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Özet

Kas›m 1910 - Ekim 1912 döneminde Selanik’te toplam 33 say›
yay›nlanan Genç Kalemler, 1908 Devrimi ile bafllayan II. Meflrutiyet
döneminin önde gelen fikir dergilerinden biridir. ‹ttihat ve Terakki
Cemiyeti’nin gayr›-resmî yay›n organ› olan ve toplumsal/siyasî geliflmelere
ba¤l› olarak yay›n süreci boyunca üç farkl› aflamadan geçen Genç
Kalemler, Türk milliyetçi ve halkç› hareketinin önemli sözcülerinden biri
olmufltur. Osmanl›c›l›ktan Türkçülü¤e geçiflte önemli bir merhale olarak
görünür. Bu ak›m›n etkin bir sözcüsü olarak Türk Milliyetçili¤i’nin
gelifliminde belirleyici denebilecek bir rol oynam›flt›r.

Genç Kalemler, yeni bir hayat yaratmay› hedeflemifl bir grubun kitle
iletiflim arac›d›r. Bu hayat, ça¤dafl bir toplumun/ulusun laik ve ulusal
hayat›d›r. Asl›nda Genç Kalemler’in soyundu¤u ifl “ulus inflas›”d›r.
Ayd›nlara ve halka ulusal bilincin/kimli¤in kazand›r›lmas› temel misyondur.

Genç Kalemler, II. Meflrutiyet dönemi bas›n ve fikir dünyas› ile
‹ttihat ve Terakki Cemiyeti’nden baflka, sonraki dönemleri; özellikle yeni
Türk devletinin kuruluflunu ve Cumhuriyet dönemindeki geliflmeleri
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anlamak aç›s›ndan da üzerinde dikkatle durulmas› gereken bir tarihsel kaynakt›r.

anahtar kelimeler: Genç Kalemler, Yeni Hayat, Yeni Lisan, Türk
Milliyetçili¤i, ‹ttihat ve Terakki Cemiyeti, II. Meflrutiyet.

Résumé

Publiée à Salonique 33 exemplaires en total entre 1910 et 1912, Genç
Kalemler a été une revue d’opinion politique de la période ottomane des
reformes, nommée II. Meflrutiyet. Cette période constitutionnelle avait
commencé avec la révolution de 1908. La revue Genç Kalemler peut être definie
comme l’organe non-oficielle du Parti de l’Union et du Progrès (‹ttihat ve
Terakki). Elle a connu, pendant sa publication, trois périodes différentes liées a
la conjoncture socio-politique de l’époque et est devenue un important porte-
parole du mouvement nationaliste turc. On peut dire qu’étant défenseur
convaincu du nationalisme, elle a joue un rôle important dans le passage de
l'ottomanisme (Osmanl›c›l›k) au nationalisme turc.

Genç Kalemler était un important moyen de des moyens de
communication pour les intellectuels qui l’ont publié dont l’objectif était de créer
une "nouvelle vie", c’est- à -dire une vie séculaire et nationale pour un peuple,
qui allait devenir celui d’un Etat-nation moderne à construire. Dans ce sens-là, la
revue s’était donnée la tâche de construire la nation turque en créeant des
sensibilités à l’égard de l’identité nationale chez les intellectuels et le peuple.

On peut considérer Genç Kalemler comme une source historique qui
mérite de l’attention aussi bien pour comprendre les périodes des réformes
ottomanes et les idées qui les ont engendrées (notamment II. Meflrutiyet et le
Parti de l’Union et du progres) que pour mieux saisir sur quelles bases la
nouvelle nation turque et la république turque ont été créer.

mots-clés : Genç Kalemler, Yeni Hayat, Yeni Lisan, nationalisme turc,
Parti de l'union et du progrès (‹ttihat ve Terakki Cemiyeti), II. Meflrutiyet.

Abstract

Young Pens, which was published totally as 33 numbers in Salonica
(Selanik) in the periods of November 1910 - October 1912, is one of the leading
opinion journals of the II. Constitutional Era (Ottoman Empire), which started
with the Revolution of 1908. Young Pens, which is the unofficial public
broadcast of “Committee of Union and Progress” (‹ttihat ve Terakki Cemiyeti),
and which also passes through three different processes depending upon

220



social/political developments during its publication has become one of the
crucial mouthpiece of Turkish Nationalistic and Populist Actions. It seems as an
important stage in transition from the Ottomanism (Osmanl›c›l›k) to Turkish
Nationalism. It has got an important role as an active mouthpiece of this
movement as for developing Turkish Nationalism.

Young Pens is an important means of mass communication of a group,
which has aimed at creating a “New Life”. This life is the secular and national
life of a contemporary society/nation. Actually, what Young Pens has really set
to work is “nation-building”. To make the intellectuals and the people conscious
of national senses/identity is its basic mission.

Young Pens is a historical source which requires ultimate attention so as
to comprehend the later-on periods, especially the construction of new Turkish
nation and the developments of Republican Era, besides the press and
intellectual life of the II. Constitutional Era and “Committee of Union and
Progress”.

keywords: Young Pens, New Life Movement, New Language
Movement, Turkish Nationalism, Committee of Union and Progress, II.
Constitutional Era (Ottoman Empire).
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1908 Devrimi ve Fikir Dergicili¤i

Osmanl›/Türk bas›n tarihinin dönüm noktalar›ndan biri olan 1908 Jön Türk
Devrimi’nin en önemli sonuçlar›ndan biri, Frans›z Devrimi’ndekinden bile daha
çarp›c› bir “bas›n patlamas›” olgusunun ortaya ç›k›fl› ve bas›n›n toplum içindeki
rolünün belirgin bir flekilde kuvvetlenmesi olmufltur. Hürriyet’in ‹lan› ve bas›n
rejiminin fiilen (daha sonra hukuken) de¤iflmesiyle birlikte, önceki dönemlerde
görülmemifl biçimde, say›da ve çeflitte gazete ve dergi yay›n hayat›na girmifltir.
Her ne kadar bu süreli yay›nlar›n büyük bir k›sm› uzun süre yaflayamam›fl olsa da
II. Meflrutiyet y›llar› bas›n-yay›n dünyas› aç›s›ndan son derece hareketli bir
dönem olarak dikkat çeker. Süreli yay›nlar›n say›s›ndaki, çeflidindeki ve
içeri¤indeki zenginleflmeden baflka, bas›m tekniklerinde önemli ilerlemeler
kaydedilmifl, daha evvel görülmemifl tirajlar sa¤lanm›fl, okur kitlesi büyümüfl,
bas›n-yay›n piyasas› her anlamda genifllemifl ve yaz›l› kitle iletiflim araçlar›n›n
toplum hayat›ndaki etkinli¤i artm›flt›r.

II. Meflrutiyet döneminde bas›n-yay›n alan›ndaki h›zl› geliflme ve
zenginleflme genel olarak dergicili¤e, özel olarak fikir dergicili¤ine de yans›m›flt›r.
Türk dergicili¤i as›l s›çramas›n› bu dönemde gerçeklefltirmifltir. Her türlü
düflüncenin özellikle süreli yay›nlar vas›tas›yla “efkâr-umumiye”ye sunuldu¤u,
her fikrin/ak›m›n kendi “naflir-i efkâr”›na sahip oldu¤u bu çarp›c› tart›flma
ortam›nda fikir dergileri de gerek nicelik gerekse nitelikçe ciddi bir at›l›m
göstermifllerdir.

Bir Fikir Dergisi: Genç Kalemler

Kas›m 1910 - Ekim 1912 tarih diliminde Selanik’te ç›kan Genç Kalemler
dergisi, II. Meflrutiyet dönemi fikir dergilerinin en önemlilerinden biri olarak boy
gösterir. Genç Kalemler, önem verilen, kendisinden s›kça söz edilen bir süreli
yay›n olagelmifltir. Buna karfl›n, “Genç Kalemler kanonu”nun, bu kanonun temel
unsuru olan (bizim adland›rmam›zla) “Genç Kalemler incelemeleri”nin (ve
bunlardan beslenen ikincil çal›flmalar›n) tatmin edici derinlikte ve kapsamda
oldu¤unu söylemek mümkün görünmemektedir. Dahas›, gerek “Genç Kalemler
kanonu”na dâhil olan ana metinler gerekse esas itibariyle bu çal›flmalardan
beslenen ve bu çal›flmalar›n sad›k birer hayrü’l halefi konumunda olan ikincil
kaynaklar metodolojik sorunlar ve ciddi bilgi hatalar› içermektedir. Dolay›s›yla bu
çal›flmalar› elefltirel bir perspektifle de¤erlendirmek zorunludur.

Genç Kalemler, ilk üç say›s› Manast›r’da, son befl say›s› Selanik’te olmak
üzere toplam sekiz say› yay›nlanan “Hüsün ve fiiir” dergisinin ard›l›d›r. Genç
Kalemler’in yay›n hayat› Hüsün ve fiiir dergisinin isminin “Genç Kalemler” olarak
de¤ifltirilmesiyle bafllar. Genç Kalemler incelemelerinde Hüsün ve fiiir üzerinde
pek durulmaz. Dahas›, ilgili çal›flmalarda ileri sürülen ve ikincil çal›flmalarda da
tekrarlanan, Hüsün ve fiiir’in ilk üç say›s›n›n tarihsiz yay›nland›¤› ve derginin
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Haziran 1909’da yay›n hayat›na girdi¤i iddialar› da gerçek d›fl›d›r. Hüsün ve fiiir’in
ilk iki say›s›n›n, flimdiye dek araflt›rmac›lar›n haberdar olmad›¤› görülen, d›fl
kapaklar› taraf›m›zdan bulunmufltur. Hüsün ve fiiir dergisi 14 Nisan 1910’da (1
Nisan 1326) yay›n hayat›na girmifltir. ‹kinci say›s› ise 28 Nisan 1910 (15 Nisan
1326) tarihlidir.

14 Nisan - 4 Ekim 1910 döneminde, Manast›r ve Selanik’te toplam sekiz
say› ç›kan Hüsün ve fiiir, II. Meflrutiyet dönemi dergilerinin ortalama bir örne¤i
görüntüsü verir. Esas itibariyle, daha çok gençlerin yazd›¤› bir edebiyat dergisi
olsa da edebiyat/sanat d›fl› konulara (örne¤in toplumbilime, Darwin’in Evrim
Kuram›’na) gösterdi¤i ilgi dikkate de¤erdir.

Hüsün ve fiiir, gerek yazar kadrosu, gerek teknik özellikleri, gerekse içeri¤i
itibariyle Genç Kalemler dergisinin birinci cildinin (veya birinci devresinin)
öncülüdür. Hüsün ve fiiir ile Genç Kalemler’in birinci cildi aras›nda, isim
de¤iflikli¤i ve idarî kadro d›fl›nda belirgin bir farkl›l›k görülmez. Esas olan
sürekliliktir.

Hüsün ve fiiir’in isminin de¤ifltirilmesiyle 1910 y›l›n›n (kuvvetle
muhtemelen) Kas›m ay›nda yay›n hayat› bafllayan Genç Kalemler’in birinci cildini
oluflturan ilk alt› say›n›n da tarihsiz ç›kt›¤› iddia edilmifltir. Yine taraf›m›zdan
bulunan bir d›fl kapak sayesinde bu cildin 2-10 numaral› ikinci nüshas›n›n 13
Aral›k 1910’da (30 Teflrinisani 1326) ç›kt›¤› belgelenmifltir. Dolay›s›yla birinci cilt
nüshalar›n›n tarihsiz ç›kmad›klar›, sadece, d›fl kapaklar› bulunamad›¤› için bu
tarihleri henüz bilmedi¤imiz hükmüne varmak gerekir.

Genç Kalemler incelemelerinin temel metodolojik kusurlar›ndan biri,
derginin tarihsel/toplumsal ba¤lam›ndan kopar›larak ele al›nmas› ve statik bir
süreç olarak alg›lanmas›d›r. Genç Kalemler ekibinin bafllatt›¤› dil (Yeni Lisan)
hareketi esas odaklan›lan konu olmufl ve dergi sürecinin temel u¤rak noktas›
olarak kültlefltirilmifltir. Böylece Genç Kalemler dergisi ya sadece Yeni Lisan
dolay›m›yla tek bir aflama olarak veya Yeni Lisan öncesi ve sonras› olmak üzere
iki devre halinde ele al›nm›fl ve sunulmufltur.

Hâlbuki Genç Kalemler incelemelerindeki yerleflmifl kan›n›n aksine, bir
veya iki de¤il, üç Genç Kalemler’den söz etmek gerekir. Baflka bir deyiflle, Genç
Kalemler dergisi üç farkl› aflamadan geçmifltir ve bu farkl›laflma dergiye iliflkin
hemen her (teknik, yazar kadrosu, yay›n çizgisi/içerik, ideoloji) düzlemde söz
konusudur. “Süreç”, süreklilikler kadar kopufllar da içermektedir.

Birinci Devre

Genç Kalemler dört cilt halinde (toplam 33 say›) yay›nlanm›flt›r. Derginin
birinci devresi alt› say›dan (1-9’dan 6-14’e) oluflan ilk cilde tekabül eder. Bu ilk
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aflama takvim itibariyle Kas›m 1910 - Mart 1911 tarihsel kesitine denk
düflmektedir.

‹çerik özellikleri/yay›n çizgisi aç›s›ndan Genç Kalemler’in birinci cildi,
Hüsün ve fiiir gibi, ayn› zamanda baflka alanlara da ilgi gösteren tipik bir edebiyat
dergisi görüntüsü verir. Bu aflamada dergide görülen hâkim edebiyat anlay›fl›
Fecr-i Âtîcidir. Bununla birlikte, milli edebiyat ak›m›n›n naif belirtilerine rastlan›r.
Bu dönemde dil konusu çok az ifllenmifltir ve dil itibariyle de dönemin genel
e¤ilimine ba¤l› kal›nm›flt›r. Dergide çok say›da edebî ürün (özellikle manzume)
yer al›r ve bunlar›n en önemli özelli¤i “kiflisel” nitelikte (esas olarak aflk konulu)
olmalar›d›r.

Birinci aflaman›n ideolojik/siyasî çizgisi, belirgin flekilde Osmanl›c› ve
Bat›c›d›r. Türkçü yönelimin iflaretleri görülse de bu, oldukça tecrit edilmifl bir
haldedir. Bu tecrit olma durumu hem yazarlar (sadece Ali Canip ve Kâz›m Nami
Beylerin yaz›lar›nda görünmesi), hem alan (sadece dil ve edebiyat alan›nda o da
k›smen görünmesi), hem de milliyetçili¤in düzlemi (sadece kültürel düzlemde o
da k›smen görünmesi) aç›s›ndan geçerlidir. Birinci aflaman›n ideolojik/siyasî
tonlamas› s›rayla (en koyudan en aç›¤a), Osmanl›c›-Bat›c›-Türkçü fleklindedir. Bu
üçleme Genç Kalemler’in de¤iflmezleri (süreklilikleri) aras›nda yer al›r. Ancak,
üçlemenin s›ras›/tonlamas› sonraki devrelerde ciddi biçimde de¤iflecektir.

Birinci devrenin dinamo ifllevi gören yazarlar›, Ali Canip (Yöntem) ve Kâz›m
Nami (Duru) Beylerdir. Ali Canip Bey’e özellikle iflaret etmek gerekir çünkü tüm
Genç Kalemler sürecinde (üç aflamada da) de¤iflmeyen en önemli
sürekliliklerden biri odur. Ali Canip Bey, derginin kurucular›ndan biri, gerçek
yöneticisi, baflyazar› ve en üretken yazar›d›r. K›sacas›, Genç Kalemler’in en
önemli mimar›d›r. Bugün, dergi ekibinin di¤er önemli simalar› olan Ziya Gökalp ile
Ömer Seyfettin’in gölgesinde kalm›fl olmas› nedeniyle, bu durum özellikle
belirtilmelidir. Bu vurgu sadece bir “hakk›n› verme” ihtiyac›ndan kaynaklanmaz;
iletiflim/bas›n tarihimize bir not düflme aç›s›ndan da zaruridir. Ali Canip Bey, Genç
Kalemler içindeki belirleyici rolüyle, Türk dergicilik tarihinin önemli
mensuplar›ndan biri olmufltur.

Hüsün ve fiiir’den Genç Kalemler’e geçerken idarî kadroda yaflanan
de¤iflim, kal›c› olaca¤› için özellikle vurgulanmal›d›r. Genç Kalemler’in 1-9
numaral› ilk nüshas›ndan itibaren derginin sorumlu müdürü ve imtiyaz sahibi
Nesimi Sar›m Bey olmufl ve derginin yay›n› son buluncaya kadar da bu görevde
kalm›flt›r. Di¤er bir de¤iflle, bafllang›c›ndan sonuna dek dergi idaresinin bafl›nda
bulunan ve dolay›s›yla hukuken de dergiden sorumlu olan kifli Nesimi Sar›m
Bey’dir. Bir di¤er “süreklilik” olan Nesimi Sar›m Bey için söylenmesi gereken en
önemli fley, kendisinin ayn› zamanda militan bir ‹ttihatç› ve ‹ttihat ve Terakki
Cemiyeti Merkez-i Umumi kâtibi olmas›d›r.
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‹ttihat ve Terakki Cemiyeti ile Genç Kalemler aras›ndaki organik iliflkiye az
sonra de¤inilecektir. Bu iliflki, ikinci ciltten (aflamadan) itibaren kesin olmakla
birlikte, birinci cilt ve hatta Hüsün ve fiiir için de (ayn› yo¤unlukta olmasa da)
geçerli oldu¤una dair kimi iflaretler mevcuttur. Nesimi Sar›m Bey, bu iflaretlerin
en önemlilerinden biridir.

Süreklilik noktas›nda belirtilmesi gereken bir di¤er husus, gerek Hüsün ve
fiiir’in gerekse Genç Kalemler’in devrimci Jön Türk ak›m›/gelene¤i içinde yer alan
yay›nlar olmalar›d›r. Dergi için “Genç Kalemler” gibi bir ismin seçilmesi bununla
ilintili olsa gerektir. Genç Kalemler tüm yay›n hayat› boyunca bu ak›m içinde
kalmay› sürdürecektir. Dolay›s›yla üç aflamada da II. Abdülhamit’in ‹stibdat
Rejimi kesin olarak mahkûm edilmifl ve 1908 Devrimi savunulmufltur. Sultan II.
Abdülhamit’in dergide sadece siyasî rejimiyle de¤il, “Türk düflmanl›¤›” ile de
suçlanmas› anlaml›d›r.

Genç Kalemler dergisinin kendisine hedef kitle olarak ayd›n gençli¤i
seçti¤i, gerek dergide yap›lan kimi aç›klamalardan gerekse dergi içeri¤inden
anlafl›lmaktad›r. Derginin siyasî/ideolojik konumlan›fl› ve iliflkileri ile hedef kitlesi
aras›nda yak›n bir iliflki oldu¤u görülmektedir. ‹ttihat ve Terakki Cemiyeti’nin
ihtiyaçlar› ve çizgisiyle de uyumlu olan bu hedef-kitle belirlemesi, derginin tüm
yay›n hayat› boyunca geçerli kalm›flt›r. Ad› ve içeri¤i, kurucular›, yazar kadrosu,
çevresi ve hedef kitlesi göz önüne al›n›rsa, Genç Kalemler’in bir “gençlik dergisi”
oldu¤unu söylemek yanl›fl olmayacakt›r.

Bu aflamada beliren soru, “hangi gençlik?”tir ve bu soru, ikinci
aflamas›ndan itibaren Türk Milliyetçili¤i’nin önde gelen temsilcilerinden olan
Genç Kalemler için özellikle etnisite aç›s›ndan cevapland›r›lmal›d›r. Derginin
birinci aflamas› için söylenebilecek fley, bu gençli¤in “Osmanl› gençli¤i”
oldu¤udur. Türklerin Türkçe olarak ç›kard›¤› ve Türk entelijansiyas›n›n entelektüel
s›n›rlar› içinde kalan bir dergide “Osmanl› gençli¤i”nin fiiliyatta “Türk gençli¤i”ne
varaca¤› gerçe¤i çok da önemli de¤ildir. Birinci aflamada Genç Kalemler’in hedef-
kitlesi Osmanl› gençli¤idir. Sonraki aflamalarda bunun de¤iflece¤i görülecektir.
Öyleyse, tüm süreçte hedef-kitle için “gençlik” üst bafll›¤› hiç de¤iflmeyecek de
olsa alt maddelerde kopufllar söz konusu olacakt›r.

Gençlik eksenli bir Jön Türk yay›n› olmas›yla ilintili olarak, Genç
Kalemler’in ilk devresinde görülen eski-yeni (dün-bugün) karfl›tl›¤› ve yeni/bugün
taraf›nda saf tutufl, sadece birinci devrenin de¤il tüm dergi sürecinin ana
temellerinden birini oluflturur. Genç Kalemler’in içeri¤indeki gençlik temas›
asl›nda, derginin tüm içerik omurgas›n› oluflturdu¤u görülen eski-yeni, dün-
bugün çeliflkisiyle ve tüm bunlar da hedef kitle olarak gençli¤in seçilmesiyle
uyumludur.
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‹kinci Devre

Genç Kalemler’in ikinci devresi, ikinci cildin ilk say›s›yla bafllar ve bu cildin
ilk 11 say›s›n› içerir (Numara 1 - 11). Bu devre takvim itibariyle Nisan 1911 - Aral›k
1911 tarih dilimine tekabül eder. Genç Kalemler’in “ikinci kuruluflu” olarak
nitelenebilecek olan bu süreç, derginin gerek teknik yap›s›nda gerek yaz›
kadrosunda gerek içeri¤inde/yay›n çizgisinde gerekse siyasî/ideolojik duruflunda
belirgin bir dönüflümle kendini ortaya koyar. Bu kopufl daha en baflta görüntüde
kendini d›fla vurur. Yeni devresinde Genç Kalemler’in ebad› büyümüfltür.

Ali Canip - Ömer Seyfettin - Ziya Gökalp yoldafll›¤› bu dönüflümün zeminini
oluflturan temel unsurlardan biridir. ‹lk devre ile ikincisi aras›ndaki kopmalardan
biri de zaten bu noktada gerçekleflir. Derginin yaz› kadrosu belirgin bir dönüflüme
u¤rar. Yazar düzleminde ikinci devreye, kelimenin gerçek anlam›yla damga
vuran, bu üç isimdir. Bu aflamada önemle belirtilmesi gereken (ve esas olarak bu
üç isme odaklan›p derginin di¤er mensuplar›n› ihmal eden Genç Kalemler
çal›flmalar›nda ço¤unlukla atlanan) bir husus, Ömer Seyfettin ile Ziya Gökalp’in
tan›nmaya (ünlenmeye) bafllamalar›n›n Genç Kalemler döneminde
gerçekleflece¤idir. Yoksa ilgili eserlerde yarat›lan imajda oldu¤u gibi, Genç
Kalemler’e “bugünkü ünleri ve nüfuzlar›” ile bafllam›fl de¤illerdir. Bir yönüyle,
Genç Kalemler sürecinin rahle-i tedrisinden geçerek sonraki (ve bugünkü)
konumlar›na ulaflabilmifllerdir. Ziya Gökalp’e ünlü “Gökalp” ad›n›, bu müstear›
daha evvel kendisi kullanan Ali Canip Bey’in bu dönemde vermifl olmas› bu
durumun sembolik bir ifadesi gibidir.

‹kinci cildiyle beraber Genç Kalemler’in II. Meflrutiyet bas›n›
ortalamas›ndan koptu¤u söylenebilir. Bu noktada belirleyici unsur, Genç
Kalemler’in bir “dava dergisi”ne dönüflmesidir. ‹kinci cildin ilk say›s›nda
bafllat›lan dil (Yeni Lisan) ve az sonra da edebiyat (Milli Edebiyat) hareketi Genç
Kalemler’e, bugün de tan›nmas›n› sa¤layan kimli¤ini kazand›rm›flt›r. Bu kimlik
öylesine bask›n bir konumdad›r ki Genç Kalemler’in di¤er devrelerinin ihmal
edilmesine neden olagelmifltir. Bu bask›n konumland›rma ve ihmal, farkl›
aflamalardan geçmifl bir süreli yay›n›n statik bir flekilde yekpare bir bütün olarak
alg›lanmas›na ve sunulmas›na neden olmufltur.

Ömer Seyfettin’in fikir babas› oldu¤u ve çerçevesi “dilde sadeleflme ve
uluslaflma” olarak belirlenebilecek olan “Yeni Lisan” davas›, ikinci devreye
damgas›n› vuran konudur. Bütün Yeni Lisan davas›n›n içeri¤ini flu flekilde
özetlemek mümkündür: Türkçeye sadece Türkçenin kurallar› hâkim olacak ve
Türkçe konuflma ve yaz› dilleri (konuflma dili -‹stanbul Türkçesi- lehine olmak
üzere) ayn›/tek olacakt›r. Bu temel ilkelerden hareket eden Genç Kalemler,
Edebiyat-› Cedide’nin ve Fecr-i Âtî’nin temsil etti¤i dil anlay›fl›n› (a¤dal›
Osmanl›ca) reddetti¤i gibi, tasfiyecilerin savundu¤u ar›laflt›rmaya (öz
Türkçecili¤e) da karfl› ç›km›flt›r.
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‹kinci devrenin as›l sorunsal› dil (dilde sadeleflme ve uluslaflma) ve
edebiyat (edebiyatta uluslaflma/milli edebiyat) meselesidir. Dolay›s›yla, ikinci
devrede Genç Kalemler esas itibariyle bir dil ve edebiyat dergisi olarak boy
gösterir. Birinci devreden farkl› olarak, dil meselesi dergi gündemine girmifl ve
ön plana geçmifltir.

Edebî ürünler bu devrede de önemli bir yer tutar. Ancak, ilk devreye göre
üç önemli fark söz konusudur. ‹lk olarak, bu devrenin edebî ürünleri öne sürülen
dil anlay›fl›n›n somut örnekleri, yani teorinin uygulamaya geçirilmifl halleridir.
Dolay›s›yla davan›n parças› olarak ifllevseldirler. ‹kinci olarak, yeni devrenin edebî
ürünlerinde bir yandan aflk gibi kiflisel konular varl›¤›n› sürdürürken, di¤er yandan
bu kiflisel konulardan uzaklafl›lmaya bafllan›r ve toplumsal olana daha s›k
rastlan›l›r. Üçüncü olarak, birinci devrede edebî ürünler taht›nda oturan “fliir”in
taht›na bu devrede “hikâye” türü ortak olmufl gibidir.

‹kinci devrede art›k Genç Kalemler Fecr-i Âtîci çizgiden kurtulur ve Milli
Edebiyat ak›m›n›n yay›n organ› (ve bafllat›c›s›) olarak boy gösterir. Ayr›ca, ilk
devreye göre çok daha “sosyal faydac›” bir edebiyat anlay›fl›na kay›lm›flt›r.
Bunlardan baflka, bir davaya adanma, do¤al olarak dergiyi, iddial› ve tart›flmac› bir
yay›na dönüfltürür. Yeni Lisan ve Milli Edebiyat hareketi dönemin özellikle
‹stanbul ayd›nlar› aras›nda ciddi bir tepki do¤urmufl ve Genç Kalemler ile bu
ayd›nlar aras›nda sert polemiklerin yaflanmas›na neden olmufltur. Yeni Lisan/Milli
Edebiyat tart›flmalar› asl›nda bir aç›dan çevre ile merkezin karfl› karfl›ya geliflidir.
Bir Selanik dergisi olan Genç Kalemler, bir yönüyle, (süreli yay›nlar düzleminde
özellikle Servet-i Fünun’un temsil etti¤i) payitaht›n kozmopolitizmine karfl›
taflran›n ulusal tepkisini temsil eder.

Genç Kalemler’in bafllatt›¤› ve güçlü bir yank› bulan dil/edebiyat
hareketinin baflar›s›n›n çeflitli nedenleri oldu¤una kuflku yoktur. Nitelikli bir ayd›n
ekibin kolektif olarak hareket etmesi; sa¤lam bir teorik çerçeve içinde sistemli ve
gerçekçi bir program›n öne sürülmesi ve bu program›n uygulamaya geçirilmifl
olmas›; kararl›, ›srarc›, hatta h›rç›n ve tart›flmac› tutum bu nedenlerin baz›lar›d›r.
Ancak, özellikle iflaret edilmesi gereken iki etken daha söz konusudur. Bunlardan
biri, hareketin sadece bir dil/edebiyat hareketi olmay›p siyasî ve ideolojik
boyutlar›n›n da bulunmas›d›r. ‹kincisi ise ‹ttihat ve Terakki etkenidir; ‹ttihat ve
Terakki Cemiyeti’nin deste¤idir. Dilde sadeleflme ve uluslaflma ak›m› ilk kez
arkas›na tam teflekküllü bir siyasî örgütü alm›fl, ilk kez siyasal iktidardan tam
anlam›yla destek görmüfltür. Hareketin kapsaml› etkisinde ve kesin baflar›s›nda
bu unsur belirleyici olmufl görünür.

‹kinci devrenin bir di¤er farkl›l›¤›, yabanc› edebiyatlara karfl› gösterilen
ilginin yo¤unlaflmas›d›r. Frans›z edebiyat›ndan yap›lan tercümelerin say›s›ndaki
art›fl belirgindir. Ama daha dikkat çekici olan›, Frans›z edebiyat› d›fl›nda bir
edebiyata, Rus edebiyat›na olan ilginin aç›k flekilde kendini göstermesidir. Bu
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yönelim, Bat› taklitçili¤ini reddeden Genç Kalemler’in (ve Türkçü ak›m›n) aray›fl
içinde oldu¤u ve yeni kaynaklara yöneldi¤i fleklinde yorumlanabilir.

Özellikle belirtilmesi gereken bir di¤er husus, ikinci ciltle beraber derginin
ilgi alan›nda göze çarpan genifllemedir. ‹kinci devresinde Genç Kalemler’i bir “dil
ve edebiyat dergisi” olarak s›n›flamak her zaman o kadar kolay de¤ildir. Çünkü bu
devrede dil ve edebiyat türünde metinler d›fl›nda tarih, felsefe, kad›n konulu
yaz›lar önemli bir yer tutar. Mizah sütunlar›n›n ikiye ç›kar›lm›fl olmas› da bu tabloya
eklenmelidir. Baflka bir deyiflle, Genç Kalemler ikinci devresinde, ilgi alan› çok
daha genifl bir süreli yay›na dönüflmüfltür.

Özellikle ikinci devreden itibaren (ve üçüncü devrede de) dergi ekibinin
bafll›ca kayg›s›n›n kârl›l›k olmad›¤›, baflka bir deyiflle derginin ticarî güdülerle
ç›kar›lmad›¤› anlafl›lmaktad›r. Derginin fiyat› ve abonelik koflullar› bir yana;
hepsinden önemlisi, ikinci devreden itibaren sadece tek bir reklâm al›nm›fl olmas›
bunun en önemli kan›t›d›r. Genç Kalemler bir “fikir dergisi” veya “kanaat
yay›nlayan bas›n”d›r ve bu dergiyi ç›karanlar için en genifl anlam›yla “kamuoyunun
yönlendirilmesi” öncelikli hedeftir. Bir misyon üstlenmekle veya bir dava
dergisine dönüflmekle ilintili olan bu durum, (afla¤›da temas edilecek olan)
derginin nas›l finanse edildi¤i sorusunu daha önemli hale getirmektedir.

Genç Kalemler’e iliflkin olarak flimdiye dek hiç de¤inilmemifl bir nokta olan
hedef-kitle konusunda özellikle belirtilmesi gereken fley, hedef-kitle olarak
belirlenen gençli¤in etnisite s›n›rlar›d›r. ‹kinci devreden itibaren derginin hedef
kitlesi genel olarak gençlik (Osmanl› gençli¤i) de¤il, Türk gençli¤idir. Türkler
d›fl›ndaki unsurlar (hatta ‹slam olanlar) Genç Kalemler’in hedef-kitle kapsam›na
girmezler. Toplumsal s›n›flar düzleminde, aç›kça olmasa da toplumun alt-orta
katmanlar›na yönelim kendini belli eder. Cinsiyet boyutunda ise, öncelik erkeklere
verilse de kad›nlar da tümüyle ihmal edilmifl de¤ildir. Özetle, (ikinci ve üçüncü
devrelerinde) Genç Kalemler dergisinin hedef kitlesi, toplumun alt-orta
katmanlar›na dâhil olan tahsilli Türk gençleridir.

Veri yetersizli¤i nedeniyle derginin okur profili hakk›nda ancak, oldukça
genel bir de¤erlendirmede bulunmak mümkündür. Gerek derginin genel
konumundan, gerekse derginin arka kapaklar›nda yer alan “Bilmece” sütununda
verilen listelerden anlafl›lan, derginin okur profilinin hedef kitle ile genel olarak
uyumlu oldu¤udur. ‹kinci ve üçüncü devrelerde genç ve tahsilli (ve ayd›n) Türkler
(öncelikle erkekler olmakla birlikte ve az da olsa kad›nlar da) derginin esas okur
kitlesini oluflturmaktad›r.

Birinci ve ikinci devreler aras›ndaki kopufl, en çarp›c› flekilde ideolojik
düzlemde tespit edilebilir. Bu ba¤lamda ikinci devrenin en dikkat çekici ve
aç›klay›c› kavramlar›ndan biri “Yeni Hayat”t›r. Genç Kalemler’in ikinci
aflamas›ndan itibaren infla etmeye çal›fl›p savundu¤u program›n ve ideolojinin

228



temel tafl›, “‹çtimaî ‹nk›lâp” ve “Yeni Hayat” kavramlar›nda yatar. Bu devrede
s›kça ifllenen Yeni Hayat, siyasî dönüflümün (1908 Devrimi) yeterli olmad›¤›
tespitinden hareketle, bir de toplumsal dönüflümün (içtimaî ink›lâp) gerekli oldu¤u
sonucuna var›lmas›yla üretilmifl bir kavramd›r. Siyasî ink›lâp içtimaî ink›lâpla
tamamlanmal›d›r. Siyasî devrimden sonra toplumsal devrim gerçeklefltirilecek ve
yeni bir hayat/toplum kurulacakt›r. “Yeni Hayat”›n kilit noktas› ise, bu hayat›n bir
ulusun hayat› veya ulusal bir hayat olmas›d›r.

Asl›nda Yeni Lisan davas› da dil sorununun çok ötesinde bir içeri¤e sahiptir
ve Yeni Hayat kavram›yla yak›ndan iliflkilidir. Yeni Lisan, Yeni Hayat’›n alt
bafll›klar›ndan biridir. Dil, Yeni Hayat’›n kuruluflunda bir kalk›fl noktas›d›r. Yeni
Lisan hem Yeni Hayat’›n bir unsurudur (onun dili ve onun bu dil üzerinde
yükselecek edebiyat›n›n temelidir) hem de ona ulaflman›n temel araçlar›ndan biri
ve belki de birincisidir (temel iletiflim arac›d›r). Nihai hedef ise, hayat›n tüm
alanlar›n› kapsayacak toptan bir dönüflümdür. Yeni bir hayat›n, yeni bir toplumun
inflas›d›r. Yeni Lisan hareketinin dikkat edilmesi gereken en önemli yönü, sadece
bir dil (ve edebiyat) hareketi olmay›p kültürel, ideolojik ve siyasî boyutlar›n›n da
bulunmas›d›r. Genç Kalemler’in bafllatt›¤› hareket, dil/edebiyat eksenli düflünsel
ve toplumsal bir hareket olmufltur. Yeni Lisan davas› basit bir dil davas› de¤il, bir
hayat, bir kurtulufl, bir varl›k, bir ba¤›ms›zl›k davas›d›r.

Dil, ulus kurgusunda kolektif kimli¤in ve “biz”lik bilincinin (ve “öteki”nden
farkl›laflman›n) en temel unsurlar›ndan biri ve hatta belki de birincisidir. Dolay›s›yla
ulusal kimli¤in ve ulus inflas›n›n vazgeçilmez bir ö¤esidir. “Yeni” (ulusal) dil, yeni
(ulusal) hayat›n olmazsa olmaz flart›d›r.

Genç Kalemler’in amac› içtimaî ink›lâb› gerçeklefltirmek, yeni bir hayat
kurmak, yeni bir hayat› ve toplumu infla etmektir. Tüm dergi yay›n›n›, bu hayat›n
unsurlar›n› (bu hayat›n nas›l bir hayat olaca¤›n›) belirlemek, bu hedefe ulaflman›n
vas›talar›n› bulmak ve yaratmak olarak özetlemek çok da yanl›fl olmaz. Bu çerçeve
içinde Yeni Lisan’›n bafl yeri tutmas›, Genç Kalemler ekibinin dil konusunu hayatî
bir mesele olarak alg›lamas›ndan ve dili Yeni Hayat’a aç›lan kap›n›n kilidi olarak
görmesinden kaynaklanmaktad›r. Yeni Hayat ise, tüm yaflam› ve toplumu kapsar.

Genç Kalemler’in birinci devre içeri¤inin ideolojik düzlemde Osmanl›c›l›k
veya Osmanl› vatanseverli¤i ile karakterize oldu¤u, bu devrenin ideolojik tonlama
s›ras›n›n Osmanl›c›-Bat›c›-Türkçü fleklinde ortaya ç›kt›¤› belirtilmiflti. ‹kinci
devrede bu üçlemenin s›ras› kesin bir de¤iflime u¤rar. Art›k s›ralama, Türkçü-
Bat›c›-Osmanl›c› fleklindedir.

Genç Kalemler’de Osmanl›c›l›k hiçbir zaman tümüyle ortadan kalkmam›fl
ve her zaman Türk Milliyetçili¤i ile bir arada bulunmufltur. Devleti (imparatorlu¤u)
koruma/kurtarma kayg›s›, Genç Kalemler’in Osmanl›c›l›ktan tümüyle vazgeçeme-
mesini getirmifltir.
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Nitekim imparatorlu¤un di¤er unsurlar› kendi ulusal ç›karlar›n›
dillendirebildikleri yayg›n bas›n-yay›n organlar›na (gazetelere) sahipken, Türkçülük
ak›m›n›n, ifadesini daha ziyade dergilerde bulmas› da Türkçülük-Osmanl›c›l›k
gerilimiyle iliflkilidir. En az›ndan sözde “millet-i hâkime” konumunda olan Türk
unsurun ç›karlar›n› savunan yayg›n bir bas›n, bu türden giriflimlerin çok uluslu
imparatorlu¤un temellerine zarar verece¤i düflünüldü¤ü için, yoktur. Dolay›s›yla
Türk Milliyetçili¤i, ifadesini daha ziyade kimi fikir dergilerinde bulmufltur.
Türkçülük ak›m›n›n geliflmesinde bu dergiler büyük bir rol oynam›flt›r ve ‹ttihat ve
Terakki Cemiyeti de tüm bas›n-yay›n olanaklar›yla bu ak›m› desteklemifltir. Genç
Kalemler bu durumun yetkin bir örne¤i olarak boy göstermektedir.

‹ttihatç›/Türkçü Genç Kalemler her ne kadar Osmanl›c›l›ktan tümüyle
vazgeçemese de ilk devreden farkl› olarak art›k roller de¤iflmifltir. Osmanl›c› ton
zay›flam›fl, Türkçü ton yo¤unlaflm›flt›r. fiimdi tecrit durumunda olan ve sadece bir
alana (siyaset alan›na) hapsedilen Osmanl›c›l›kt›r. Hatta Türk Milliyetçili¤i yer yer
bu alana da el uzat›r. Genç Kalemler’in kültür milliyetçili¤i siyasî imalar ve at›flarla
yüklüdür. Öyle ki siyasî Osmanl›c›l›¤›n›n zaman zaman inand›r›c›l›¤›n› yitirdi¤i bile
söylenebilir.

‹kinci devrenin Türkçülü¤ü, birinci devrenin Osmanl›c›l›k yan›nda ezilen
naif milliyetçili¤i de¤ildir. Milliyetçi söylemde hem niceliksel bir art›fl hem de
niteliksel bir derinleflme göze çarpar. Birinci cildin sat›r aras› de¤inmeleri ikinci
ciltle birlikte baflat unsura dönüflür. Üstelik çok daha sistemli bir milliyetçi
perspektif derginin ideolojik omurgas›na yerleflir. Ayr›ca, genel olarak ilgi alan›n›n
genifllemesine ba¤l› olarak bu milliyetçilik dil ve edebiyat alanlar›n›n ötesine
geçer. Milliyetçi bir bak›fl aç›s›yla ele al›nan tarih, bunun en tipik örne¤idir.

Birinci devrenin çok naif ve Osmanl›c›l›k alt›nda ezilen kültür milliyetçili¤i
ikinci devrede yerini aç›k, güçlü ve dolgun bir kültür milliyetçili¤ine b›rak›r. Hatta
Türkçülük zaman zaman kültür alan›n›n s›n›rlar›n› zorlar. Bu kültür milliyetçili¤i
art›k siyasî tonlar ve imalar da içermektedir.

Genç Kalemler’in ikinci (ve özellikle üçüncü) devresinin, Türkçülük
ak›m›n›n/ideolojisinin dil/edebiyat veya daha genel olarak kültür alan›ndan siyaset
alan›na geçifl aflamas›n› temsil etti¤ini söylemek yanl›fl olmayacakt›r. Dolay›s›yla,
Genç Kalemler’de görülen milliyetçili¤i, ço¤unlukla yap›ld›¤› gibi, “kültür
milliyetçili¤i” olarak s›n›flamakla yetinmek, bu yay›n› oldu¤undan daha dar bir
alana s›k›flt›rmak anlam›na gelecektir.

Genç Kalemler’in, örne¤in dönemin bir di¤er ünlü milliyetçi dergisi Türk
Yurdu’na göre, Osmanl› ‹mparatorlu¤u d›fl›ndaki Türklere çok daha ilgisiz oldu¤u
bir gerçektir. Ancak, hiç ilgisi olmad›¤›n› söylemek de mümkün de¤ildir. Türk
Yurdu kadar olmasa da Genç Kalemler’in de Osmanl› d›fl› Türklere ilgisi görülür.
Hatta derginin son iki devresinde yer yer Pantürkçülük yap›l›r.
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Genç Kalemler’in Pantürkizmi zay›f ve yüzeyseldir. Kendini nadiren
gösterir ve ortaya ç›kt›¤›nda da dilsel/kültürel karakterdedir. Bununla beraber,
çok nadiren (sadece iki kez), içerdi¤i siyasî tonla kültür s›n›rlar›n› belli belirsiz
yoklad›¤› söylenebilir. Selanikli Genç Kalemler’in “ulusal uzam”› ise, kesin
hatlarla çizilmemifl olmakla birlikte, Rumeli ve Anadolu’dur.

Ama daha ilginci, görüldü¤ü az yerde de bu Pantürkçülü¤ün “bütün
Türkler için” olmaktan ziyade, “Osmanl› Türkleri için/yarar›na” oldu¤u izlenimi
uyand›rmas›d›r. Di¤er bir deyiflle, Genç Kalemler’in Pantürkçülü¤ünde Osmanl›
d›fl› Türkler bir nevi malzeme veya araç konumundad›r. Esas olan Osmanl›
Türklerinin ç›kar›d›r ve bütün Türklerin birli¤i de Osmanl› Türkleri yarar›na tek
tarafl› olarak konumland›r›l›r. Genç Kalemler’deki Pantürkçülük ba¤›ms›z bir
hedef olmaktan ziyade, Osmanl› Türklerinde ulusal bilinç yaratman›n bir arac› ve
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun çöküflüne verilecek potansiyel bir yan›t niteli¤inde
görünür. Bu konumlan›flla iliflkili bir di¤er husus, Genç Kalemler’de zaman zaman
Osmanl› Türkleri karfl›s›nda Osmanl› d›fl› Türklerin “geri” olarak nitelenerek
küçümsenmesidir. Demek ki Genç Kalemler’in esas ilgi alan› Osmanl› Türkleridir
ama bu odaklanma, Osmanl› d›fl› Türklere karfl› ilginin hiç olmad›¤› anlam›na da
gelmemektedir.

Genç Kalemler milliyetçi oldu¤u gibi, ayn› zamanda halkç›d›r da. Bu özellik
de ilk devrede görünmez. Yeni devresiyle birlikte Genç Kalemler, II. Meflrutiyet
dönemi halkç› ak›m›n›n kalk›fl noktalar›ndan biri olmufltur ve bu özellik üçüncü
devrede de sürer.

Rus Narodnizmi’nden etkilenen halkç› bir yay›n olan Genç Kalemler
sosyalist de¤ildir ve dergide sosyalizm belirli noktalardan elefltirilmifltir. Ancak,
bu elefltirilerde oldukça ölçülü olundu¤u, zaman zaman sosyalizme sempatiyle
yaklafl›ld›¤› ve hatta belki de sosyalizmden etkilenilmifl oldu¤u söylenebilir.

‹kinci aflamas›nda Genç Kalemler çok daha “toplumsallaflm›fl” ve
Türkçüleflmifl bir yay›n görünümü verir. Halkç› Türkçülük art›k, yeni bir hayat›n
temeli, neredeyse tüm yaflam› kapsayacak bir toplum projesi olarak belirirken;
önceki devrin s›radan edebiyat dergisi Genç Kalemler de art›k ulusal bilinç
afl›lamaya, ulusal gurur ve özgüven, “mefkûre” (“ideal”) yaratmaya çal›flan bir
yay›n haline gelmekte, bir ulus-inflas› ayg›t› olarak boy göstermektedir. Bu,
Osmanl›c› bir edebiyat dergisinin Türkçü bir fikir dergisine dönüflümüdür.

Vurgulanmas› gereken önemli bir nokta da; II. Meflrutiyet döneminin
(Türkçülük d›fl›ndaki) di¤er ak›mlar› olan Osmanl›c›l›k, Bat›c›l›k ve ‹slamc›l›k
aras›nda Genç Kalemler’in en yak›n durdu¤u ak›m›n Bat›c›l›k, en uzak durdu¤u
ak›m›nsa ‹slamc›l›k oldu¤udur. Genç Kalemler’de gittikçe kuvvetlenen Türkçülük
ile hiçbir zaman tümüyle ortadan kalkmasa da gittikçe zay›flayan Osmanl›c›l›k
aras›nda Bat›c›l›k istikrarl› bir görüntü verir. ‹slamc›l›k ise hiç denecek kadar az
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görünür; kelimenin gerçek anlam›yla istisnad›r.

‹kinci devrenin bir di¤er önemli özelli¤i, “Genç Kalemler Tahrir Heyeti”
isimli bir kurulun oluflturulmufl olmas›d›r. “Genç Kalemler incelemeleri”nin fazla
ilgisini çekmedi¤i anlafl›lan ve kimlerden olufltu¤u flimdiye dek bilinmeyen
“Genç Kalemler Tahrir Heyeti” mensuplar› taraf›m›zdan tespit edilmifltir. ‹kinci
devrede ortaya ç›kan ve üçüncü devrede yeni kat›l›mlarla geniflleyen Genç
Kalemler Tahrir Heyeti flu isimlerden oluflmaktad›r: Ali Canip, Ömer Seyfettin,
Ziya Gökalp, Mustafa Nermi, Kâz›m Nami, Aka Gündüz, Suphi Ethem ve
Mehmet Ali Tevfik Beyler. Son iki isim dergi ekibine üçüncü devrede kat›lm›flt›r.
Bu sekiz kifli ayn› zamanda derginin en önemli ve üretken yazarlar›d›r. Yaz›
performanslar›yla derginin büyük k›sm›n› dolduran onlard›r.

Tahrir Heyeti üyelerinin genel özellikleri flöyle s›ralanabilir: Rumelili
(Balkanl›) olmalar› veya orada bulunmufl olmalar›; II. Abdülhamit döneminde
(ço¤unlukla 1880’lerde) do¤mufl olmalar›; toplumun alt-orta s›n›flar›na
mensubiyetleri; mektepli, Bat› tarz› e¤itim alm›fl ve Bat› (özellikle Frans›z) fikir
dünyas›ndan besleniyor olmalar›; hayatlar›n›n bir döneminde ö¤retmenlik yapm›fl
olmalar›; matbuat dünyas› içinde yer almalar›; Jön Türk gelene¤inden gelmeleri,
‹stibdat rejimine karfl› siyasî mücadeleye kat›lm›fl olmalar› ve resmen ‹ttihatç›
veya Cemiyet’e çok yak›n kimseler olmalar›; bu siyasî durufla karfl›n ço¤unun
günlük siyasetten uzak durmas› ve daha çok kültür/sanat ve bilim düzlemlerinde
faaliyet gösteriyor olufllar›; burjuva zihniyetli ve ça¤dafllaflmac› olmalar›;
(kendilerini öyle tan›mlamalar› anlam›nda) Türk ve Türkçü olmalar›.

‹lgili çal›flmalarda bir kar›fl›kl›¤›n veya ilgisizli¤in fark edildi¤i bir di¤er nokta
da dergi yazarlar›na iliflkindir. Genç Kalemler’de bir ürünü ve dolay›s›yla imzas›
bulunan herkesi “dergi yazar›” olarak nitelemek mümkün de¤ildir. Genç
Kalemler dergisinin, Tahrir Heyeti üyeleri d›fl›nda kalan yazarlar› flunlard›r:
Mustafa Halûk, M. Selahattin (Güngör), Hüseyin Hüsnü, Âkil Koyuncu, Hakk›
Süha (Gezgin), Kemal Nesrin, Hüseyin Naci, Celal Sahir (Erozan), Cemal Mukbil,
Muvaffak Galip, Ethem Hidayet ve Selahattin As›m Beyler.

Yazarlar (özellikle Tahrir Heyeti üyesi olanlar) konusunda önemle
belirtilmesi gereken bir özellik, dergiye katk›lar› noktas›ndaki de¤iflkenliktir. Genç
Kalemler hiç de ço¤unlukla sunuldu¤u gibi, sadece Ali Canip, Ömer Seyfettin ve
Ziya Beylerden ibaret de¤ildir. Derginin de¤iflik dönemlerinde de¤iflik kalemlerin
ön plana ç›kt›¤› görülmektedir. Bunun tek istisnas›, en bafltan en sona dek birinci
planda olan Ali Canip Bey’dir.

Birinci devrenin sürükleyici yazarlar› Ali Canip ve Kâz›m Nami Beylerdir.
‹kinci devrede Ali Canip, Ömer Seyfettin ve Ziya Beyler belirgin flekilde ön plana
geçer. Afla¤›da görülece¤i gibi, üçüncü devrede bu durum da de¤iflecektir.
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‹ttihat ve Terakki Cemiyeti - Genç Kalemler ‹liflkisi

Finansman meselesi de dâhil olmak üzere, Genç Kalemler’i her yönüyle
çözümlemede kavranmas› gereken temel halka, derginin ‹ttihat ve Terakki
Cemiyeti ile olan iliflkisidir. Ali Canip - Ömer Seyfettin - Ziya Gökalp yoldafll›¤› ve
bir dava organ›na dönüflme d›fl›nda, sözünü etti¤imiz yap›sal dönüflümün (ikinci
devreye geçifl) zeminini oluflturan bir di¤er temel unsur, Cemiyet ile dergi
aras›nda organik iliflkinin kurulmas›d›r. Genç Kalemler, ikinci ve üçüncü
devrelerinde Cemiyet ile organik bir iliflki içinde olmufltur. Bu iliflki, gerek maddî
(finansal ve di¤er), gerek kadro, gerekse siyaset/ideoloji düzleminde söz
konusudur. Genç Kalemler, ‹ttihat ve Terakki Cemiyeti’nin her anlamda maddî
destek verdi¤i, ‹ttihatç›lar›n ç›kard›¤› ve yazar kadrosunu ‹ttihatç›lar›n
oluflturdu¤u, içerik itibariyle ‹ttihat ve Terakki Cemiyeti’nin siyasetine ve
ideolojisine uygun yay›n yapan bir süreli yay›nd›r. Dergiye iliflkin hangi yön
üzerinde durulursa durulsun, bu, gözden kaç›r›lmamas› gereken bir noktad›r.
Genç Kalemler, ‹ttihat ve Terakki Cemiyeti’nin yar›-resmî (veya gayr›-resmî) yay›n
organ›, naflir-i efkâr›d›r. Dolay›s›yla dergiye iliflkin pek çok husus (en baflta da
yay›n çizgisi) bu ba¤lamda ve sayede aç›klanabilir. Hâlbuki Genç Kalemler
incelemelerinde bu iliflkiden ya hiç bahsedilmemifl ya da söz konusu iliflki
yüzeysel bir de¤inmeyle geçifltirilmifltir.

Yaz›l› bas›n›n etkinli¤inin daha iyi anlafl›ld›¤› II. Meflrutiyet döneminin siyasî
ve ideolojik mücadeleleri içinde kitle iletiflim araçlar›, özellikle de süreli yay›nlar
baflrolü oynam›fllard›r. II. Meflrutiyet devri bas›n›n›n en belirgin özelliklerinden
biri, bas›nda siyasî partilere göre oluflan gruplaflmalard›r. Bu dönemde bas›n
genellikle ‹ttihatç›lar ile ‹ttihatç›lara karfl› olanlar (muhalifler) diye ikiye ayr›lm›flt›r.
Süreli yay›nlar siyasî ve ideolojik mücadelenin temel araçlar›ndan biri olarak boy
göstermifltir.

1908 Devrimi’nin bafl mimar› ve II. Meflrutiyet dönemi siyasetinin bafl
aktörlerinden olan ‹ttihat ve Terakki Cemiyeti bas›na özel bir önem vermifltir.
Cemiyet, yurt içi ve yurt d›fl›ndaki muhaliflerine karfl› siyasî mücadelesinde, ayd›n
kesimler ile kitleleri kazanma ve seferber etme davas›nda, kendi program›n› ve
ideolojisini ülkeye hâkim k›lma çabas›nda ve örgütlenme faaliyetlerinde süreli
yay›nlar› temel bir araç olarak görmüfl ve faal bir flekilde kullanm›flt›r.

Cemiyet’in süreli yay›nlarla olan iliflkisinin duruma göre farkl›laflabildi¤ini
özellikle belirtmek gerekir. Cemiyet’e ait veya do¤rudan ba¤l› yay›nlar oldu¤u
gibi, resmen ba¤l› veya ait olmay›p çeflitli derecelerde Cemiyet’in çizgisini
izleyenler, destekleyenler veya e¤ilimli olanlar da vard›r. Genç Kalemler, ‹ttihat
ve Terakki Cemiyeti’nin gayr›-resmî diyebilece¤imiz yay›n organlar›ndan biridir.

Genç Kalemler’in sadece s›radan bir dil/edebiyat dergisi olmad›¤›, daha
genifl anlam›yla yeni bir kültür/hayat yaratma ve bir ideolojiyi topluma hâkim
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k›lma peflinde oldu¤u dikkate al›nacak olursa, ‹ttihat ve Terakki Cemiyeti’nin
Genç Kalemler’de kendi ideolojisinin ve kültür politikas›n›n araçlar›ndan birini
buldu¤u veya belki de daha do¤ru olarak bu araçlardan birini yaratt›¤› söylenebilir.
II. Meflrutiyet döneminde, tüm çevre etkinlikleriyle birlikte Genç Kalemler
dergisi, kültür politikalar›nda önemli bir rol oynam›fl, Cemiyet’in kültür/ideoloji
ayg›tlar›n›n en önemlilerinden biri olmufltur.

Genç Kalemler’in yürüttü¤ü dil hareketiyle Cemiyet’in merkeziyetçi dil
politikas› aras›nda yak›n bir iliflki oldu¤u gibi, Genç Kalemler’in siyasî tonlar yüklü
kültür milliyetçili¤i ile Cemiyet’in gittikçe yükselen ama alenileflemeyen
Türkçülü¤ü aras›nda da bir ba¤ söz konusudur. Bununla beraber, derginin
do¤rudan do¤ruya Cemiyet Merkezi taraf›ndan talimatla yönetildi¤i ve/veya
dergide her zaman parti çizgisinin birebir izlendi¤i san›lmamal›d›r. Cemiyet’in
dergiye do¤rudan bir müdahalesi olmam›flt›r. Genç Kalemler örne¤inde oldu¤u
gibi, ‹ttihat ve Terakki Cemiyeti’nin çeflitli yay›nlarla s›ra d›fl› ve karmafl›k
denebilecek iliflkileri olmufltur.

Genç Kalemler - ‹ttihat ve Terakki Cemiyeti iliflkisinde üç isim ana ba¤lant›
noktas› konumundad›r. Bunlar›n bafl›nda, Cemiyet’in 1910 Kongresi’nde Merkez-
i Umumi üyeli¤ine seçilen Ziya Gökalp gelir. 1910 Kongresi, bu kongrede
Gökalp’in Merkez-i Umumi üyeli¤ine seçilmesi, örgütün gençlik kolundan
sorumlu olmas› ve dergi ekibine kat›l›m›yla Genç Kalemler’in yeni (ikinci)
devresinin bafllamas› aras›nda yak›n bir iliflki söz konusudur. Bir ‹ttihatç› olan ve
baflyazarl›k (editörlük) görevine Merkez-i Umumi taraf›ndan atanan Ali Canip ve
hem ‹ttihat ve Terakki Cemiyeti Merkez-i Umumi kâtibi hem de derginin imtiyaz
sahibi ve sorumlu müdürü olan Nesimi Sar›m Beylerse di¤er iki ana ba¤lant›
noktas›n› olufltururlar.

Yukar›da da belirtildi¤i gibi, ‹ttihat ve Terakki Cemiyeti ile olan iliflkinin
birinci cilt ve hatta Hüsün ve fiiir için de geçerli oldu¤una dair kimi iflaretler
mevcuttur. Ancak, bu devrelerde iliflki daha dolayl› görünür. Bu dolayl› ba¤›n
organik bir iliflkiye dönüflmesi ikinci devrenin bafllamas›ndan hemen önce
gerçekleflmifltir.

Genç Kalemler’in birinci devresi ile ikinci (ve üçüncü) devreleri aras›ndaki
en önemli farklardan biri de dergiyi ç›karan ekibin ve çevresinin dergicilik d›fl›
faaliyetleridir. ‹lk kez ikinci devrede giriflilen bu türden etkinlikler hem üstlenilen
misyonla hem de Cemiyet ile ilgilidir. Kitapç›klar yay›nlamak, anket yapmak,
konferanslar, tart›flma toplant›lar› ve gece dersleri düzenlemek, tercümeler
yapmak ve ders kitaplar› haz›rlamak bu türden faaliyetlerdir.

Üçüncü Devre

Genç Kalemler’in yeni bir aflamaya geçifli özellikle siyasî ve toplumsal
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geliflmelerle iliflkilidir. Eylül 1911’de bafllayan Trablusgarp Savafl› ve ‹ttihat ve
Terakki Cemiyeti’nin 1911 Kongresi (Eylül-Ekim) bu noktada belirleyici
geliflmelerdir. Genç Kalemler’in ikinci k›r›lma noktas› 1 Aral›k 1911 günü ç›kan 12
numaral› nüshad›r. Bu nüsha ile beraber Genç Kalemler için yeni bir dönem
bafllar. 12 numaral› nüshada bafllayan bu son süreç, derginin yay›n hayat›ndan
çekilmesine dek sürecektir. Baflka bir deyiflle, Genç Kalemler’in üçüncü devresi
Aral›k 1911 - Kas›m 1912 tarih dilimine denk düfler ve 12-27 numaral› nüshalar›
içerir.

Burada da dönüflüm önce görüntüde (teknik özelliklerde) kendini d›fla
vurur. 13 numaral› nüshadan itibaren derginin ebad› küçülür. Birinci cildin
boyutlar›na geri dönülür. Ancak, bununla beraber derginin sayfa say›s› da artar.
‹lk iki devrede 16 sayfa olan dergi art›k 24 sayfa olarak ç›kmaya bafllar. Bu
devrenin ilerleyen say›lar›nda foto¤raf kullan›lmaya bafllanmas› da II. Meflrutiyet
dönemi bas›n›n›n genel koflullar› aç›s›ndan not edilmesi gereken bir de¤iflimdir.

Üçüncü aflamay› niteleyen en önemli kopma noktalar›ndan biri yazarlara
iliflkindir. Derginin ve Yeni Lisan hareketinin kurucusu olan, bir önceki aflamada
bask›n konumda bulunan Ali Canip, Ömer Seyfettin Beylerin ve özellikle de
Gökalp’in yaz› katk›s› üçüncü devrede belirgin flekilde azal›r. Kurucular›n oransal
katk›s› azal›rken, do¤al olarak dergiye yeni yazarlar kat›lm›fl ve daha önce de
derginin yazar› olan baz› kimselerin katk›s› artm›flt›r. Di¤er bir deyiflle, üçüncü
devrede imza çeflitlili¤i aç›s›ndan daha zengin bir görünüm söz konusudur. Bu
dönemde sivrilen üç isim görülür. Bunlar, Mustafa Nermi, Suphi Ethem ve
Mehmet Ali Tevfik Beylerdir. Bu gruba belki Aka Gündüz de dâhil edilebilir.
Üçüncü devrede dergi ekibine (Tahrir Heyeti’ne), yay›n çizgisini etkileyecek
kadar önemli iki yeni ismin (Mehmet Ali Tevfik ve Suphi Ethem Beyler) kat›lmas›
dikkat edilmesi gereken bir geliflmedir.

Üçüncü devre ile ikincisi aras›ndaki en önemli kopufllardan biri dergi
içeri¤ine (yay›n çizgisine) iliflkindir. Her ne kadar Genç Kalemler ikinci ciltle
beraber esas içerik yap›s›n› kazanm›fl olsa da üçüncü devre bu aç›dan da kimi
önemli de¤ifliklikler içermektedir. Her fleyden evvel, ikinci devrenin a¤›rl›k
noktas› olan Yeni Lisan konusu Genç Kalemler ekibi için eski hararetini yitirmifl
ve hatta biraz arka planda kalmaya bafllam›flt›r. Dahas›, bu devrede dil ve
edebiyat›n gerek teorik makale gerekse edebî ürün düzleminde oransal a¤›rl›¤›n›
kaybetmeye bafllad›¤› ve teorik edebî makalelerin kendi içinde de a¤›rl›¤›n izahat
yönelimli metinlerden tart›flma (polemik) yönelimlilere kayd›¤› görülür.

Yabanc› edebiyatlara karfl› ilgi artarak ve geniflleyerek sürerken, özellikle
Mustafa Nermi ve Suphi Ethem Beylerin yaz› performanslar›na ba¤l› olarak,
“bilim/felsefe” kategorisinde de¤erlendirilebilecek olan metinlerin say›s›nda
ciddi bir art›fl söz konusudur. Ayr›ca, Ali Canip Bey’in haz›rlad›¤› iki mizah
sütununun art›k dergide yer almad›¤›na iflaret edilmelidir.
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Bu ba¤lamda üçüncü devrede göze çarpan ilk husus, derginin bir dil ve
edebiyat dergisi olmaktan iyice ç›k›fl›d›r. Genç Kalemler bu devresinde, daha da
genifl kapsaml›; dile ve edebiyata verildi¤i önem varl›¤›n› sürdürmekle birlikte,
farkl› alanlara da e¤ilen, içerik itibariyle çok daha zengin bir yay›na dönüflmüfltür.
Üçüncü ve dördüncü ciltler için “dil/edebiyat, kültür ve felsefe/bilim dergisi”
nitelemesini yapmak yanl›fl olmayacakt›r.

Bir di¤er önemli de¤ifliklik, edebî ürünlerin (özellikle fliir ve hikâye)
içeriklerindeki aflk gibi kiflisel konulardan toplumsal ve siyasî konulara do¤ru
gerçekleflen dönüflümün fliddetle kuvvetlenmesidir. Bu dönüflüm kuflkusuz,
güncel siyasî geliflmelerle ve Genç Kalemler’in milliyetçili¤indeki koyulaflmayla
iliflkilidir. Günlük siyaset her ne kadar Genç Kalemler’in gündeminde prensip
olarak yoksa da özellikle Trablusgarp Savafl› dergi içeri¤ini kuvvetli bir flekilde
etkilemifltir.

Genç Kalemler’in üçüncü devresinde sanat (edebî ürünler) a¤›rl›kl› olarak
toplumsallafl›r ve siyasîleflir. Bu dönemde Genç Kalemler’in edebiyat› bir “harp
edebiyat›”na dönüflür. Özellikle fliirde ve hikâyede propaganda unsurlar›
görülmeye bafllan›r. Söz konusu olan, Türkçü tonu yo¤un bir vatanseverlik
ajitasyonudur.

‹kinci devrenin manifestosu (ilk Yeni Lisan makalesi) nas›l Ömer Seyfettin
taraf›ndan yaz›lm›fl ve ikinci cildin ilk nüshas›nda yay›mlanm›flsa; Genç
Kalemler’in üçüncü devresinin manifestosu da Ömer Seyfettin’in kaleminden
ç›km›flt›r. Bu metin, 13 numaral› nüshada yay›mlanan “Primo Türk Çocu¤u”
bafll›kl› “makalemsi” hikâyedir. Yer yer makale özellikleri gösteren bu hikâye,
Genç Kalemler’in yeni yöneliminin temel hatlar›n› verir.

‹deoloji düzlemde derginin ikinci devresindeki tonlama (Türkçü-Bat›c›-
Osmanl›c›) üçüncü devrede de temelde sürer. Ancak, Türkçü renk iyice
fliddetlenir; genifller ve derinleflir.

Bu hususta belirtilmesi gereken ilk dönüflüm yazarlara iliflkindir. Genç
Kalemler’in birinci devresinde Türkçülük yapt›¤›n› söyleyebilece¤imiz dergi
yazarlar› sadece Ali Canip Bey ile Kâz›m Nami Bey’dir. Bunlara bir de bu cildin
son say›s›ndaki ünlü “Turan” fliiriyle Gökalp eklenmelidir. ‹kinci devrede ise
Türkçülük yapanlar Ali Canip, Ömer Seyfettin ve Ziya Beylerdir. Demek ki Genç
Kalemler’in ilk iki devresinde (ilk 17 say›s›nda) sadece dört kiflinin ürünlerinde
Türk Milliyetçili¤i görülür.

K›smen kalem zenginleflmesine ba¤l› dikkat çekici bir de¤iflim,
Türkçülü¤ün art›k sadece bu üç kiflinin yaz›lar›nda de¤il, baflka yazarlar›n
ürünlerinde de zuhur etmesidir. Ali Canip, Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp d›fl›nda
bu minvalde zikredilmesi gereken isimler, Mustafa Nermi, Aka Gündüz, Mehmet

236



Ali Tevfik, Suphi Ethem, Hakk› Süha, Kemal Nesrin, M. Selahattin ve Selahattin
As›m Beylerdir.

‹deolojik de¤iflimin ikinci boyutu, Genç Kalemler’in milliyetçili¤inde
meydana gelen geniflleme ve derinleflmedir. Milliyetçi/vatansever ve k›smen de
“Do¤ulu” ba¤lam ve retorik son devrede iyice a¤›rl›k kazan›r, milliyetçi söylemin
tonu fliddetlenir ve (Trablusgarp Savafl› iklimi içinde) kültürel boyutu aflarak
siyaset alan›na daha çok taflar.

Balkan Savafllar›’n›n gölgesinde kalan ve bu nedenle de etkileri üzerinde
genellikle fazlaca durulmayan (veya Balkan Savafl› ile birlikte toptan durulan)
Trablusgarp Savafl›’n›n Türkçülük ak›m›n›n (ve ‹ttihat ve Terakki Cemiyeti’nin
Türkçülü¤ünün) geliflimindeki etkin rolüne iflaret edilmelidir. Türkçü ak›m›n önde
gelen temsilcisi Genç Kalemler örne¤i üzerinden, (daha baflka nedenler
unutulmadan) Trablusgarp Savafl›’n›n Türk milliyetçi hareketine dikkat çekici bir
ivme kazand›rd›¤› görülebilmektedir.

Derginin söz konusu aflamas›nda milliyetçi tondaki belirgin kuvvetlenme
her düzlemde kendini belli eder. Edebî ürünlerden, makale türündeki yaz›lardan
ve yabanc› edebiyat (gerek makale gerekse tercüme) kategorisinden baflka, bu
durum sütun isimlerine bile yans›m›flt›r.

Daha yukar›da ifade edildi¤i gibi, üçüncü devrede de kültürel Pantürkçülük
görülür ama milliyetçilik noktas›ndaki genel yönelimin aksine, fliddetlenmemifltir.

Genç Kalemler’de milliyetçili¤in belirgin flekilde, her aflamada ve bir
buçuk-iki y›l gibi oldukça k›sa say›labilecek bir sürede nas›l kuvvetlendi¤ini
görmek için birinci ve üçüncü devreleri kabaca bile olsa karfl›laflt›rmak yeterlidir.
Derginin bafl› (birinci cildi) ile sonu (dördüncü cildi) aras›nda ciddi bir ideolojik
farkl›laflma söz konusudur.

Türkçülük esas itibariyle yine kültür alan›nda sürdürülmekle, yani temelde
yine kültürel milliyetçilik düzleminde kal›nmakla birlikte, üçüncü devrede
milliyetçili¤in kültür alan›n d›fl›na daha çok taflt›¤›, siyasî tonun daha bir a¤›rl›k
kazand›¤›, derginin daha siyasî bir renge büründü¤ü söylenebilir. Genç
Kalemler’de Osmanl›c›l›k hiçbir zaman aç›kça reddedilmemifl, görünürde her
zaman savunulmufltur. Ancak, Genç Kalemler’in söylemi kimi zamanlar öyle bir
noktaya varmaktad›r ki aç›kça ifade edilmemifl de olsa bu anlarda mant›ken
Osmanl›c›l›¤›n reddi sonucuna var›labilmektedir.

‹ttihat ve Terakki Cemiyeti ile olan organik iliflkisi nedeniyle Genç
Kalemler’de Türk olmayan Osmanl› unsurlar›na karfl› bir “Türlefltirme
politikas›”n›n savunulup savunulmad›¤›n› belirlemek önemlidir. Genç Kalemler’in
üç farkl› devresi için de böyle bir politika güdüldü¤ünü söyleyebilmek mümkün
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de¤ildir. Genç Kalemler’in “Türklefltirme politikas›” yaln›zca Türk unsura
yöneliktir.

Belirleyici bir etken olmamakla birlikte, üçüncü devrenin ideolojik
aç›l›mlar›ndaki bir de¤iflikli¤e de de¤inilmelidir. Genç Kalemler’in bir “harp
edebiyat›”na dönüflen ve dolay›s›yla propaganda unsurlar› içeren kültürel üretimi
esas itibariyle Türkçü, sonra Osmanl›c› flekilde ortaya ç›kmakla birlikte, çok az da
olsa ‹slamc› tonlara da sahiptir. Baflka bir deyiflle, di¤erleriyle k›yaslanamayacak
oranda da olsa bu devrede (dördüncü s›rada) ‹slamc›l›k da görülür. Bu aç›dan
belirtilmesi gereken husus, Osmanl›c›l›¤›n ve de özellikle ‹slamc›l›¤›n ifllevsel
niteli¤idir. Bunlar›n, savafl ortam›nda siyasî amaçlar için kullan›ld›¤› aç›kça
görülmektedir. Bu durum özellikle ‹slamî motifler için geçerlidir.

Bir yandan Genç Kalemler’in kültürel üretimi savafl ortam›na uygun bir
flekle bürünürken, di¤er yandan, milliyetçi (Türkçü) kültürel üretimin savafl
koflullar›ndan yararland›¤›, savafl› kendi ulusal kimlik üretme amac›
do¤rultusunda kulland›¤› da söylenebilir.

Genç Kalemler’in üçüncü devre ideolojisi hakk›nda söylenmesi gereken bir
di¤er fley, dergide Bat› (Avrupa) karfl›t› söylemin bir yandan fliddetlenmesi, di¤er
yandan daha sistemli hale gelmesidir. ‹talya üzerinden “intikam” vurgusu yo¤un
olan bu söylem, yer yer anti-emperyalist ve ezilen (Do¤ulu) uluslar aras›nda
dayan›flmac›l›k niteli¤ine ulafl›r. Bununla birlikte, Bat›’ya yönelik elefltiri ve öfke
hiçbir zaman, örne¤in ‹slamc› bir nitelikte olmam›fl, felsefî/düflünsel düzlemde,
afla¤›da de¤inilece¤i gibi, Bat›’dan beslenme sürmüfltür.

Özellikle belirtilmesi gereken bir di¤er husus, dergide içerik itibariyle
bilimin yükselifliyle beraber, ideolojik düzlemde de bilimin ve materyalizmin iyice
ön plana ç›k›fl› ve aç›kça olmasa da sonuç itibariyle din karfl›tl›¤›n›n kuvvetlenerek
sürmesidir.

Üç aflamas›nda da Genç Kalemler’in temel referans› Bat› ve esas olarak da
Frans›z bilimi/felsefesi/toplumbilimi ve edebiyat› olmufltur. Bat›l›, bilhassa
Frans›z kaynaklara dergide yüzlerce at›f vard›r. Genç Kalemler’in ana düflünsel
kayna¤› Fransa’d›r ve bu durum tüm devreler için geçerlidir. Ayr›ca, Avrupa ve
Fransa bir model de sunmaktad›r. Genç Kalemler’in temel toplum modeli, Bat›
Avrupa’da olabilecek en yetkin örneklerinin bulundu¤u, ulus düzleminde
örgütlenen burjuva toplumudur.

Buna karfl›n, Genç Kalemler özellikle ikinci devreden itibaren Bat›
karfl›s›nda çok hassas bir durufl göstermifl ve Bat›’ya karfl› “titiz” diye
nitelenebilecek bir tutum gelifltirmeye çal›flm›flt›r. Genç Kalemler’deki egemen
düflüncenin baflat özelliklerinden biri, körü körüne taklidin fliddetle
reddedilmesidir. Dergide Tanzimatç›l›¤›n mahkûm edilmesinin temel
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nedenlerinden biri de budur. Bu ilke eski Osmanl› toplumu için oldu¤u kadar, Bat›
için de geçerlidir. Genç Kalemler Bat›’dan iktibas› tümüyle reddetmemekle
birlikte, özgünlü¤ü ve yarat›c›l›¤› ön plana ç›karm›flt›r. Bat›’n›n hazinelerinden
beslenilecek ama özgün (ulusal) olan yarat›lacakt›r. Ayr›ca, özellikle üçüncü
devrede aç›k bir Avrupa karfl›tl›¤› ve anti-emperyalizm görülür. Ba¤›ms›zl›kç›l›k
ikinci ve üçüncü devrelerin belirgin niteliklerinden bir di¤eridir.

Genç Kalemler’in temsilcisi oldu¤u ideolojinin temel unsurlar›ndan biri de
bilim veya bilimciliktir. Genç Kalemler tam anlam›yla “bilimperest” bir yay›nd›r.
Hatta bunun da ötesinde, bilim neredeyse bir kült haline getirilmifltir. Tüm dergi
yay›n›, bilimin Genç Kalemler ekibi için en yüksek de¤erlerden biri oldu¤unu ve
aç›kça telaffuz edilmemifl olsa bile, kesinlikle dinden üstün tutuldu¤unu ortaya
koyar. Tüm Genç Kalemler ekibine laik ve bilimci bir perspektif hâkimdir. Din ise,
kelimenin gerçek anlam›yla kenara sürülmüfltür.

“Terakki” (ilerleme) de (özellikle bilim ile ilintili olarak) Genç Kalemler’in
temel düsturlar›ndan biridir. Bilim ve terakki vurgusu, derginin düflünsel/felsefî
temelinde yatan pozitivist/materyalist anlay›flla uyumludur.

Son iki aflamas›nda Genç Kalemler üzerinde etkili olan isimler aras›nda,
idealist voluntarist felsefesiyle Alfred Fouillée’yi, toplumbilim kuram›yla Emile
Durkheim’› ve dil konusundaki görüflleriyle Max Müller’i özel olarak zikretmek
gerekir. Yerli kaynaklarda ise özellikle Hüseyinzade Ali Bey ile fiemsettin Sami
Bey’in etkilerinden söz edilmelidir. fiemsettin Sami ve Hüseyinzade Ali Beyler
dil, milliyetçilik ve halkç›l›k noktalar›ndan dergi ekibi üzerinde etkili olmufllard›r.
Dilbilim, toplumbilim, do¤a bilimleri ve tarih derginin favori disiplinleridir. Genç
Kalemler’de ekonomi konusuna önem verilmemesi dikkat çekecek kadar
belirgindir. Do¤aya materyalist bak›fl netken, toplum idealist bir perspektifle ele
al›nm›flt›r. Toplumsal geliflimde esas olan fikirlerdir. Genç Kalemler’in esas
odakland›¤› alan “kültür” olmufltur. Bununla birlikte, çok zay›f da olsa, “milli
iktisat” anlay›fl›n›n ilk ›fl›klar› baz› metinlerde sezilebilir.

Milliyetçi ve ça¤dafllaflmac› bir hareketin kad›n konusuna ilgisiz kalmas›
düflünülemez. Nitekim kad›n sorunu Genç Kalemler’in son iki devresinde ele
al›nm›flt›r. Bu konudaki tutumun (kad›n-erkek eflitli¤inin, kad›n›n toplum
hayat›nda yer almas›n›n savunulmas›) ça¤dafllaflma hedefiyle uyumlu oldu¤u
görülmektedir.

Tarihsel Bir Kaynak Olarak Genç Kalemler

Ortaya ç›kan bu tabloya bakarak, Genç Kalemler’in as›l ikinci ve üçüncü
devrelerinin Türk fikir ve bas›n tarihi aç›s›ndan önemli ve dikkate de¤er oldu¤unu
söylemek yanl›fl olmayacakt›r. Özellikle bu devrelerinde Genç Kalemler için,
kadro ve hedef-kitle itibariyle gençlik; nitelik itibariyle fikir (veya kanaat);
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alan/içerik itibariyle dil/edebiyat, kültür ve bilim/felsefe; siyasî durufl itibariyle
‹ttihatç› (Jön Türk); felsefe itibariyle do¤ada pozitivist/materyalist, toplumda
idealist; ideoloji itibariyle ise milliyetçi (Türkçü), ça¤dafllaflmac› ve Osmanl›c› bir
dergi denebilir.

Genç Kalemler’in milliyetçili¤i halkç›, ba¤›ms›zl›kç›, anti-emperyalist,
ça¤dafllaflmac›, laik ve bilimcidir. Sosyal Darwinizm etkisi görülür ama kesinlikle
›rkç› de¤ildir. Temel unsuru “dil”dir. Esas olarak kültürel karakterde olsa da siyasî
tonlar içeren, siyaset alan›na taflan bir milliyetçiliktir. En büyük baflar›s›n› kültür
(dil ve edebiyat) alan›nda kazan›rken, siyasî Türkçülü¤e geçifl (Osmanl›c›l›¤›n her
alanda reddi ve sonunda ulus-devletin inflas›) için de önemli bir merhale
olmufltur. Bu ak›m›n etkin bir sözcüsü olarak Türk Milliyetçili¤i’nin gelifliminde
belirleyici denebilecek bir rol oynam›flt›r.

Genç Kalemler bir yandan, kendisinden çok evvel bafllam›fl dilde
sadeleflme/uluslaflma ak›m›n›n II. Meflrutiyet dönemindeki en önemli ve o
zamana dek görülmemifl nitelikteki s›çramas›n› temsil ederken, ayn› zamanda,
20. yüzy›l Türk edebiyat›na damgas›n› vuracak olan Milli Edebiyat ak›m›n›n da
gerçek kurucusu olarak ortaya ç›km›flt›r. Ancak, Genç Kalemler ekibinin meselesi
dil ve edebiyattan ibaret de¤ildir.

Genç Kalemler, yeni bir hayat yaratmay› hedeflemifl bir grubun kitle
iletiflim arac›d›r. Bu hayat, ça¤dafl bir toplumun/ulusun laik ve ulusal hayat›d›r.
Asl›nda Genç Kalemler’in soyundu¤u ifl “ulus inflas›”d›r. Ayd›nlara ve halka
ulusal bilincin/kimli¤in kazand›r›lmas› temel misyondur. Bu misyonun yerine
getirilmesinde dil (Türkçe), edebiyat (mili edebiyat) ve tarih (‹slamiyet öncesi
Türk tarihi) temel araçlar olarak kullan›lm›flt›r.

Genç Kalemler’in temel kayg›lar›ndan biri, devletin yaflat›lmas›, vatan›n
kurtar›lmas›d›r. Bir devlet vard›r ama taban›/deste¤i yoktur. Bu devletin deste¤i
olmas› gereken halk (Türk unsur), “ideal”den (“ulusal bilinç”ten) yoksundur.
Genç Kalemler’in temel davas›, devletin dayanaca¤› “ulus”u ortaya ç›karmak;
baflka bir deyiflle, ulusu infla etmektir. Her fley (ve bu arada Genç Kalemler
dergisi, Yeni Lisan ve Milli Edebiyat hareketi, dergi çevresinde yürütülen
faaliyetler) bu amaca ulaflman›n araçlar› olmaktan ibarettir. Bu faaliyet, ‹ttihat ve
Terakki Cemiyeti ve çevresi bünyesinde yürütülmektedir.

Bu noktada Genç Kalemler’in ana paradoksu da kendini d›fla vurur. Bu
paradoks, ulus inflas›n›n, çokuluslu imparatorlu¤u kurtarma/koruma kayg›s› ve
çabas›yla el ele gidiflinden kaynaklan›r. Daha ileriki bir dönemde, ancak
imparatorlu¤un çöküflü ile kesin olarak çözülebilecektir.

Dergi içeri¤inde oldu¤u gibi, örne¤in dil ve tarih nas›l ulusal bilinç ve kimlik
yarat›lmas›nda “yay›n-içi” araçlarsa, bizzat yay›n›n kendisi de içerikteki bu araçlar›
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(veya ideolojiyi) tafl›yan bir baflka ayg›tt›r. Kitle iletiflim araçlar› (özellikle de süreli
yay›nlar) milliyetçi ak›mlar›n do¤up geliflmesinde ve ulus inflas› sürecinde önemli
bir iflleve sahip olagelmifllerdir. Genç Kalemler, bu olgunun Osmanl›
‹mparatorlu¤u/Türkiye düzlemindeki iyi bir örne¤i olarak boy göstermektedir.

Genç Kalemler’in yay›n sürecindeki devresel kopufllar ve süreklilikler,
dönemin Osmanl›/Türk toplumundaki ekonomik, siyasî, toplumsal, kültürel,
düflünsel geliflmeleri ve dönüflümleri kavramak aç›s›ndan oldu¤u gibi, ‹ttihat ve
Terakki Cemiyeti’nin kültür politikalar›n›n ve ideolojisinin gelifliminin
ayd›nlat›lmas› bak›m›ndan da önemlidir.

1908 Devrimi ile bafllayan II. Meflrutiyet dönemi, Türk tarihinin en
hareketli, canl›, zengin ve önemli devirlerinden biri olmaktan baflka, Cumhuriyet
dönemine uzanan sürecin ve Cumhuriyet döneminin köklerini de içinde
bar›nd›r›r. Yeni Türkiye’nin hayata geçirip de II. Meflrutiyet döneminde konuflulup
tart›fl›lmam›fl neredeyse hiçbir mesele yok gibidir.

Genç Kalemler dergisi, Osmanl›/Türk tarihindeki belirleyici tarihsel
aflamalardan biri olan II. Meflrutiyet dönemi fikir ve bas›n dünyas›n›n en önemli
aktörlerinden biri olmufltur. Kendi çalkant›l› döneminden ve bu dönemin en
önemli siyasî oluflumu olan ‹ttihat ve Terakki Cemiyeti’nden baflka, sonraki
dönemleri; özellikle de yeni Türk devletinin kuruluflunu ve Cumhuriyet
dönemindeki geliflmeleri ve hatta bugünü bile anlamak aç›s›ndan üzerinde
dikkatle durulmas› gereken bir kaynakt›r.
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