oldu¤u ifade edilmeye baﬂlanm›ﬂt›r (Medya- Edebiyat
iliﬂkisi hk. Bkz. Kanzog 1994; Aytaç
2002: 23-29). Özellikle radyo, sinema, televizyon, internet gibi görsel-iﬂitsel medyan›n etkisiyle gündelik yaﬂam› h›zlanan okur, Harry Potter, Metal F›rt›na gibi sürükleyici vaka dizgelerinden oluﬂan, kendisine yaz›yla h›zl› görüntü ak›ﬂ› sunan romanlardan hoﬂlan›r olmuﬂtur. “Tüketilerek var olunan” bir dünyada, h›zl› okunabilen, daha do¤ru bir ifadeyle tüketilebilen yarat›lar tercih edilir
hale gelmiﬂtir.
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III. DÖNEM:
Bu dönemde yaz›l› bas›n araçlar›,
görsel-iﬂitsel-sanal rakiplerine karﬂ›n,
Türk edebiyat› üzerinde etkili olmaya
devam etmektedir. Bugünkü gazetelerde, gündemi edebi ve mizahi üslupla de¤erlendirme biçiminde ortaya ç›kan f›kra yazarl›¤› gelene¤i Hasan Pulur, Çetin
Altan gibi ustalar taraf›ndan devam ettirilmektedir. Yine, Do¤an H›zlan gibi
usta eleﬂtirmenlerin yaz›lar› gazetelerde
yay›mlanmaktad›r. Burada as›l üzerinde
durulmas› gereken bir konu da, son dönem Türk medyas›nda s›k s›k “araﬂt›rmac›, gazeteci, yazar ve eleﬂtirmen” ünvan›na sahip, radyo ve televizyon yay›nlar›nda da s›kl›kla yer alan, farkl› bir
ayd›n tipine rastlanmas›d›r. Bu tür
programlarda, kat›l›mc›lar film, gösteri,
tiyatro, siyaset gibi konularda konuﬂurken çeﬂitli yazar ve edebiyat eseri hakk›nda da de¤erlendirmeler yapmaktad›rlar. Do¤an H›zlan, Hakk› Devrim gibi
eleﬂtirmenlerin, çeﬂitli televizyon programlar›nda Türk edebiyat› ile ilgili de¤erlendirmelerde de bulunduklar› görülür. Medya, kendi edebiyat ve dil bilimcisini ortaya koymaya baﬂlam›ﬂt›r.
Ayr›ca, gazetelerde yazar ve eserlerle ilgili haberlerin d›ﬂ›nda (anma günü, y›ldönümleri, kitap yay›n› vb.) baz›
köﬂe yazarlar›n›n edebiyat içerikli yaz›lar›na da rastlanmaktad›r. Ali K›rca,
Can Dündar gibi televizyonla ünlenen
daha sonra gazetelerde çeﬂitli konularda
görüﬂ ortaya koyan medyac›-edebiyatç›lar›n baz› köﬂe yaz›lar›, son dönem Türk
edebiyat›n›n özgün örnekleri olarak de¤erlendirilebilir.
Cumhuriyet, Milliyet, Hürriyet gibi
baz› gazeteler taraf›ndan edebiyat ve sanat ekleri yay›mlanmaktad›r. Bu tür yay›nlarda kitap tan›t›m ve eleﬂtirileri, yay›nevi reklamlar›, röportajlar ve çeﬂitli
de¤erlendirmeler yer almaktad›r. (Bak›ﬂ, Mürekkebi Kurumadan, Bu hafta
Bitmeden ..., top tenler, in-outlar)
Son dönemin en dikkati çeken geliﬂ-
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melerinden biri, edebiyat dergicili¤inin
gerilemesidir. 1980’li y›llardan itibaren
özel sektör bilim, sanat ve edebiyat dergilerinin say›s› h›zla azalm›ﬂt›r.
Türk toplumu, yaz›l› kültürü tam
içselleﬂtiremeden ikincil sözel/elektronik
kültürde yaﬂamak zorunda kalm›ﬂt›r.
Önce ses, daha sonra da ses-görüntü
egemenli¤i, yaz›n›n, yaz›yla iletiﬂimin
tekelini k›rm›ﬂt›r. Medya, yeni teknolojik geliﬂmelerle çeﬂitlenmiﬂ ve yaﬂam›n
di¤er alanlar› gibi edebiyat üzerindeki
etkisini artt›rm›ﬂt›r. Medya, var oldu¤u
andan beri yaﬂam›, dolay›s›yla kültürü,
edebiyat› yönlendirme ve yönetme ideolojisine sahiptir. Bu nedenle de yaklaﬂ›k bir buçuk as›rl›k geçmiﬂe sahip yaz›l›
bas›n›n yan›nda, 1920’li y›llar›n baﬂ›ndan itibaren radyo, 1960’l› y›llar›n sonundan itibaren televizyon ve son on y›lda da internet sayesinde Türk edebiyat›,
geliﬂerek farkl› boyutlar kazanm›ﬂt›r.
Okur ve yazar profili, eser üretim ve tüketim sistemi de¤iﬂmiﬂtir. ﬁu anki yazar
ve okur kitlesi, bir bak›ma medya taraf›ndan biçimlendirilmiﬂtir. Bu nedenle
de yazarlar, eserlerinde yaﬂam›n bir parças› olarak alg›lad›klar› medya araçlar›na yer vermektedir. “Gazete, gazeteci,
dergici, matbaac›n›n yan›nda, radyo, televizyon, spiker, haber bülteni, stüdyo,
programc›, muhabir, zaplama, reyting,
sürmanﬂet, star, televole” gibi unsurlar,
edebiyat eserlerinde yer almaktad›r.
Özellikle internet sayesinde ulusal
s›n›rlar›n ortadan kalkmas›, yazarlara
farkl› tema, imge ve bak›ﬂ aç›lar› kazand›rm›ﬂt›r. Edebiyat eserleri, farkl› milletlerin kahramanlar›n›, uluslar aras›
mekan ve iliﬂkiler içinde bir arada anlatmaya baﬂlam›ﬂt›r. Türkiye’de de yazarlar, ulusal miraslar›n›n d›ﬂ›nda farkl›
milletlerin kültür ve tarihlerinden de
yararlanmaya baﬂlam›ﬂlard›r. Günümüz
edebi yarat›c›l›¤›nda imge, yaﬂant› ve
anlam çeﬂitlili¤i mevcuttur ve kurgudan
çok yaﬂant›lara önem verilmektedir. Bu
yaklaﬂ›m ve çeviri, yay›nc›l›k, da¤›t›m
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alan›ndaki geliﬂmeler, tüm dünya insanlar›na yönelik eser yaz›m›n› da beraberinde getirmiﬂtir. Edebiyat ve küreselleﬂme iliﬂkisi, Türk edebiyat› aç›s›ndan
henüz bütün yönleriyle de¤erlendirilmiﬂ
de¤ildir. Bu gün yazarlar, bir taraftan
yerel renklerle küresel okur kitlesine hitap etmek, di¤er taraftan da ulusal okuruna küresel ölçekli yarat›lar sunmak
zorundad›rlar.
Yabanc› dil bilen okur kitlesinin geniﬂlemesi, edebiyat alan›nda çeviri eser
bas›m›n› artt›rm›ﬂ, uluslar aras› kitap
sat›ﬂ ve da¤›t›m a¤lar›n›n oluﬂmas›na
neden olmuﬂtur. Bir bak›ma, kitap üretim ve da¤›t›m sisteminde, yerel unsurlar›n yan›nda küresel ögeler de devreye
girmiﬂtir.
Televizyon yay›nlar›n›n, edebiyat
bilimi kapsam›na al›nmas›nda yarar bulunmaktad›r. 1970’li y›llardan itibaren
gündelik yaﬂam›n bir parças› haline gelen televizyonun etkisi, özel sektör yat›r›mlar›yla daha da artm›ﬂt›r. Renklenen
ve kanallar›n›n say›s› artan televizyon,
internete ra¤men halen toplumsal yaﬂam› biçimlendiren temel dinamik durumundad›r. Bu nedenle televizyonun
Türk edebiyat› üzerindeki etkisi, mutlaka araﬂt›r›lmal›d›r. Televizyon alan›n›n
yat›r›mc›, planlay›c› ve çal›ﬂanlar›, izler
kitleyi oluﬂturmak, geniﬂletmek ve ilgi
süreklili¤ini sa¤lamak için, öncelikle
halk›n büyük bir bölümünün ürünü olan
sözel kültürden, daha sonra da yaz›l›
edebiyat gelene¤inden yararlanm›ﬂlard›r (Özdemir 2001 a, b). Bu ba¤lamda,
türkü, masal, destan, efsane gibi sözel
edebiyat yarat›lar›n›n yan›nda, Küçük
A¤a, Aﬂk-› Memnu, K›r›k Hayatlar gibi
pek çok yaz›l› edebiyat eseri televizyon
yay›nlar›nda kullan›lm›ﬂt›r. Türk edebiyat›n›n pek çok eseri ve yazar›yla ilgili
çeﬂitli televizyon programlar› (dizi, belgesel vb.) yap›lm›ﬂt›r. Bunun yan› s›ra
televizyon ba¤lam›nda üretilen diziler
de farkl› biçimdeki edebi yarat›lar/metinler olarak de¤erlendirilebilir. Senaryo
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ve metin yazarlar›n›n romanc›dan, hikayeciden ne kadar farkl› oldu¤u da tart›ﬂ›lmal›d›r. Televizyonda yay›mlanan dizilerin senaryolar›, daha sonra kitap olarak piyasaya sürülmektedir. Bu durumda edebiyattan televizyona uyarlamadan
çok, televizyondan edebiyata geçiﬂten
söz edilebilir. Burada, geliﬂen medyan›n
edebiyat alan›ndaki seçkincili¤i ortadan
kald›rd›¤›na bir kez daha vurgu yapmak
gereklidir. Özetle televizyonu, “zaplanan
bir edebiyat›n yarat›ld›¤›” elektronik ortam olarak nitelemek mümkündür. Yazarlar, görüntü dünyas›nda öncelikle
kendilerine birar imaj edinme kayg›s›
içindedirler. Görüntüler, yaz›n›n önüne
geçmiﬂtir. Edebiyat eserleri, kitle kültürü ba¤lam›nda birer tüketim nesnesine
dönüﬂmeye baﬂlam›ﬂt›r. “Boﬂ zamanlar›
de¤erlendirmek için kitap okuyun” söylemi, belki de bu yaklaﬂ›m›n önemli bir
dayana¤›n› oluﬂturmaktad›r. Edebiyat›n, medyan›n da özünü oluﬂturan e¤lence iﬂlevi henüz gere¤ince aç›klanmak istenmedi¤i için, edebiyat alan›ndaki dönüﬂüm ve metalaﬂma gerçek boyutlar›yla ortaya konulamamaktad›r. Bu gün,
e¤lenceye dönüﬂen bir edebiyattan söz
edilmektedir. Bu nedenle günümüz edebiyat dünyas›, edebiyat biliminin var
olan yöntem ve yaklaﬂ›mlar›yla de¤erlendirilemeyecek kadar karmaﬂ›kt›r.
Geliﬂen bilgisayar teknolojileri ve
özellikle internet sayesinde, yazar, eser
ve okur aras›ndaki ba¤lant› güçlenmiﬂ
ve h›zlanm›ﬂt›r. Sanal ortamda edebiyatla ilgili pek çok site ve portal bulunmaktad›r. Türk edebiyat› ile ilgili siteler daha çok, yay›nc›lar, kurumlar, merakl›lar,
eleﬂtirmenler ve yazarlar taraf›ndan haz›rlanmaktad›r. Bu sitelerde edebiyat tarihinin, kitap sat›ﬂ ve tan›t›m›n yan›nda, yazar ve okur görüﬂlerine de yer verilmektedir. ‹nternet, edebiyat eleﬂtirmenli¤ini farkl›laﬂt›rm›ﬂt›r. Okur ve ba¤›ms›z oldu¤u belirtilen eleﬂtirmenlerin
de¤erlendirmeleri (metin ve y›ld›z, rakam vb. sembollerle), yeni dönem edebi-

20

yat eleﬂtirmenli¤i olarak de¤erlendirilebilir. Yine bu sitelerde yer alan “yeni ç›kanlar, editörün seçtikleri, en çok satanlar, kelepir vb.”de¤erlendirmeler de edebiyat eleﬂtirmenli¤inin farkl› ifade biçimleridir. Bir bak›ma, edebiyat dergilerinde ve bilimsel eserlerde görülen edebiyat eleﬂtirmenli¤i ortadan kalkmaktad›r. Bu kapsamda, yay›nevlerinin sat›ﬂ›
art›c› bir yöntem olarak bu tür de¤erlendirmelerle okuru etkiledi¤ine de dikkat
edilmelidir.
Edebiyat›n medyatikleﬂmesi dolay›s›yla metalaﬂmas›, sanat ve e¤itimin yerine e¤lencenin, boﬂ zaman de¤erlendirmenin, kar etmenin amaç haline gelmesine neden oldu¤u tart›ﬂ›l›r hale gelmiﬂtir. Pek çok yazar, “çok satmak ya da
uzun satmak” ikilemi içinde eser üretmek zorunda kalmaktad›r. Popüler kültürün egemen oldu¤u günümüz Türkiyesi’nde yay›nevleri aras›nda yüksek bedellerin ödendi¤i “popüler” yazar transferleri söz konusudur. Yay›nc› ve okur,
sanatsal yarat› sisteminde daha etkin
hale gelmiﬂtir. Art›k yazarlar, eserini yarat›rken okurun ve yay›nc›n›n h›zla de¤iﬂen isteklerini, önerilerini dikkate almak durumunda kalmaktad›rlar. Yazarlar, devrin popüler/moda türlerinde eser
üretme e¤ilimindedirler. Son dönemde
Türkiye’de kad›n, Osmanl› tarihi, kad›n
ve komplo teorileri üzerine kurgulanm›ﬂ
romanlar tutulmuﬂtur. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda yazar›n, pek de ba¤›ms›z ve rahat oldu¤u söylenemez. Belki de bu bask› nedeniyle, t›pk› televizyon dizilerinin
senaryo yaz›mlar›nda oldu¤u gibi, birkaç yazarl› kitaplar yay›mlanmaya baﬂlam›ﬂt›r.
SONUÇ:
Medya, önce gazete ve dergiler, daha sonra da radyo, televizyon ve internet adl› iletiﬂim araç ve ortamlar›yla,
Türk edebiyat›n› de¤iﬂtiren temel dinamiktir. Bu nedenle de çok-türlü bir medyan›n egemen oldu¤u sosyo-kültürel ortamda üretilen edebiyat eserlerinin de-
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¤erlendirilmesi ve yorumlanmas› da
farkl› yaklaﬂ›mlar› gerektirmektedir.
Gerçeklikle sanall›¤›n, edebiyat ve medya esteti¤inin iç içe geçti¤i, ça¤r›ﬂ›m
kayna¤› olarak çok kere medyan›n esas
al›nd›¤›, kurgunun h›zlanarak s›¤laﬂt›¤›
ya da yaz›nsal kurmacan›n geçersiz oldu¤u, cinsellik ve ﬂiddetin s›kça kullan›ld›¤›, yaz›yla yarat›lan görüntülerin
h›zla akt›¤›, sözel sanatlar›n, uzun tasvir ve tahlillerin gereksiz say›ld›¤›, özel
yaﬂant›lar›n h›zla tüketildi¤i, alg›laman›n çeﬂitlendi¤i, argoyla süslü medya dilinin(!) temel say›ld›¤› bir edebiyat dünyas›, ancak yeni yöntem ve yaklaﬂ›mlarla incelenebilir. Bu yöntem ve yaklaﬂ›mlar da, disiplinler aras› çal›ﬂmalarla ve
disiplinler üstü alanlarda elde edilebilir.
Edebiyat bilimcileri, ekonomistlerle (kirap fuar varsa), sinemac›larla, medyac›larla, dahas› genetik bilimcilerle ortak
çal›ﬂmalar yapmaya kendilerini haz›rlamal›d›rlar.
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