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Özet: Ankara, Milli Mücadele Dönemi ile edebiyatımızda var olmaya başlar; kurtuluştan sonra başkent olması sayesinde, önü açılır. Cumhuriyet’in, “halkçılık” ilkesine bağlı olarak Anadolu’ya yönelik bir siyaset izlemesi de Ankara’nın edebiyattaki yerini güçlendirmiştir. Cumhuriyeti kuran kadroları ve ideolojiyi pek çok toplumsal yapıttan daha
iyi anlamak Ankara edebiyatına eğilmek gerektiğini söyleyebiliriz. Ne var ki Ankara
1940’lardan itibaren edebiyattaki ağırlığını yine İstanbul’a bırakmaya başlar; çok partili siyasal yaşamın başlamasıyla bu yöneliş hızlanır. Özetle bu süreç, siyasallaşma,
köyden kente göç gibi olgular, bir bürokrat kenti özelliğini hep korumuş olsa da Ankara
edebiyatından izlenebilir. Bu çalışmada, bugünkü varlığını siyasal kararlara borçlu
olan başkentin yaşadığı evrimin Türk edebiyatına yansımaları üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: kurtuluş savaşı, cumhuriyet, Ankara, halkçılık, bürokrasi.

Ankara in Turkish Literature: Tracking the Change of a Mid-Anatolian
Small Town by Social Factors in Turkish Literature
Abstract: Throughout the Independence War, while Ankara was taking its role as an
early capital in the history, it began to come into existence in our literature. Besides,
due to the fact that the new Republic put a special emphasis on the principle of “populism” and pursued an effective policy on the development of Anatolia, Ankara gained
importance in the political arena. Therefore, in order to understand the founders of the
Republic and their ideology better than many social events, we should focus on "Ankara
Literature". Nevertheless, while Ankara, in terms of literature, was in the front line during the early years of Republic, it began to lose its popularity towards the end 1940s
and left its primary position to Istanbul. After the mid-1950, together with the introduction of multi-party system this tendency picked up speed. During the 1970s, however,
rural to urban migration, politicization throughout Turkey can be observed in Ankara
Literature though the city has always preserved its bureaucratic texture.
Key Words: war of independence, republic, Ankara, populism, bureaucracy.
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Giriş
Divan edebiyatımız için olduğu kadar, 19. Yüzyılda başlayan modern edebiyatımız için de değişmez mekân, payitaht İstanbul‟dur. O kadar ki 1920‟lere gelindiğinde Adapazarı bile uzak bir “Anadolu gurbeti”dir. Gelgelelim Kurtuluş
Savaşı nedeniyle savaşa destek veren aydın kadroların işgal altındaki İstanbul‟dan ayrılarak Ankara‟ya geçmeleri üzerine bu durum değişmeye başlar;
Milli Mücadele dönemi boyunca Ankara bir erken başkent olarak tarihte yerini
alırken, edebiyatımızda da var olmaya başlayacaktır.
19. Yüzyıl ortalarında modern Türk edebiyatın ilk ürünleri olan roman ve tiyatro sanatının uç verdiği şehir İstanbul‟dur. Ayni şekilde İstanbul, düşünsel,
siyasal oluşumların da merkezidir, “payitaht”tır. 1900‟den sonra bu tablo giderek değişir. İstanbul doğumlular hala büyük yer tutsa da,- Osmanlı‟nın siyasi
haritasındaki değişime koşut olarak- başka yörelerde doğmuş yazarlar ve Anadolu köşeleri edebiyatta belirmeye başlar.
Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla birlikte ortaya çıkan yeni koşullar, İmparatorluk içindeki halkların bağımsızlık hareketleri ulusçuluk, ekonomik çöküntü, gibi etkenler edebiyatın görünümünü de özünü de büsbütün değiştirmeye
başlar. Özellikle 1908 Hareketiyle ete-kemiğe bürünen meşrutiyetçi yöneliş
içinde özgürlükçü bir akım belirir.
Bu dönemde, Ziya Gökalp'in ideologluğu altında gelişen Türkçülük eylemi
“Halka Doğru” yönelişin tohumunu atacaktır. Bilindiği gibi, Ziya Gökalp‟ın
temel önerisi, mevcut aydınların halka inerek onun içinde yaşaması, halktaki
“milli harsı” özümsemeleri gerektiğiydi. Balkan Savaşları'nın yol açtığı milliyetçi nitelikteki ayrılıkçı hareketler de o güne kadar Osmanlı Ümmetini topyekûn kurtarmanın peşindeki birçok aydının, önceleri tepkisel, sezgisel de olsa
Türkçülük akımını benimsemelerinin koşullarını yaratıyordu. Bu ortam içinde,
Ahmed Hikmet, Ömer Seyfettin, Hüseyin Cahit Yalçın gibi aydınların halkçı bir
anlayışa kaymaları konumuz açısından önemli bir atılım olarak belirir.
Bu açıdan bakıldığında 1910 sonrası koşullarının, Türk edebiyatında bir yol
ayrımına yol açtığını söylemek yanlış olmayacaktır. Edebiyatın yönelişini irdelediği “Türk Edebiyatında Cereyanlar” adlı önemli makalesinde Ahmet Hamdi
Tanpınar edebiyatın bu açılımını şöyle dile getiriyordu: “1911-1913 Balkan
Harbi, o zamana kadar az sayılı bir zümrede taraftar bulan Türkçülük ve Milliyetçilik fikirlerinin gelişmesine ve yayılmasına sebep olduğu için saf Türkçe
yazmak cereyanına yol açmıştır. 1914-1918 Cihan Harbinin tesirleri ise daha
büyük olmuştur. Bu harpte münevver sınıfın uğradığı büyük kayıp, şark kültürüne ve eski dile bağlılık noktasından gelecek nesillerin terbiye şartlarını kökünden değiştirmiştir” (Tanpınar, 1977: 101).
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Daha sonra ise, Türk aydınının son yüzyıllık yolculuğunun başlangıcına işaret
eden şu satırlar: “Gerek bu muharebe, gerek onun sonunda başlayan istiklal
Muharebesi yüzünden Türk münevveri ve dolayısıyla edebiyatı beş asırdan beri
adeta devamlı şekilde şehirlisi olduğu İstanbul‟dan çıkar. Milli Savaştan sonra
Ankara'nın hükümet merkezi olması ise edebiyatımızın gerek dil, gerek zihniyet
bakımından değişmesine sebep olur. Edebiyatımıza bugün hâkim olan Anadolucu realizm ve halkçılık mistiğinin başlıca amillerinden biri bu hadisedir. Bugünkü Türk şiirinin mühim bir sayısını Ankaralı şairler yapar. Atatürk inkılâplarıyla gelen değişiklik yüzünden edebiyatımız şu veya bu fikir etrafında geniş bir
anket halini almıştır. İyi bir dikkat bu edebiyatın mevzu itibariyle hemen hemen
bütün memleket coğrafyasına dağıldığını bize gösterir” (Tanpınar, 1977: 101102).
1908 sonrası Türk edebiyatının temel özelliği, Refik Halid, Yakup Kadri gibi
yazarlarla başlayan bir yöneliş içinde, anlatı sanatının İmparatorluk merkezi İstanbul'un dışına çıkıp, önce Ankara‟ya, giderek de, Cumhuriyet‟in başkenti Ankara üzerinden, Anadolu'nun uzak köşelerine doğru açılmaya başlamasıdır.

Bir Ulus Devlet Kurma Mekânı Olarak Ankara
Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Cumhuriyet‟le başlayan yeni dönemin çalışma
açısından en büyük özelliği İstanbul‟un yanı sıra bir başka kentin de Türk edebiyatında görülmeye başlamasıdır. Bu şehir, Anadolu‟nun ortasında, o günlere
kadar herhangi bir toplumsal-ekonomik önemi olmamış, en fazla küçük bir orta
Anadolu kasabası olan Ankara‟dır. Oysa Orta Anadolu‟da, Konya, Sivas, Erzurum, vb. Ankara‟dan çok daha önemli merkezler vardır; ne var ki bu şehirler
belki büyük ve güvenlidir ancak, hem mücadele alanına çok uzak, hem de eski
rejimin güçlü etkileri altında olan yerlerdir.
Zaten Mustafa Kemal‟in 27 Aralık 1919‟da Ankara‟ya gelmesinden sonra
kent, Türk Kurtuluş Savaşının tek karargâhı durumuna gelmiştir. “Atatürk Ankara‟ya, ülkenin ekonomik ve toplumsal gelişmesi için var olan gizilgücün seferber edilmesi için en elverişli yer gözüyle bakmıştır” (Keleş, 1983: 140). Zaferden sonra Ankara‟nın, 13 Ekim 1923‟te başkent olarak ilan edilmesi ise kurucuların, kafalarındaki “yeni ülke” modelini kurma düşüncesinin ne kadar güçlü olduğunun en açık göstergesidir. Ankara her açıdan İstanbul‟un etkilerine
uzak bu küçük kasaba, yeni bir ideoloji ile yeni bir ülke kurmaya çok uygun bir
boş bir alandır. Böylece, Mustafa Kemal‟in Ankara‟ya gelişiyle başlayan süreç
şehrin başkent ilan edilmesiyle yeni bir evreye girer. Bu, Ankara adlı, o günlerde 20.000 nüfuslu bu küçük kasaba için tarihsel bir dönüm noktasıdır. Ankara‟nın başkent kabul edilmesi “yıllardan beri her türlü güvensizliğin ve entrikanın kaynağı olarak kalmış bulunan” eski başkent İstanbul‟u bir yana bırakmıştır:
“Böylece Anadolu Devrimine başından beri bağlı kalmış olan bir Anadolu ka-
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sabası ödüllendirilmiş oluyordu. Gerçekten Ankara, devrimin önderlerine her
türlü desteği sağlamıştır. Cumhuriyet Türkiye‟si, Ankara‟yı başkent yapmaya
karar vermekle kozmopolit İstanbul‟a sırt çevirmiş, yeni devletin kurulmasındaki gerçek esin kaynağına dönmüştür. Başka deyişle hem Türk ulusunun çıkarlarına ters düşmüş, hem de genç kuşakların ideallerine geniş ölçüde yabancılaşmış
bulunan eski başkentin, bilinçli bir biçimde terk edilmesi” (Keleş, 1983: 141)
anlamına gelmektedir. Bu karar, yeni Türkiye‟nin siyasal ve toplumsalekonomik doğrultusu üzerinde olduğu kadar, edebiyatının da geleceği üzerinde
etkili olacaktır.
Ankara‟nın, Milli Mücadele yıllarında “siyasal karargâh”, kurtuluştan sonra
ise resmi başkent olması pek çok açıdan olduğu kadar, edebiyat üzerinde de etkili olmuştur. Bir kez, o güne kadar toplumsal yaşamda yeri olmayan küçük bir
Anadolu kasabası olan Ankara, “Türk patriotizminin merkezi” (Pavlova, 1930:
24) olarak tüm dünyada adını duyurmaktadır. Kurtuluş Savaşı'nın temelde bir
“Anadolu hareketi” olması, İstanbul'un direnişe karşı olan kesimlerin simgesi
haline gelmesi, vb. etkenlerle Ankara aynı zamanda entelektüel yazınsal hareketliği de çekecek, pek çok sanatçı ve yazar bu kentte yaşamaya başlayacaktır.
“Bazı milliyetçi gazeteler, “Türk milletinin kalbi Ankara‟da çarpıyor,” demekle
çok doğru bir vakıayı ifade etmiş oluyorlardı. “İstanbul‟da, Ankara‟ya gidenin
ehemmiyeti o kadar artıyor, o kadar artıyordu ki, adeta kutsallaşıyordu (Karaosmanoğlu, 2005: 18). Bu ise doğal olarak bir Anadolu edebiyatı başlatacaktır.
Böylece, Birinci Dünya Savaşı döneminde Türkçülük akımına koşut olarak başlayan Anadolu'ya açılma hareketi, Anadolu‟nun tam ortasında ve zaferle taçlanmış, yepyeni ve güçlü bir platform kazanmıştır.
Bir anlamda Milli Mücadele yanlısı olmak, “Ankaralı” olmak demektir. Dönemin “resmi şair”i Çağlar, “Ankara” adlı bir bir şiir yazarak, “Ey insan arşı
yayla! Ey bozkır! Ey Ankara! / Seslen bana: Ben senden nasıl uzak yaşarım; /
Bahtım, senin bağrından ayrıldığım an kara, / Ben sendeki gözlerden feyz alarak
yaşarım.” diyecek ölçüde tutkulu bir Ankaralı‟dır! Zaten dönemin “resmî” şairi
Çağlar, bir yazısında “Yepyeni bir kalıba akmak için Ankara‟nın ideal ateşinde
eriyeceğiz!” de diyen bir şairdir: Çağlar şunu da eklemektedir: “İstanbul‟u muvakkaten inkâr ediyoruz. (…) Gençleri Ankara‟ya değilse bile, Ankaralılığa davet ediyoruz” (Behçet Kemal, 1931).
Ankara‟nın, yeni Cumhuriyet‟in başkenti olarak seçilmesinin nedeni hiç şüphesiz, sadece Milli Mücadele‟nin başkenti olmasından kaynaklanan bir vefa
duygusu değildir. Bu tür bir duygusallığın çok ötesinde, bu seçimin temel kaynağı, Ankara‟nın, yeni bir ulus devletin yaratılmasına hem mekânsal ve hem de
ideolojik olarak çok uygun bir kent, daha doğrusu her bakımdan boş bir alan, bir
coğrafya oluşudur. Hatta bu boşluk o derece büyüktür ki, Ankara‟nın ıssızlığı
yabancı ülke büyükelçilerini bile şehirden kaçırtmaktadır. Falih Rıfkı, başkentin
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o günlerini anlatırken, büyükelçilik binası yapmaları için bedava arsa verilerek
bile olsa yabancı ülke büyükelçiliklerini şehre getirmenin mümkün olmadığını,
Ankara‟ya gelen yabancı büyükelçilerin güven mektuplarını sunduktan sonra bir
iki gün kalıp İstanbul‟a geri döndüklerini yazmaktadır (Atay, 1969, Uluğ, 1973:
232). Ne var ki, Ankara, İstanbul gibi, üstünde geçmişin yüzlerce yıllık hayaletinin gezindiği, muhalif seslerin kolay yükseldiği, eskinin siyasal, ideolojik tortularının hala hüküm sürdüğü kozmopolit bir mekân değildir. Bu açıdan bakıldığı zaman, Atatürk‟ün Yunus Nadi‟ye dediği gibi, “Ankara yeni ve yazılmayı
bekleyen boş bir defter ya da yeşerecek bir çöldür. Ne var ki, boş görünen o saha doludur, çöl sanılan bu âlemde saklı ve kuvvetli hayat vardır” (Nadi, 1978:
251). Öte yandan yeni bir ulus, yeni bir toplumsal düzen yaratma işinin siyasal
güç ile gerçekleşebileceği düşünülürse bu gücün en etkin, “inkılâp” heyecanının
nerdeyse elle tutulur olduğu tek kent Ankara‟dır.
Şurası da vurgulanmalıdır ki, Ankara‟nın başkent olarak kabul edilmesi Cumhuriyet‟in halkçı ideolojisiyle de bağlantılıdır. Çünkü bu sayede, Cumhuriyet
yönetimi, “yüzyıllardan beri ihmal edilmiş olan Anadolu‟yu kalkındırmanın ve
bu vatan parçasının insan ve kaynaklarını harekete geçirmenin ilk adımını atmış
bulunuyordu.” (Keleş, 1983: 142). Bu amaca yönelik adımlar arasında, Anadolu
şehirlerinde fabrikalar kurulması kadar, Atatürk‟ün daha 1937‟de TBMM‟nde
yaptığı açış konuşmasında Anadolu‟nun doğusunda bir şehirde üniversite kurmanın gerekliliğinden söz ettiğini bilmek de oldukça anlamlıdır (Keleş, 1983:
142).
Ankara, aynı zamanda, yeni, ulus devletin görünür güç simgesidir. Bu nedenle
başkent olarak kabul edildikten sonra yeni Ankara‟nın imarı gündeme gelir.
Bunun nedeni, sadece şehrin üstlendiği yeni konum, nüfusun hızla artması ve
yaşanan büyük yangın değildir; bu girişim, belki daha fazla, yeni rejimin, yeni
devletin, yeni toplumun simge-kent yaratma isteğiyle açıklanabilir. Bu bağlamda, Ankara‟nın imarının, “yeni vatan, toplum ve devlet üçlüsünün gerçekleştirilebilmesi için yapılmış devrimlerden biri” (Tankut, 1981: 115) olduğunu söylemek yerinde bir saptamadır. Yabancı bir yazarın saptamasını anımsayacak
olursak, “Ankara‟nın imarı devlet ölçeğinde cüretli bir girişim olup, bir devrimdir” (Von Bischoff, 1933: 223). Bu arada, Halkevleri de yeni ideoloji ve kültürün halka ulaştırılmasında önemli işlevler yüklenmiştir. Yeni dönemdeki kültürel sorunların tartışılıp uygulama alanı bulduğu Halkevleri ve Ülkü dergisi bu
doğrultuda etkinlik gösterirken edebiyatın ve edebiyatçının da bu amaç doğrultusunda yardıma çağrıldığı, bu sanatçılara geniş olanaklar sunulduğu görülüyor.
Anadolu'dan derleme çalışmalarıyla, dil ve tarih alanlarını kapsayan yeni düşüncelerle hareketlenen bu dönemi edebiyatçının Anadolu'ya açılma sürecine
olumlu bir etkide bulunmuştur. Çalışma açısından şurası da önemlidir ki, Kurtuluş Savaşı‟na yaşlı edebiyatçıların olumsuz tavır almaları ve yeni dönemde bun-
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ların yaşarken ölmüş duruma düşmeleri, bu yeni edebiyatın "genç" bir edebiyat
oluşunu getirmektedir.
Cumhuriyet‟le başlayan yeni dönemde Ankara yaşamındaki bu değişimi usta
yazar Selim İleri‟nin kaleminden izleyelim: “Eski Ankara‟ya tren günde bir kez
gelir. Refik Halid‟in betimlemesiyle: „Borularından ılık sular sızan, karnı odun
dumanıyla dolu, alevi fazla, isi çok, kurumu yapışkan bir biçare, dermansız lokomotifin hohlaya pıhlaya, takırdaya tukurdaya çektiği bir tren...‟. O tek tren pis
yağlara bulanmıştır, donanımı çoktan eskimiş, kırık döküktür, güçlükle ilerler.
Ertesi sabah biraz daha kirli, biraz daha döküntüleşmiş, yarı yolda kalacakmışçasına, Ankara‟dan ayrılır. Gidenler her şeye karşın hoşnuttur: Ankara‟dan ayrılış, kurtuluş gibidir. Cumhuriyet Ankara‟sında, yeni bir bina olan bakımlı gar
her saat hareketlidir. Trenler sayılamayacak kadar çoktur. Yolcular, kente gelenler Ankara‟dan daima bir şey umarlar… Onun tren istasyonunda yeni iktidarın
bütün küçük hesapları, çekiştirmeleri, üst konumdakilere yaltaklanış, „iskemle‟
uğruna kendini küçük düşürüş dalga dalga belirir” (İleri, 2013).
Ankara artık “her gün gidip gelinen bir banliyö imiş gibi bir kapı komşusu”
olmuştur. Haydarpaşa‟dan günde yataklısı- restoranlısı da olan, tam dört trenin
kalkmakta, modern şekilde sefere daima hazır insanlar yataklarında deliksiz
uyuyarak yolculuk yapmakta, sabahleyin ise “karşılarında bembeyaz, yemyeşil,
yıkanmış ve gümüşlenmiş bir koca Ankara” karşılarındadır (Karay, 1996: 133).
Tren, “yurdu demir ağlarla ören” Cumhuriyet‟in simgesidir.
Bu dönem Ankara‟sını eski yazarların satırlarından görmeye çalışalım: “Refik
Halid imparatorluğun Ankara‟sındadır. Birkaç yıl sonraki, 1920‟nin savaş Ankara‟sını, Halide Edip, Türk’ün Ateşle İmtihanı‟nda anlatır. Gün kararırken o da
eski gardan geçer. Uzaktan akrabası Didar Hanım‟ın evine gidecektir: “Ondan
sonra, zifiri karanlık sokaklardan onun evine arabayla gittik. Yollar bir taş ve
çamur deryası. İki tarafta dizili, basit kulübelerin pencerelerindeki ışıklara bakıyordum. Koyunpazarı‟nı geçtik. Atlar her adımda tökezliyordu.” Karanlık, dar
bir sokağın köşesinde çeşme; “etrafında kadınlar dizilmiş sıra ile su alıyorlar”.
Karanlıkta görülemeyen çocukların yalnızca ayak sesleri işitiliyor, koşuşuyorlar, oyun peşindeler... Halide Edip “Sabah olunca, etrafımı daha iyi görüyordum” diye devam ediyor. “Evin arkasındaki yatak odamızdan, karşıdaki Cebeci
sırtları görünüyordu. Sabahın sisi arasında yükselen bu sırtların etrafını garip bir
eflâtun renk sarmış, uzaklardan sapsarı toprak yığınları ve yer yer yeşillikler görünüyordu. Bazen Ankara‟dan „En kara‟ diye bahsederler. Fakat şurası bir gerçektir ki, havası bu kadar saf olan yer çok azdır. Tepesindeki muazzam gök
kubbe tarifi imkânsız sayısız renklerle doludur. ”Refik Halit‟in, yirminci yüzyılın başındaki Ankara‟sının geçirdiği büyük yangın, uygarlığa, bayındırlığa ilişkin son görünümleri de nihayet bir gece içinde silip süpürür” (İleri, 2013).
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Halide Edip Adıvar‟ın deyişiyle “Milli Mücadele'nin Kâbe‟si” (Adıvar,1994:
102) olan Ankara‟ya zaten daha Kurtuluş Savaşı günlerinden itibaren Halide
Edip, Yakup Kadri, Falih Rıfkı, Nazım Hikmet gibi aydınlar gelmeye başlamıştır. Bu ortamda ortaya çıkmış edebiyat yapıtlarına bakıldığı zaman hemen hepsinin bu “misyon‟‟ ile dolu olduğu görülmektedir. Halide Edip Adıvar, Kurtuluş
Savaşı‟na bizzat “onbaşı” olarak da katılıp cephede yer alırken aynı zamanda,
Mustafa Kemal‟in yanı başında, yeni rejimin kültürel cephesinde görev yapan
en önemli kültür insanlarının başında gelmektedir. “Onbaşı” rütbeli sanatçının
daha Kurtuluş Savaşı sürerken yayınladığı yapıtları Milli Mücadele‟nin başarısı
üzerinde etkili olmuştur. Bu bağlamda, Halide Edip'in önce Turkish Ordeal
adıyla İngilizce yazıp yayınladığı Türk’ün Ateşle İmtihanı (1922) adlı anıları,
Vurun Kahpeye (1926) ve Zeyno'nun Oğlu (1928) gibi romanları özel bir önemdedir. Yapıtlarında Milli Mücadele'yi yansıtan Halide Edip, özellikle Türk’ün
Ateşle İmtihanı‟nda (1932), cephe gerisindeki çalışmaları ayrıntılı ve çarpıcı şekilde aktarır. Kurtuluş Savaşı sırasındaki Ankara, başka yapıtlarda da canlandırılır. Örneğin, Ankara'nın Kurtuluş Savaşı yıllarındaki görünümünü yansıtan kitaplardan biri de Aka Gündüz'ün Dikmen Yıldızı (1928) adlı romanıdır. Ancak,
romanın Ankara yaşantısı, melodram anlayışıyla ve gerçekçi olmayan bir yaklaşımla sergilediği söylenmelidir. Öte yandan Refik Halit Karay'ın "Memleket
Hikâyeleri" (1922) de aynı tavrın ürünüdür. Anadolu yaşantısından izlenimlerin
üzerine kurulu bu hikâyeler röportajcı bir eğilimle dile gelmiş olsalar da edebiyatın verili coğrafyasını zorlayan yanıyla ayrı bir önem kazanır. Refik Halit Ankara‟yı anlatırken kentin simgesi olarak treni gördüğünü söyler. Ankara, Cumhuriyet öncesinde, İstanbul‟dan çıkmanın Refik Halit Karay‟ın anlatımıyla,
“memuriyetle de olsa bir nevi sürgünlük” olduğu dönemde; “trenle iki günde
gidilebilen… ama vilayetler arasında pek de makbul sayılmayan… Anadolu‟nun göbeğinde ıssız, çorak, bakımsız bir kasaba” olan, yerlisinin “kaba” bir
Türkçe konuştuğu bir yerdir (Karay, 1996: 129) . Ne var ki Ankara‟nın Cumhuriyet döneminde başkent olması, İstanbul‟la Ankara arasında yoğun trafik, Ankara‟da her açıdan büyük bir değişim de başlatacaktır.
Bu dönemde, eskinin temsilcisi edebiyatçıların yeni Ankara üzerine olan gözlemlerini Selim İleri şöyle özetler: “Ankara yangını bir bakıma eskinin yok oluşu ve yeni bir Ankara‟nın kuruluşunun da simgesidir. “Artık yepyeni bir Ankara, yeni bir düzen söz konusudur. Halide Edip‟in umudunda bu yeni düzenin bir
an önce gerçekleştirilmesi gerekli görevleri vardır: “Şimdi, yeni bir hükümet,
yalnız halkın kanı ile kazandığı istiklâli korumakla değil, aynı zamanda, bütün
hürriyetleri, halkın hürriyet haklarını da, her ne pahasına olursa olsun, muhafaza
etmekle mükellefti. Bir zaman için istiklâl, hürriyet olmadan da ayakta durulabilirdi. Ama kötü bir idare ve her şeyden önce istibdat, halkın gelişmesine ve mesut olmasına engel olurdu. Bu sefer, eski tarihin tekerrür etmemesi lâzımdı”
(İleri, 2013). Artık yepyeni bir Ankara ve yeni bir ideoloji ve toplumsal düzen
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söz konusudur. Bu ise şehrin yaşamında kökten bir değişim başlatır. Bu doğal
olarak eğitim-sanat alanını da etkileyecektir. Çünkü Cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra, „„Milli Mücadele yıllarından bütün mazisini yakarak çıkmış olan
Ankara” (Tanpınar,1960: 224) artık, halkçılığı temel alan Cumhuriyet Türkiye‟sinin siyasal açıdan olduğu kadar sanat-edebiyat açısından da merkezidir.
Ankara‟nın zaferden sonra başkent oluşu, edebiyat ortamını da etkilemeye başlamıştır. Ankara‟da Milli Mücadele günlerinden itibaren toplanmaya başlayan
sanatçı ve edebiyatçılar artmaktadır. Bu nedenle, Ankara‟da yaşanan hızlı toplumsal değişme bütün boyutlarıyla edebiyata da yansıyacaktır.

Yeni Bir Ülke, Yeni Bir Başkent, Yeni Bir Edebiyat
Hiç şüphesiz, dönemin ideolojisini oluşturan „kadro‟nun önde gelen yazarlarından biri de Yakup Kadri Karaosmanoğlu‟dur. Yakup Kadri'nin yapıtları arasında önde gelen Ankara (1934), yeni Cumhuriyetin ideolojisi ve kurucu ideolojinin gelecekte yaşayacağı sorunları ele veren yanıyla önemlidir. Ankara, kurtuluş sonrasındaki başkenti, dünün inkılâpçılarının içinde oldukları yozlaşmayı
oldukça eleştirel biçimde yansıtır. Ankara, Cumhuriyet‟in kurmaya çalıştığı
başkenti daha Kurtuluş Savaşı günlerinden itibaren tanıma olanağı veren en
önemli romandır. Ankara yeni Cumhuriyet kuran “kadro”nun heyecanları, tutkuları, idealleri olduğu kadar, hüsranının romanıdır.
Ankara romanı üç bölümden oluşur. İlk bölümde, altı aydır Ankara‟da görev
yapan bankacı Ahmet Nazif Bey‟in İstanbul‟dan yanına gelen bir yıllık karısı
Selma Hanım‟la İnebolu‟da buluştuktan sonra Ankara‟da başlayan yaşamlarını
izleriz.” Ecnebi işgali altında bir zindan haline giren İstanbul‟da, bir kaçış ve
kurtuluş parolası gibi kulaktan kulağa fısıldanan, her fısıldayışta gözlerde bir
ümit ve intizar ışığı parlatan ve o gizliliği kendisine esrarlı bir cazibe veren Ankara kelimesi, ideal Ankara‟nın adı, zihinde bir hayal ülkesi olarak yaşayan bu
yeri adeta bir masal iklimi haline sokmuştu” (Karaosmanoğlu, 2005: 17).
Romanın başında, ülkede Ankara adının o günlerde ifade ettiği anlamı vurgular Yakup Kadri: “Bazı milliyetçi gazeteler, “Türk milletinin kalbi Ankara‟da
çarpıyor,” demekle çok doğru bir vakıayı ifade etmiş oluyorlardı. İstanbul‟da,
Ankara‟ya gidenin ehemmiyeti o kadar artıyor, o kadar artıyordu ki, adeta kutsallaşıyordu. Hele Halide Edip Hanım‟ın menkıbeleri kadınların kalbinde yenilmez bir imreniş, bir tatlı üzüntü veya kesin bir kıskançlık ateşi alevlendiriyordu” (Karaosmanoğlu, 2005: 18).
Ahmet Nazif Bey ve Selma Hanım‟ın Ankara‟da güç bela buldukları bir yerde, Ankara‟nın “muteber bir eşraf ailesi” olan Sungurlu Zade Ömer Efendi‟nin
evindeki bir odada kiracı olarak yaşamaya başlarlar. Daha ilk günden, Ömer
Efendi‟nin ailesi ile –“yaban” saydıkları İstanbullu Semra hanım arasındaki
farklılıklar ortaya çıkacaktır. Ömer Efendi çok zengin bir eşraf olmakla birlikte
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“hasis” denebilecek kadar tutumlu yaşamında bunu görmek mümkün değildir.
Çünkü bu dönem Ankara‟sının, “şatafatın, gösterişin, reklam ve palavraların hiç
geçmediği bir diyar” olduğunu söyler Yakup Kadri: “Burada umumi ölçüye göre iyi ve geniş yaşayan adamın adı bir batakçıdır. İddialı kimselere bir geveze
nazarıyla bakılır ve reklamcıya sadece yalancı denir.”
Genç karı-kocanın tek hayalleri bir gramofon sahibi olmaktır. Fakat, gramofon “kolonya suyu gibi, kokulu el sabunu gibi, diş macunu gibi, Ankara‟da bulunmaz bir lüks matahıdır.” Selma Hanım çok geçmeden, bu yoksunluklardan
ama en çok insan ilişkilerinden, yalnızlıktan sıkılıp bunalmaya başlamıştır. Ne
var ki bir akşam gene “ah bir gramofonumuz olsaydı” dedikleri anda kocası Nazif Bey‟in verdiği haber genç çiftin yaşamında yeni ve mutlu bir dönemi başlatacaktır. Nazif Bey, Ankara‟da mebus olarak bulunan bir okul arkadaşına, Murat‟a rastlamış, ondan, “gramofonlu evlerine” davet almıştır.
Genç çiftin Murat Bey ve ailesinin yaşadığı Etlik‟teki bağ evine ziyaretleri
yaşamlarında bir dönüm noktası olacaktır. Murat Bey‟in ailesi ve ardından, rastlantıyla oraya gelen “Kuvâyi Milliye kahramanı” Binbaşı Hakkı Bey‟le, İstanbul‟dan gelmiş genç yazar Neşet Sabit‟le tanışmalarından Selma Hanım hayli
mutludur. Ankara‟da yalnızlıktan bunalmış olan Selma Hanım için bütün bunlar yeni bir yaşamı başlatır. Selma Hanım, çok geçmeden, başlangıçta “amma
da alafranga bir salon zabiti” dediği genelkurmayda görevli bu genç Binbaşı‟dan etkilenecektir. Bu ziyaretler devam ederken Selma hanım‟ın giyimi- kuşamı, hele “yabancı bir erkekle” yaptığı at gezmeleri, karşılıklı ziyaretleri, birlikte yaptıkları silah talimleri, söylentileri başlatacaktır. Yakup Kadri bu söylentileri Halime‟nin gözünden yansıtırken “yaban” sayılan İstanbullular ile Ankara‟nın yerli halkı arasındaki farkı da dile getiriyor: “Biz, iki yıldır, ne Çankaya‟ya, ne Keçiören‟e varamıyoruz. Yalnız, erkeklerimiz gidip gelir. Bizimki
görse de bir şey söylemez ki… Ara sıra şundan bundan işitiyoruz. Çankaya‟da
kısa fistanlı, çorapsız karılar, saçı başı açık dolaşırlarmış.. Gece oldu mu, erkeklerle bir arada oturup ahenk ederlermiş… Hepsinin de kolları bacakları cıblahmış” (Karaosmanoğlu, 2005: 48).
Ne var ki “büyük taarruz”un başlayacağı günler yakındır. Genç kadında cepheye gitme isteğini dile getirdiği Binbaşı Hakkı Bey‟den cepheye yakın olan
Eskişehir‟deki hastanelerin birinde bir hastabakıcılık önerisi alması üzerine kocası Nazif‟in ve ahbaplarının itirazlarına rağmen Eskişehir‟e gidecektir. Bu görev sırasında birkaç gün içinde yaşadıkları bile, Selma Hanım‟da başlamış olan
değişimi, hızlandırır. “Ay aydınlığındaki ölüyü de görmüş”, “alay kumandanının gözlerini de kapamış olan” genç kadın, “bir sabah, müthiş bir yaralı ve hasta
asker kalabalığı ile dolu, mahşer gibi bir tren içinden” çıkagelir. Yüzünde bir
huzur, adeta bahtiyarlık vardır. Artık ölüm korkusu nedir bunu da aştığını fark
etmiştir. Umutsuz ve panik içindeki kocası Nazif, de, “her şey bitti, hiç ümit
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yok değil mi?” derken, genç kadın, “mutlaka yeneceğiz, mutlaka” demektedir.
Çünkü yaralıların yüzlerindeki metaneti, azmi görmüştür; dahası Eskişehir garında, “ara ve aman vermeyen bir ateş yağmuru altında Büyük Şef‟in sakin, kararlı ve destanî çehresini de” görmüştür.
(Karaosmanoğlu, 2005: 85). Bu Ankara ziyareti, düşmanın top seslerinin Ankara‟dan duyulduğunu söyleyip birlikte Kayseri‟ye kaçmalarını öneren kocası
Nazif Bey‟den kopuşu olur.
Selma Hanım‟ın kocasından kopuşunun o günlerde oluşu rastlantı değildir.
Kocasından ne kadar uzak olduğunu, onu “ne kadar sönük, ne kadar şahsiyetsiz
ve mıymıntı” bulduğunu anlayacaktır; dahası, onun şık giysilerinden, yumuşak
pembe cildinden bile tiksindiğini görür. Kayseri‟ye gitmemesi üzerine kocasının
“ öyle ise ben seni bırakır giderim. Canımı pazarda bulmadım” diye haykırması
üzerine sadece susar ve önüne bakar; “o dakikadan itibaren bu karı koca arasında adeta manevi bir boşanmanın” hükmü yazılmıştır”. (Karaosmanoğlu, 2005:
90) Bu, Selma hanım için, “yalnız karılık kocalık bakımından değil, fikirce, hisçe, bütün şenliğine şamil bir inkılâbın kaynağı” olacaktır. “Nazif‟ten ayrıldıkça
Ankara‟ya, Ankara‟nın ifade ettiği milli manaya bağlılığı” artmaktadır. Buna
karşılık Selma Hanım ”asker kıyafeti haricinde bir erkek timsali, onun için, artık, tasavvuru kabil olmayan cinsiyetsiz bir şey” olan Binbaşı Hakkı Bey‟e ilgisi
de başka bir nitelik kazanmaktadır. O‟nun her görüşünde, “o döğüşken erkek
mahşerinin içine dönmüş gibi bir helecan” duymakta, onu gittikçe “ daha serin
bir hisle takdir” etmektedir” (Karaosmanoğlu, 2005: 86).
Selma Hanım, “yirmi üç gün, tam yirmi üç gün ” “böyle bir ruh tımarı, böyle
bir ahlak riyazeti içinde” yaşar. Sakarya kıyılarından ilk zafer haberi geldiği an,
bu nedenledir ki asla şaşırmaz, coşup taşmaz. “Halime ile beraber, Ömer Efendi‟nin ihtiyar anasıyla beraber ve onlar kadar sakin, uslu, bunu bir „emri tabii‟
telakki” edecektir (Karaosmanoğlu, 2005: 90).
Yakup Kadri Selma Hanım‟ın bu ruhsal olgunlaşması ile Ankara şehri arasında ustaca bir bağ kurar, birbirine benzetir: “Bütün Ankara‟da da böyle gösterişsiz bir sevinme vardı. Bu bayraksız, donanmasız, davulsuz, zurnasız bir zafer
bayramı oldu. Çünkü sevinç, yanık topraklardaki sular gibi, hep içe çekilmiş,
yüreklere sinmişti” (Karaosmanoğlu, 2005: 91). İstanbullu bir genç kadının
“yaban” sayıldığı bu topraklardaki arayışı mutlu sona ulaşmıştır, “ruhunun muvazenesini” bulmuştur. O kadar ki, kendisini “yaban” sayanların başında gelen
Ömer Efendi bile ilk defa olarak kendisine gülümsemektedir.
Romanın ikinci bölümü, zamansal bir kaydırma ile başlar. “Selma Hanım, bu
acayip rüyadan, üç yıl sonra, Yenişehir‟de, yeni bir evde, yeni bir kocanın yanı
başında” uyanmaktadır. Ne var ki uyandıktan sonra ki hayatının mı bir rüya olduğuna da karar verememektedir; her şey yabancıdır, sorularla doludur. Selma
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Hanım, Sakarya Savaşı günlerinde kocasından niçin o kadar soğudu? Neden,
Büyük Zaferi izleyen o coşku devrinde ondan öfke ve hınç duymaya başladı?
Ve bir gün İzmir‟e girmiş Miralay Hakkı Bey göğsünde İstiklal Madalyasıyla
Ankara‟ya geldiği gün “Nazif‟in bir dakikalık huzurunu neden çekemez” olmuştur? Ve Nazif Selma‟yı hep sevse de -boşanma isteğine, “ madem ki öyle istiyorsun, peki” diyecek, Anadolu‟nun ıssız bir köşesinde, bedbaht, kendini içkiye vermiş bir yaşama yürüyecektir.
Bu konunun yeni Cumhuriyet rejimi için nasıl yaşamsal bir yol ayrımı, bir
“sapma” anlamına geldiğini daha iyi anlamak için sadece Ankara‟yı okumak yeterlidir. Kurtuluş Savaşı kahramanlarından emekli miralay ve milletvekili Hakkı
Bey artık iş hayatına girmiş, tipik bir yeni Türk burjuvasıdır. Asıl çarpıcı olan
nokta ise, Hakkı Bey‟in, karısı Selma Hanım‟ın bile kendinden soğumasına yol
açan değişimidir. Şu satırlar inkılâpçı bir kadronun “nâzır kızları tarafından nasıl başının yendiğini” çok çarpıcı biçimde tasvir ediyor: “Selma Hanım‟ın bu
monden toplantılardaki muvaffakiyeti büyüktü ve Hakkı Bey, kendi monden
muvaffakiyetleri kadar karısınınkiyle de iftihar etmektedir. Onu her kadından
daha güzel, daha süslü ve daha itibarda görmek yegâne emelidir. Eski Milli Mücadelecilerden bazıları gibi Hakkı Bey için de kıyafet değişiminden sonra milli
dava, adeta böyle bir mondenlik iddiası şekline girmişti” (Karaosmanoğlu,
2005: 106). Selma Hanım, zafer günlerinde, İzmir‟den “çehresi bir tunç rengi
bağlamış” olarak, göğsünde İstiklal Madalyası ile dönen Miralay Hakkı Bey‟le
evlenmiştir. Ne var ki Miralay Hakkı Bey evlendikten sonra, Selma‟ya danışmadan ordudan istifa edip iş yaşamına atılmış; giyinişini, yaşayışını da değiştirip bir salon adamı olmuş, dahası karısını hiçe saymaya başlamıştır ki bu da karısı Selma Hanım üzerinde yeni bir hayal kırıklığıdır.
Hakkı Bey, o dönemde gerçek yaşamda yüzlercesi görülen bu tip işadamlarının başarılı bir simgesidir. Gerçek yaşamda gündüzleri hükümetten ihale koparmak isteyen yabancı şirketlerin temsilciliğiyle uğraşmakta, geceleri ise balolarda asri bir hayat sürmektedir. Zaten eski Milli Mücadelecilerden bazıları gibi,
“kıyafet değişiminden sonra milli dava böyle bir mondenlik şekline” girmiştir.
Milli Mücadelecilerin büyük bir bölümü için, için “Bir Avrupalı gibi giyinip
süslenmek, bir Avrupalı gibi dans etmek, bir Avrupalı gibi yaşayıp eğlenmek ve
hele bu iddiada Avrupalılar nezdinde, Avrupalılar arasında muvaffak olmak
bunlara büyük bir zafer kazanmak kadar ehemmiyetli görünüyordu.” (Karaosmanoğlu, 2005: 106) Bu nedenledir ki, Ankara Palas‟taki Noel ve yılbaşı balolarına hazırlık birkaç ay öncesinden başlamakta, birçok aile İstanbul terzilerine
taşınmakta, Beyoğlu‟ndaki mağazalar aracılığıyla, Avrupa‟dan fraklar, iskarpinler ısmarlanmakta, gerek “Kaligurusi‟de gerek Fegara‟da en son Paris modelleri
Ankaralı hanımlar tarafından” kapışılmaktadır. Bu arada, Yakup Kadri‟nin,
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“karılarının bütün arzularını yerine getiremeyen kocalar dünyanın en bedbaht
insanlarıydı” notunu düştüğünü anımsayalım ( Karaosmanoğlu, 2005: 110).
Bu “mondern yaşam” tutkusu Ankara Palas‟a lüks arabalarla gelip içeri giren
silindir şapkalı, fraklı, tuvaletli zarif kalabalığı izleyen Ankara köylüsü için ne
ifade etmektedir? Otelin kapısının önünde polisler tarafından itilip kakılan yüzlerce köylüden biri “siperi arkaya çevrilmiş kasketinin üstüne bir sarık geçirilmiş” olanı, başını anlamlı biçimde iki yana sallayıp, “İçeride, ne yaparlar bilirim
emme, söylemem!” demektedir; bir başkası “bilemeyecek ne var, Tango!” demektedir. Tango kelimesi bu halk için gayet belirsiz ve genişti.
“Bu belki bir ayinin, belki bir yemeğin, belki de bir çalgının adı idi” (Karaosmanoğlu, 2005: 111). Belki de bu türden “yorum”lar nedeniyledir ki, uzun
yıllar Ankara Palas‟taki balolar kamuya yasaklı şekilde sürdürülecek, hatta bizzat şehrin valisi Tandoğan‟ın köylü, “çağdaş” olmayan kılıklı kişilerin şehrin
bulvarına çıkmalarının yasaklanması gibi, bu baloları izlemeye “cüret eden”
köylülerin haberini yazmak da kolluk kuvvetleri eliyle cezalandırılacak, gazeteci şehirden attırılacaktır (aktaran, Oktay,1994: 200).
Bu nedenle devrim ya da benzeri toplumsal alt üst oluş dönemlerinde hemen
her ülkede görülen bir süreç yaşanmaktadır. Devrim sonrasında, Kurtuluş Savaşı‟nı vermiş olan idealist kuşak üzerinde yıpratıcı etkileri başlamıştır. Selma
Hanım ve yeni kocası - Cumhuriyetçi genç aydın- Neşet Sabit tıpkı Türkiye gibi
"ruhunun milli muvazenelerini" aramaktadır. Bir arayış dönemidir yaşanan. Ankara gibi bütün Türkiye de, romanda “viskili balo - şerbetli mevlüt” simgeleriyle vurgulanan kültür farklılaşmasını yaşamaktadır; “Ankara zeybeği” ile “tango”ların yan yana olduğu “balo”lar ise günümüzde yaşanan kültürel karmaşanın habercisi gibidir. Yakup Kadri, “Samanpazarı'nda kazanıldıktan sonra Yenişehir‟de kaybedilen” Kurtuluş Savaşı‟nı anlatır romanında.
Bu arada, yeni Ankara‟nın imarı ile yeni Türk insanının yaratılması arasındaki
benzerlik de dikkat çekicidir. Bunu inkılâbın “kadro”sundan Burhan Asaf (Belge) şöyle anlatır: “Milletin yapısı ile, iskelelerini şişirerek, semt semt, kat kat
yükselen Ankara, yaşamağa başlayan taşları ve toprakları ile bir gün insanını da
verecektir.” Yeni Ankara‟nın kendine özel insanını yükselen binaların harcı kurumadan çıkaracağını söyleyen Burhan Asaf aslında yeni Cumhuriyetin simge
kenti olan “medeni Ankara”nın aynı zamanda “medeni bir ulusun” yetişeceği
bir mekân olduğunu da vurgulamaktadır. Çünkü “imar, inkılâba benzer”(Burhan Asaf,1929a) .
Yeni Ankara “baş döndürücü bir süratle inkişaf” edilir, Samanpazarı‟ndan
Cebeci‟ye, Yenişehir‟den Kavaklıdere‟ye “yerden fışkırırcasına” resmi binalar,
apartmanlar yükselirken bunların çoğundaki zevksizlik kimi “dikkatli gözlerden” kaçmaz: “Şehir içindeki, apartmanların, resmi binaların ise kadim Hint ra-
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calarının saraylarından hiç farkı yoktu. Bazıları da ogival pencereleri, yeşil
renkli yaldız murabbalı saçaklarıyla Osmanlı devrinin medrese ve imarethane
mimarisinin soysuzlaşmış bir devamı gibi idi” (Karaosmanoğlu,2005: 127).
Zafer sonrasında ortaya çıkan hemen her alandaki bu soysuzlaşma romandaki
tek yozlaşmamış kahraman olan Neşet Sabit‟in de dikkatini çeker. Neşet Sabit,
Milli Mücadele dönemindeki sade, içten ve kişisel yaşamı özlemle ansa da, o
ruhun, bu dönemin “yaşama prensibine” uygun olmadığını da acıyla görmektedir. Türk kadını çarşaf ve peçeden sıyrılmış ne var ki pek çoğu bunu çalışma yaşamında olmak için değil, “dans etmek, tırnaklarını boyamak, bir süslü kukla
olmak” için yapmaktadır. Türk erkeği ise batılılaşmayı “Tanzimat beyinin alafrangalığı” ile bir ayarda tutmaktadır. “Viskili danslı balo”ları “şerbetli mevlüt”ten ancak, iki üç kilometrelik bir mesafe ayırmaktadır. Bunlar hep, “inkılâbın yanlış anlaşılmasından çıkan neticeler”dir. Bu nedenledir ki Yakup Kadri‟ye göre, Yenişehir‟de bütün evler “sanki bir benlik ve benlikçilik kalesi” gibidir; bahçelerde bir tek çocuğun oynadığı görülmez, pencerelerden bir tek şarkı
duyulmaz. İlginçtir, Nazım Hikmet de, yeni Ankara‟nın önde gelen simgelerinden Ankara Garı‟nı betimlerken yeni rejimin yaşama yansıyan otoriter ipuçlarını sergiler: “Ankara Garı‟na bahar: / İstasyon polisinde artan gizli bir telaşla, /
Üçüncü mevki bekleme salonunda köylü yapı işçileriyle / Ve büfesinde göbekli
bir marula benzeyen İstanbul hasretiyle gelir. / Ankara Garı temizdir, rahattır ve
bilhassa yenidir./ Fakat mermerlerinin aydınlığına rağmen / Anlatılması öyle zor
(yahut öyle kolay) bir şey vardır ki rüzgârında/ Bağrışılmaz, koşuşulmaz, yüksek sesle gülüşülmez Ankara Garı‟nda” (Hikmet, 2005: 254).
1940‟larda İlhan Tarus‟un anlattığı Ankara‟da, şehrin eski, mütevazı semtlerinde zorla bir ev edinen memur kesimi için, ideal semt Yenişehir olmuştur. Bu
nedenle Altındağ gibi eski ve yoksul semtlerdeki küçük memurlar Yenişehir‟deki villalara özenerek evlerine eklemeler yapmaktadır. Çünkü “Altındağlı
için Yenişehir, daimi bir idealdir. Ve modeldir. O modele doğru bütün ömrünce
sürecek bir karikatür yaptığının farkına varmayacak, lakin demir markalı bahçe
kapısını seyrede ede, mesut olacaktır” (Tarus, 1947: 87-88).
Bütün bu soysuzlaşma içinde, Ankara‟nın Selma Hanım‟ı ise, “hayatını kazanmak için değil, bir şeye yaramak için” çalışmak isteğini duymaktadır. Bu
arayış, bu mutluluk isteği ise kendisini, Ankara‟ya geldiğinde bir süre kaldığı
Tacettin Mahallesi‟ndeki yaşamına, duygusal planda ise kocasını bırakıp Neşet
Sabit‟e yöneltmektedir. Selma Hanım artık, – Neşet Sabit‟le olan yeni yaşamında- “halk içinde ve halkla beraber eğlenmekte daha büyük bir zevk “ vardır. Onları, „stadium‟daki müsabakaları, Halkevi‟nin “gittikçe tekâmül eden temsilleri”
kendine çekmektedir. “Jansen planına göre açılmış alan ana cadde”, henüz tenha
da olsa bu caddeye inen sokaklar eski tenhalığından kurtulmakta, canlanmaktadır. “İstanbul bir zevk ve safa merkezi, bir turizm şehri, bir kozmopolit liman
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halini” almışken yeni Ankara‟da çalınıp söylenen operalar, Halkevi sahnesindeki “temaşa”, “halkın ruhunda yeni başlayan lirik ve dramatik açlığa kâfi bir gıda
teşkil” etmektedir. Özetle Ankara, “bütün manası ile bir Orfe masalını yaşamaya” başlamıştır. Bu masalın “kahraman”ının, “saçlarındaki güneş, gözlerindeki
güneş, gözlerindeki gök parıltısıyla daime taze, daima coşkun bir ezeli gençlik
kaynağı gibi yeşil Çankaya tepesinde çağladığı ve onun varlığından bir seyyalenin daima aşağıya doğru aktığı” hissedilmektedir! (Karaosmanoğlu, 2005: 178).
Ankara, bu noktadan sonra bir romandan çok, Yakup Kadri‟nin kurulan yeni
Cumhuriyet‟e ilişkin özlemlerini dile getirdiği bir deneme metni halini alacaktır;
zaten romanın üçüncü bölümü geleceği anlatan tam bir “ütopia”yı dile getirir.
Yaban‟da (1936) aydınlarla halk arasındaki derin uçuruma değinen Yakup Kadri, Ankara‟ da hayli cesur bir Cumhuriyet eleştirisine girişir; halka olan mesafeyi gidermenin yollarını tartışır. Yakup Kadri, Ankara romanında “Samanpazarı‟nda kazanıldıktan sonra Yenişehir‟de yitirilen Kurtuluş Savaş‟ını yansıtmaktadır. Bu saptama Kurtuluştan sonra yaşanan sürecin çarpıcı bir özetidir. Roman, Ankara kentinden yansıttığı görünümler ve irdelediği sorunlar nedeniyle
önemli bir yapıttır. Yakup Kadri, romanın üçüncü bölümünde “Kadro”cu Yakup Kadri olarak, Kadro‟cuların ideallerindeki toplum modelini yansıtan bir
ütopyayı anlatır.

“Ankara Sahnesi”nin Ardındakiler
Ankara‟yı anlatan yapıtlar sahnenin önündeki “inkılâpçı”ların kendi içlerindeki sorunları yansıtır; ne var ki bir de, bütün bunların dışında yaşayan geleneksel Ankara insanı vardır. Bu kesim, bu dönem yapıtlarında çok sınırlı olarak görülmektedir. Bu yapıtlarda halk adeta gerçek yaşamdaki konumlarına benzer biçimde başrol oyuncularının ideolojik perspektiflerinden ve adeta bir figüran olarak yer alır. Örneğin Yakup Kadri‟nin Ankara romanında Hakkı Bey‟lerin ev
sahibi ya da hizmetçisi gibi; Ankara Palas‟ta yılbaşı balosu sürerken kapıda
bekleşen, polis tarafından itilip kakılanlar gibi. Aynı şekilde Panorama‟daki,
“Şapka Kanunu çıktığı günden beri evinden dışarıya ayak atmayan” Tahincizâde Hacı Emin Efendi gibi! (Karaosmanoğlu, 1971: 34). Bu yaşa kadar her
şeye “eyvallah” demiş, her devre uymuş; hatta işgal zamanında düşmanla hoş
geçinmesini bilmiş, fakat iş, baştan fesi çıkarmaya dayanınca, birden sabır ve
tahammülü taşıvermiştir!
İşte Yakup Kadri‟de “sahne ardında” olan Ankaralı halk Memduh Şevket
Esendal‟da öne çıkar. Esendal‟ın Ayaşlı ve Kiracıları (1934), adlı romanında da
yeni Cumhuriyet‟in öznesi olamamış yerel halkı, çevreden Ankara‟ya gelmiş
Anadolu köylüleri, “sahnenin arkasında” kalanları izleriz. Esendal Ayaşlı ve Kiracıları„nda, bir bakıma, „tango‟lu yılbaşı balolarında Ankara Palas‟ın kapısında birikenler, Yenişehir‟e, şehrin yeni yapılmış ana caddesine çıkartılmayan
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Ankara köylüsünü içeriden yansıtır. Memduh Şevket Esendal'ın Ayaşlı ve Kiracıları‟nda eşkıyalık, zaptiye çavuşluğu, arzuhalcilik gibi işlerde çalıştıktan sonra
dokuz odalı dairesini "aile evi" olarak kiralayan Ayaşlı İbrahim Efendi'nin kiracıları aracılığıyla, „yaşayan‟ gerçek Ankara'dan kesitler yansıtır. Romanda Hâki
Bey ile karısı Turan Hanım‟ın, bir zamanlar çiftlik sahibi olan yoksul ve yaşlı
Hasan Beyin, eski konsolos Şefik Beyin, fabrikatör olduğu söylenen İskender
Beyin ve Ayaşlı ailesinin bireysel sorunlarından Ankara'nın toplumsal yaşamına
ulaşılır. Evin dokuz odasında yaşayan kişilerle Cumhuriyet döneminin başlarında Ankara'dan insan görünümleri sergilenir. Romanın bir başka ilginç yanı da
kurulmakta olan Yeni Ankara ile geleneksel nitelikteki Eski Ankara'nın karşılaştırılmasıdır.
Ankara'nın toplumsal yaşamı İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye savaşa
girmemiş olsa da- bu savaş ortamının etkileri altında sürmüştür. Savaşa girilmemesine karşın, savaşın etkileri tam Türkiye'de olduğu gibi, ülkenin siyasal
merkezi olan Ankara'da da yoğun biçimde duyulmaktadır. Bu dönem edebiyatındaki Anadolu‟ya açılma genellikle popülist - bürokrat ideolojinin resmi çemberinin dışına çıkabilmiş değildir. Pek çoğu ancak turistik denilebilecek Anadolu ziyaretleriyle "kavranmış" bir Anadolu görünümü öne çıkar. Çok zaman röportajcı bir tutumun ürünü olan sayfaların, Altı Ok'lu hükümet politikasına uyma
çabasının ürünleri olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Ne var ki dönemin
cesur yazarı Sabahattin Ali “Bir Konferans” hikâyesinde elitist resmi ideolojinin
bu türden „eğitsel‟ çabalarını, “bu golf pantolonlu, kasketli, kara gözlüklü, boyunları fotoğraf makineli kalabalığı” güçlü bir ironiyle anlatır (Âli, 1965: 125).
Ancak Sabahattin Ali ile, köylüye, “yapmacık bir tavırla yaklaşan, sadece köy
edebiyatı yapan bu „aydın‟ tavrının keskin bir eleştirisi de edebiyata girer. Sabahattin Ali‟nin – kendisini Sinop cezaevine götürecek- ilk şiirlerinde belli olan
bu cesur eleştirel tutum, giderek güçlenecektir.
Ancak, 1930‟larda Halkevleri tarafından köylere düzenlenen gezileri bilmek
bu hikâyedeki tablonun hiç de abartılı olmadığını göstermeye yeter. Başlangıçta
köylüyü şehirlerdeki Halkevlerine ve oralarda verilen konferanslara, kültür faaliyetlerine çekmeye kalkışılır. Ne var ki bu, o günün koşullarında pek de olanaklı değildir. Bu nedenle, “köylere gidilip orada sıhhat bakımı, sosyal ve ekonomik meseleler üzerinde köylüye nasihatler verilmesi” yoluna geçilir. 1933 yılında Ankara Halkevi‟nin ilk köy gezisini yapan grup, bir “Afrika seferine çıkar
gibi, “meçhul bir kıtayı keşfe çıkan bir kafileye yetecek kadar konserve yiyeceklerle teçhiz” edilmiştir. Ankara yakınlarındaki köye varıldığında, “köy
meydanına bayrak çekilir, nutuklar verilir, köyün hastaları muayene ve tedavi
edilir”; bu arada “kafilenin köycü uzmanları köyün ve köylülerin birçok enteresan fotoğraflarını” çekmektedir (Kirby, 1962: 71).
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Ne var ki, bazıları “komik” ve “bir nevi iç turizm mahiyetinde kalsa da bütün
bu geziler, bazı aydınların Türk köyünü görmelerine yarayacak, ayrı köylerin
realitedeki şartları, ayrı köy çeşitlerinin fark edilmesi başlayacak, “ bazı yazarlar, sanat ve edebiyat adamları konu ve ilham almak üzere köylere gitmeye, köyün meseleleri üzerine fikir ve duygularını yazılarında ifade etmeye“ başlayacaktır. Artık köylü “Yaban‟da olduğu gibi soyut bir tip olarak değil, her insan
gibi iyi ve kötü tarafları, kuvvetli ve zayıf hususiyetleri olan fertler olarak” görülmeye başlayacaktır. Nitekim bu yıllarda, Halkevleri kanalıyla yürütülen
“Halkevi köycülüğü” için Cavit Orhan Tütengil şunları söyleyecektir: “Bütün
iyi niyetine rağmen, köye dışarıdan bakan, nutukçu ve öğütçü olmaktan bir türlü
kendisini kurtaramayan bu gel-geç köycülük hareketi de, aydınların köyde yaptıkları piknik halini alarak tavsamıştır.” (Tütengil, 1969. 93). Gelgelelim, halka
yönelme amaçlı bu gezilerin giderek “piknik halini aldığı”nı değil, daha baştan
itibaren zaten bir piknik olan bu gezilerin yorgunlukla değil, devrim heyecanının sönmeye yüz tutmasıyla sona erdiğini söylemek daha doğru olacaktır.

1940’lar: “İnkılâp Heyecanı” Sönüyor
Yakup Kadri‟nin, Ankara romanının – Cumhuriyetin 20. Yılını betimleyenson bölümündeki “mutlu” ütopyayı anmıştık. Gelgelelim, gerçek yaşamda
1940‟lar Ankara‟sında farklı bir tablo vardır. Atatürk‟ün ölümünden sonra, “inkılâbın” eski heyecanını yitirmeye başladığı hemen dikkati çeker. Aslında Yakup Kadri‟nin Cumhuriyet kuruluş dönemini “içerden” anlatan Ankara romanında bile bunun izleri belirgindir. İtalyan, Yunan, Fransız İngiliz ordularına
karşı dövüşen eski askerlerin bu devletlerin şirket çıkarlarını kollayan komisyoncular olduğu anda “inkılâp heyecan”ı sönmeye yüz tutmuştur. Aynı şekilde,
“inkılâp heyecanı”nı söndüren, - “inkılâpçı” kadrolar Prof Jansen gibi şehir
plancıları getirip, Cumhuriyete yakışan modern bir Ankara yaratmak için uğraşırken kimilerinin, imâr planlarını alt üst etme pahasına yürüttüğü arsa spekülasyonu ve rant hırsıdır. Burada, Jansen‟in, arsa spekülasyonunun kent planının
uygulanmasına yapacağı olumsuz etkiler konusunda, - kendisini kızdırmak pahasına da olsa- Atatürk‟e sorduğu soruyu hatırlamanın yeridir. Bir devlet kuran,
bir dizi devrimi hayata geçiren Atatürk, yönetimin bir kent planını uygulayacak
güce sahip olup olmadığını soran Jansen‟e kızmıştır; ne var ki yaşananlar Jansen‟in uyarısının ne derece yerinde olduğunu gösterir. Mustafa Kemal, kılık ve
alfabe reformlarını başlatacak ölçüde güçlü bir yönetim kurabilmiş olmasına
karşın, bir kent planını uygulatacak güçlü yönetimi kuramamıştır. Çünkü “bu
yalnızca uygarlık ve kültürel çözüme bağlanabilecek bir sorundu” diyor Falih
Rıfkı Atay (Atay,1969: 428).
Sonuçta, günümüz uzmanlarınca bile hayli başarılı bulunan Jansen Planı, 10
yıl içinde uygulanamaz duruma gelir. Bu konuda önemli çalışmaları olan Tankut‟a göre, bunun nedeni, teknik ya da parasal olmaktan çok, Ankara‟nın imarı-
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nın, “simgesel devrim” niteliğine olan inancın yitirilmesidir (Tankut, 1981:
119). Bu yoruma göre, “Ankara kentini kuranların zaman içinde devrimci coşkularının çıkarcı tutkuya dönüşmesi”, büyük bir rant mücadelesi ve yağmanın
bu ideallerin yerini alması yeni Ankara‟nın da sonunu getirmiştir.
Yakup Kadri Ankara romanında bu rant mücadelesini ve yağmayı çarpıcı biçimde betimler. Yeni Ankara “baş döndürücü bir süratle inkişaf” ederken, Samanpazarı‟ndan Cebeci‟ye, Yenişehir‟den Kavaklıdere‟ye “yerden fışkırırcasına” resmi binalar, apartmanlar yükselirken” yaşanan bu yağmanın asıl nedenini
soysuzlaşma ve devrim heyecanının sönmesine bağlar (Karaosmanoğlu,2005:
127). Yakup Kadri, Panorama‟da da aynı konuya değinir. Yakup Kadri‟ye göre,
demir tavında dövülmek gerekir oysa “demir çoktan soğumuş, ateş sönmüş” durumdadır. Yakup Kadri, bu ateşin ne zaman söndüğü sorusuna ise, “Kemalist
Türkiye‟nin anahtarını Babıâli tembelhanesinin bekçileri eline teslim ettiğimiz
gün” cevabını vermektedir: “O uğursuz ve fosil müessesenin dalkavuk İzzetlileri, idare-i maslahatçı Saadetlileri, mankafa Saadetlileri, mankafa Devletlileri
aramıza katıldıkları devlet, hükümet makamlarının, hatta Meclis ve Parti teşkilatının başına geçindikleri andan itibaren bence artık bir inkılâp rejiminden bahsetmemize imkân kalmamıştır” (Karaosmanoğlu,1971: 101).
Aynı şekilde, Osmanlı düzenine son verip yeni bir düzen kurmak isteyen kadrolarda beliren “saraylı eş” bulma sevdası ortaya çıktığı zaman “inkılâp heyecanı” sönmeye başlamıştır. Yön dergisinin düzenlediği bir açık oturumda Yakup
Kadri‟nin, “Babıâli kadrosu” dediği eski dönemden kalma siyasetçi ve bürokratlar üzerine olan şu tespiti hayli çarpıcıdır: “Bâbıâli kadrosu bu. Bütün idare kadroları Bâbıâli‟dendi. İnkılâbın başını bunlar yedi”. Ne var ki bir başka tanık ise,
Cumhuriyet rejimindeki kadroların yeni olduğunu vurgulayarak, sorunun kaynağı olarak ilginç bir noktayı gösterir: “Kadro inkılâpçıydı. Bu inkılâpçı kadroyu kadınlar yedi. Erenköy‟den, Şişli‟den kız aldılar. Osmanlı devrinin nazır kızlarını aldılar. İnkılâpçı kadro, kendini onların havasına kaptırdı.” Kemal Tahir
de aynı görüştedir: “Falih Rıfkı Atay da kitabında bundan söz ediyor. Bu kızlar,
“Nedir çilemiz, dağdan gelenlere çatal tutmayı öğretiyoruz” diye yakınırlarmış
“diyen Kemal Tahir “Bence Osmanlı Kadrosu işe hâkim oldu. Baştan itibaren
gevşeklik olmuş.” diye ekler.” (Dursunoğlu, 1967).Kemal Tahir bu dönemi anlattığı Yol Ayrımı‟nda İstanbullu “paşa çocukları”nın bu konuyu “iktidarı ellerine geçiren komitacılarımızı adamlaştırmak ödevi” olarak aldıklarını söyler: “Bizim ittihatçıların çoğuna çatalla yemek yemesini bunlar öğretmiş! Bunların böyle bir sosyal ödevleri var! Yedi yıldan beri, bazı Kuvayi Milliyecileri adama
alıştıran da bunlar… Ankara başkent olmasaydı, bu işi çoktan başarmışlardı
ama ne çare ki, oranın havasıyla pek uyuşamadılar” (Tahir, 1982: 157-158).
Burada bir an durup İttihatçıların Selanik‟ten “sırtlarında gömlekleriyle” İstanbul‟a gelip iktidar makamına geçtikten sonraki yozlaşmalarını da hatırlamak
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hayli ilginçtir. Üç İstanbul‟un Adnan‟ının da, Abdülhamit Düşerken‟in Binbaşı
Şefik Bey‟inin de “başını yiyen” aynı zaaftır, Osmanlı artığı aynı kadınlardır!
Tıpkı, Panorama‟daki Osman Nuri Bey gibi: “Zaten evlendikleri günden beri,
bir Vezir kızı olan karısı önünde Osman Nuri Bey, kendinde daima eksiklik hissetmiş, yıllarca onu, gördüğünden yad etmemek gayretiyle çırpınıp durmuş”tur.
(Karaosmanoğlu, 1971: 83).
Zaten, Cumhuriyetin 10. Yılında Yakup Kadri‟nin de içinde olduğu aydınlarca yayınlanmaya başlanan Kadro dergisinde bunun belirtileri 1933‟de iyice ortaya çıkmış durumdadır. “Ruhunu inkılâp heyecanının dokuduğu” Kadro Dergisi Cumhuriyet‟in 10. Yılında yayınlanmaya başlamıştır. Dergide, Şevket Süreyya‟nın ilk sayıdaki “Pesimist” yazısında olsun, daha sonraki “inkılâp bitmemiştir” gibi yazılarında olsun devamlı olarak “inkılâbın devam ettiğine” vurgu
yapılır. Ne var ki bu tutum ve kullanılan “dil” “devrim heyecanının söndüğünü” düşünen çevrelerce “iddialı” bulunacaktır.
Yakup Kadri Yaban‟ı “Yaban çölde bir feryattır” diye bitiriyordu. Yakup
Kadri‟nin feryadı Panorama‟da devam eder. Yıllarca yaşadığı Paris‟ten yurda
dönüp Diyarbakır‟da felsefe öğretmenliği yapan Ahmet Nazmi‟nin, İzmir‟deki
arkadaşı Cahit‟e mektup yazdığı Diyarbakır Halkevi‟nin “içinde in-cin top oynayan, kitap filan şöyle dursun, kağıt-kalem bile olmayan çırılçıplak odası” adeta inkılâbın özeti gibidir: “Yıllar yılıdır, geceli gündüzlü haykırıp durduğumuz
„inkılap‟ kelimesinin daha „i‟ harfi bile buraya aksedememiş. Kabahat kimde?
Bu halkta mı? Hayır, bin kere hayır; kabahat bir inkılâbın plansız, teşkilatsız ve
tekniksiz yapılabileceği hayaline kapılanlardadır.” (Karaosmanoğlu, 1971: 91).
Nitekim Panorama‟da Ahmet Nazmi arkadaşına şöyle yazar: “İnkılâp devri
kapanmıştır. İnkılap donmuş, taş kesilmiştir. O daha buluğa ermeden daha ilk
adımında ihtiyarlamış; Aretio-Skleros illetine tutulmuş, daha doğrusu bir nev‟i
çocuk felcine uğramıştır (Karaosmanoğlu, 1971: 98). Hatta - ilk kez cumhuriyetin onuncu yıldönümünde Atatürk‟te bile bir “bezginlik” sezdiğini yazan - Falih
Rıfkı, “(Atatürk) inkılâplarını bitirdikten sonra artık hiç işi kalmamışa döndü.
Acaba hastalığının da başlangıcı mı idi?” (Atay, 1969: 259) diye sormaktadır.
Panorama‟daki Ahmet Nazmi de benzeri bir “bezginlik” içindedir: “Coşmak,
coşabilmek ne tatlı şey! Henüz otuz beş yaşıma basmadan ben bu hassayı kaybetmiş bulunuyorum.” (Karaosmanoğlu, 1971: 101).
Yakup Kadri‟nin deyişiyle “demir tavında dövülmek” gerekti; oysa “demir
çoktan soğumuş, ateş sönmüş”tür. Yakup Kadri, bu ateşin ne zaman söndüğü
sorusuna ise, “Kemalist Türkiye‟nin anahtarını Babıâli tembelhanesinin bekçileri eline teslim ettiğimiz gün” cevabını vermektedir: “O uğursuz ve fosil müessesenin dalkavuk İzzetlileri, idare-i maslahatçı Saadetlileri, mankafa Saadetlileri,
mankafa Devletlileri aramıza katıldıkları devlet, hükümet makamlarının, hatta
Meclis ve Parti teşkilatının başına geçindikleri andan itibaren bence artık bir in-
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kılâp rejiminden bahsetmemize imkan kalmamıştır” (Karaosmanoğlu,1971:
101).
Kemal Tahir Bozkırdaki Çekirdek romanında, bu “yorgunluk” üzerine şu saptamayı yapar: “Onuncu yıl çok önemli bir dönemeçtir, biz ülkücülerin ömründe.
Bizim kuşaklar, bu dönemeçten sonra duydular ilk tüketici yorgunluğu… Ülkücü arkadaşlardan bazısının içkiye, bazısının pokere, (…) başlamaları bu onuncu
yıldan sonradır. Daha otuzuna varmadan ülkücülükten yorulmuştuk. (…) Ayakları yere basmayan, gözle görünür ürün veremeyen ülkü yormuştu bizi” (Tahir,
1965: 138).Sonuçta, İkinci Dünya Savaşı‟nın tüm hızıyla sürdüğü 1940‟ların ortalarından itibaren farklı bir Ankara vardır. Ankara‟yı Ankara yapan özellikler
değişmiştir. Başkent artık ne Halide Edip‟in deyişiyle “milli mücadelenin kâbesi” , ne de Behçet Kemal‟in deyişiyle “mihrakımız”dır. Ankara artık Anadolu‟ya yön veren karizmatik merkez değildir; dahası Türkiye‟de çok partili yaşamla birlikte rejimin liberalleşmesine ve dış dünyaya açılmaya paralel olarak
yaşamın merkezi yine İstanbul‟a kaymaya başlamıştır.
CHP‟nin tek parti yönetimi, savaşın gidişatına göre bazen mihver bazen de
müttefik devletlerine yaklaşıp uzaklaşarak zig zaglı bir siyaset izlemekte, bu durum iç politikaya da yansımaktadır. Bu değişimle birlikte, aydın ve sanatçıların
desteği de büyük ölçüde yön değiştirmiştir. Ankara, tek partinin baskıcı yönetimi altında sanatçı ve aydınların sivil polislerin „nezareti altında‟ ucuz meyhaneleri doldurdukları, otellerinde Alman, İngiliz, her ülkeden casusun cirit attığı bir
kenttir. Bu dönemde aydın, şair ve yazarların yaşadığı baskı ve acılar Ankara
edebiyatında izlenebilir.
İnönü‟nün “Milli Şef”liğindeki dönemde sanatçı ve aydınlar üzerindeki baskı
DP döneminde de değişmeyecektir. Mehmet Kemal Acılı Kuşak adlı anılar kitabında, 1945-55 arası Ankara‟sındaki sanatçıların bu yaşamından kesitler aktarır.
Attilâ İlhan‟ın mısralarıyla söylersek, “Nâzım hapiste / Dinamo sürgün”dür. Öte
yandan söz konusu olan salt siyasal baskılar da değildir. Ankara , – İstanbul‟dan
farklı olarak – toplumsal baskıların da geçerli olduğu, muhafazakâr bir taşra atmosferinin egemen olduğu bir kenttir. Ankara aynı zamanda, Garip şiirini oluşturacak olan üç genç şairin arkadaşlık yaptığı Orhan Veli‟nin “Oktay‟a Mektuplar” şiirinde de söylediği gibi, “Melih‟le aynı kızı sevdiği”, işsiz gezip “ne üstte
var ne başta” meteliksiz gezdiği bir kenttir. Dahası, o dönem Ankara‟sındaki kısıtlı sosyal yaşam da bunaltmaktadır Orhan Veli‟yi. Nitekim “Başkent, sakal
koy veren bir şaire dayanmadığı içindir ki” Orhan Veli “ver elini İstanbul!” diyecektir (Kemal,1977: 41). Dramatik olan da şudur ki Ankara, aynı zamanda
Orhan Veli‟nin ölümüne de sebep olan kenttir. İstanbul‟dan, birkaç günlüğüne
gelen Orhan Veli, kentin sokaklarının kanalizasyon kazısı nedeniyle didik didik
edilip, aşılmaz çukurlarla doldurulduğu bir sokakta, gece ayağı kayıp çukura
düşecek, birkaç gün sonra da ölecektir!
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Bu dönem Ankara‟sı, polis baskısının daha fazla hissedildiği, aydınlar için her
bakımdan boğucu bir kenttir. Örneğin Faik Baysal‟ın romanı Rezil Dünya
(1955) Ankara‟nın savaş dönemindeki bu karışık dönemini konu alır. Savaşa girilmemesine karşın, savaşın olumsuz etkileri tüm Türkiye‟de olduğu gibi, Ankara‟da da yoğun biçim de duyulmaktadır. Romanın ana kişisi Rafet iyi bir öğrenim görmesine karşın İkinci Dünya Savaşı‟nın yol açtığı ekonomik ortamda işsizdir. Geçici işlerde çalıştıktan sonra radyo spikerliği sınavını kazanarak Ankara‟ya gelir. Ancak, kendi yerine “ torpilli‟‟ başka bir adayın alınması üzerine
yeniden işsiz kalır. Her şeyin karne ile bulunabildiği, açlığı ve karaborsanın kol
gezdiği yoksulluk ortamı içinde ancak inşaat işçiliği yapabilen Rafet, savaşı çıkaran kesime öfkelenmeye başlayacaktır. Yaşamını sabahçı kahvehanelerinde,
yoksul otellerde sürdürür, halktan kişilerle ilişkiler kurar. Oteldeki oda arkadaşı
Dertlioğlu„ndan etkilenerek bilinçlenir. Romanda, Rafet‟in Ankara‟da işsiz kalıp Zonguldak‟a gitmesinden önceki önemli bir olay da bir gece otelin basılmasıdır. Oteli basan polislerle “Rus casusu “ olduğu ileri sürülen Süleyman arasında çatışma çıkar, Süleyman ve iki polis ölür. Rafet, Süleyman‟ın liseden arkadaşı Hıdır olduğunu cesedi görünce anlar. Bu olay da yüreğinde ve bilincinde ayrı
bir öfke yaratacaktır. Rafet‟in Ankara‟daki yaşamı burada bitecek ancak başka
kentlerdeki işsizlik ve açlıklar sürüp gidecektir.
Ankara kenti, özellikle 1940 sonrasında, inkılâp heyecanındaki bu “sönüşe”
paralel olarak, bir bakıma kurucu parti CHP‟nin tek parti yönetiminin iktidarı
Demokrat Parti‟ye devrettiği döneme kadar mimari ve kentçilik açısından da bir
gerileme içine girer. Özellikle 1950‟den sonra, DP iktidarı döneminden başlayarak yaşanan gecekondulaşma istilasından – yeni Cumhuriyetin modern başkentini inşa iddiasıyla yola çıkılan- Ankara da payına düşeni alacaktır. Bu olgu da
Ankara edebiyatında hemen dikkati çekmektedir.

1950 Sonrası Çok Partili Yaşam ve Ankara
Türkiye‟de 1950 seçimleriyle birlikte Demokrat Parti dönemi başlar. İktidar
değişimi ve iktidardaki yeni partinin Anadolu‟daki örgütünü oluşturanların çıkar ilişkileri gereği gözler yeniden Ankara‟ya çevrilmiştir. Ancak, bu yapıtlardaki Ankara, daha çok bir siyasal başkent, özellikle “hükümet merkezi”dir. Ankara ya da dönemin yaygın deyişiyle “Angara”, yerel sorunların çözümlenmeye
çalışıldığı, partinin Anadolu‟daki örgütünün “adamlarının” oturduğu bir kenttir.
Bu nedenle, kentteki yaşamdan söz etmese de bir çok edebiyat yapıtında Ankara‟nın adı geçer.
Ankara‟nın bu ölçüde yansıdığı ürünlere: Talip Apaydın‟ın traktöre, makineli
tarıma karşı olan roman kişisi İzzet Ağa‟nın Ankara‟da hastanede yatarken tarımdaki makineleşmenin gereğini kavradığı romanı Sarı Traktör (1958) Aziz
Nesin‟in politika kulislerine değinilen mizah romanı Zübük (1961) Kemal Ta-
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hir‟in, Köy Enstitüsü öğrencisi köylü çocuklarının Ankara‟yla karşı karşıya gelişlerini çizgilediği kitabı Bozkırdaki Çekirdek (1967) gibi yapıtlar eklenebilir.
Bu dönemdeki toplumcu-halkçı sanatçı ve aydın kuşağının yoksulluk, işsizlik,
yalnızlık ve siyasal baskılar altındaki yaşamları da Türk edebiyatında konu
edilmiştir. Örneğin Mehmet Kemal, sonraki yıllarda yayınladığı Acılı Kuşak
(1968) adlı anılar adlı kitabında, bu dönemde siyasal baskı altındaki aydınların
yaşamlarını yansıtacaktır. Mehmet Başaran‟ın Mehmetçik Memet‟i (1978), Ankara Hasanoğlan Köy Enstitüsü‟ndeki Anadolu çocuklarının zorlu serüvenlerini
yansıtırken, Ankara‟dan görüntüler de aktarmaktadır. 1950‟deki iktidar değişim,
bürokrasinin önemini yitirmesi, ticaret ve tarım sermayesinin yükselen egemenliği, bu dönüşümlerin halk ve aydınlar üzerindeki etkileri bu ürünlerden izlenebilir. Ahmet Muhip Dranas‟ın, Ahmet Arif‟in kimi şiirleri bu kentten izler taşısa
da edebiyatta Anadolu köylerinin ve İstanbul yaşamının daha büyük yeri vardır.
1960‟lardan sonra bütün Türkiye‟de olduğu gibi Ankara‟da yaşanan toplumsal
olaylar da Ankara‟yı konu alan yapıtlara yansımıştır. Kentten görüntüleri içeren
ürünlerin bu dönemden sonra çoğaldığı da izlenir. 1960‟lardan sonra köylerden
koparak, büyük kentlere yerleşenlerin yöneldiği kentlerden biri de Ankara‟dır.
Ankara, 27 Mayıs‟la 1960 sonrasında ülke toplumsal yaşamındaki, siyasallaşmanın hiç şüphesiz en önde gelen kentidir. Özellikle 1965 sonrasında ülke genelinde kitleselleşen siyasallaşma ve anti- Amerikan eylemler edebiyata da konu
olur.
Fakir Baykurt‟un Amerikan Sargısı (1967), Anadolu Garajı (1970)gibi kitapları köyden göç edip kenti varoşlarında yeni bir yaşam kurmaya çalışan eski
köylü –yeni kentli yoksul insanların yaşamını bu siyasallaşma içinde verir.
Amerikan karşıtı eylemlerin yoğun olduğu bu dönemi anlatan dönemin yaygın
olayı olan köylülerin toprak işgallerini betimleyen Baykurt, Amerikan Sargısı‟ında, bir Alevi köyündeki kişilerin “Amerikan yardımı”na tepkilerini kara
mizah içinde verir. Ankara yakınlarındaki Kızılöz köyü Amerikalılar tarafından
pilot bölge olarak seçilince önce adı Güzelöz olur, daha sonra yetiştirilmesi
amaçlanan damızlık hayvanlar ölmeye, dikilen “faynapıl” fidanları kurumaya
başlar. Amerikan Sargısı, yeni başlayan “Türk-Amerikan dostluğunun” güçlendirilmesi amacıyla Ankara yakınlarında bir köyde yapılan “modernleştirme” girişimlerini ve bu girişim sonucunda ortaya çıkan durumları irdeler. Alevî Kızılöz, ilerici köylülerin yaşadığı bir yerdir. Köylü önderi bu kez köyden biri,
Muhtar Temeloş‟tur. Kendilerini ziyaret ederek bir gereksinimleri olup olmadığını soran “dernek” temsilcileri ve Kaymakam ile Ankara Valisine bir şey istemediklerini söyler köylüler. Ancak, fazla ısrar edilince de Ankara ile aralarındaki bir tepenin yok edilmesini bildirirler. Aktepe köye doluşan dozerlerle kısa
zamanda yok edilir; köye Amerika‟dan getirilen tavuklar, sığırlar, ağaçlar görülmeye başlanır. Bir de “Dostluk Bahçesi” kurulur fakat buraya köylüler gire-
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memektedir: Bu olaylar ve “yenilik”ler sürüp giderken Bekçi Temeloş, anılan
bahçeye gizlice girmeye kalkar ve kurşunlanır. Sonunda köylüler bu bahçeyi
dağıtarak kendilerini ziyarete gelen Heyet üyelerinin şaşkın bakışları önünde,
yok edilmiş olan Aktepe‟yi doldurmaya başlarlar.
Fakir Baykurt‟un Yılanların Öcü‟nde (1958) anlattığı Irazca‟nın oğlu Kara
Ahmet, Kara Ahmet Destanı‟nda (1977) ailesiyle köyünden ayrılarak Ankara‟ya yerleşmiştir. Üniversiteye gitmeye başlayan oğlu Ahmet de bu dönemdeki
gençlik eylemlerini başlatan bir kuşağın temsilcisidir. Kara Ahmet Destanı‟nda
roman kişilerinin toplumsallaşma süreçleri izlenirken, kişilerin serüvenlerinde
bu dönüşümü yaşayan kitlelerin düştüğü durumlar, bireysel ve toplumsal açmazlar da sergilenir.
Kaplumbağalar (1967) ise yine köy yaşantısını ve bu yaşantı içindeki köylü
önderi Eğitmen Rıza‟yı anlatırken Enstitülü aydın döneminin toplum kalkınması için eğitimi başa yerleştiren temel tezi konu alır. Rauf Hoca Eğitmen Rıza‟ya
“her köye bir eğitmen ya da öğretmen yollayabildik mi, Türk‟ün düşmanları çatır çatır çatlayacaktır fesatlıklarından” (Baykurt,1975: 81) dedirtirken roman
kahramanı değil de sanki Tonguç konuşuyor gibidir. Ne var ki gerçek yaşamda
“fesatlıklarından çatlayan”ın köydeki “gerici imam, ağa” cahil bırakılan köylü
olmakta, köyü aydınlatma misyonuyla gelen “Atatürkçü öğretmen” ise – Baykurt‟un bir başka romanının adıyla söylersek-, Onuncu Köy‟lere gitmek zorunda
kalmaktadır. Ankara yakınlarındaki yoksul Alevî köyü Tonaklılar, Rıza‟nın
önderliği altında, boş bir araziyi ekime uygun hale getirerek bağ kurarlar. Ne
var ki bu kez bürokrasinin engelleri devreye girer; bu iş “yasal” değildir ve bu
hazine arazisini satın da alamadıkları için bağı bozarak yoksul yaşantılarına dönerler. Bir başka deyişle Tozak köylüleri doğaya karşı verdikleri mücadeleyi
kazansalar da bürokrasiye karşı mücadeleyi yitirmişlerdir. Baykurt‟un Kaplumbağalar romanı, gerçek yaşamdaki olgusal süreçlere yazarın bilinçliliği ile müdahaleler, bir tür “öğretmen Atatürkçülüğü” görülse de, “Türk köylüsünün yaratıcı gücüne olan inancın romanı” olarak karşılanır. (Naci, 2012: 444). Fakir
Baykurt, İçerdeki Oğul (1976) kitabında topladığı öykülerinde ise Ankara yaşamını daha çok siyasallaşma içindeki gençler ve kırsal kökenli aileleri açısından ele alacaktır.

1970’ler: İlk Cumhuriyet Kuşağı İş Başında
Türkiye‟de 1970‟ler, Cumhuriyet‟in yetiştirdiği kuşakların artık her alanda etkili olup yönetime de gelmeye başladığı yıllardır. Burada, inkılâbın “kadro”sundan Burhan Asaf‟ın (Belge) sözlerini bir kez daha hatırlayalım: “Milletin
yapısı ile, iskelelerini şişirerek, semt semt, kat kat yükselen Ankara, yaşamağa
başlayan taşları ve toprakları ile bir gün insanını da verecektir”. Burhan Asaf aslında yeni Cumhuriyetin simge kenti olan “medeni Ankara‟nın aynı zamanda

Türk Edebiyatında Ankara: Bir Orta Anadolu Kasabasının Siyasal Etkenlerle Değişimini Türk
Edebiyatında İzlemek

79

“medeni bir ulusun” yetişeceği bir mekân olduğunu da vurgulamaktaydı (Burhan Asaf, 1929b). Yazarın, Ankara‟nın imarından söz ederken “Yeni Ankara‟nın kendine özel insanını yükselen binaların harcı kurumadan çıkaracağını”
söylerken, bu imar ile bu kentte yaşayacak kuşakların yaratılması arasında kurduğu bağ dikkat çekicidir. Gerçekten de bu bağ, söz sanatı olmaktan çok daha
anlamlı olarak, mekân ile içinde yaşayan insan ardındaki etkileşime de ışık tutmaktadır.
İşte, Cumhuriyet‟in 50. Yılı yaklaşırken 1960‟ların sonlarında, giderek Cumhuriyet devriminin yetiştirdiği kuşaklar işbaşına gelmektedir. Aynı şekilde, bu
kuşaktan yazarların da başkenti simge alarak Cumhuriyet‟e eleştirel bir gözle
eğildikleri dikkati çekmektedir. Bu yazarların çoğunluğunun kadın olması ise
ayrıca düşünmeye değer bir özelliktir. Bu noktada ise, Ankara edebiyatçıları oldukları söylenebilecek olan Sevgi Soysal, Adalet Ağaoğlu, Ayla Kutlu gibi yazarlar özellikle öne çıkmaktadır.
Burada hemen hatırlamak gerekir ki Türkiye‟nin başkenti Ankara aynı zamanda Cumhuriyet‟in simgesidir. Türkiye‟de 27 Mayıs sonrasında yaşanan siyasal gelişmeler bu kenti yeniden önemli kılmıştır. Öte yandan Ankara, - İstanbul‟la birlikte- tüm ülkede yaşanan toplumsal-kültürel değişmenin izlerinin de
en çok görüldüğü kentlerden biridir.
Genel olarak bir Ankara edebiyatçısı olan Sevgi Soysal, birçok yapıtında bu
kenti siyasal oluşumlar, toplumsal çalkantılar ve bireysel yazgılardan oluşan bütünlüklü bir biçimde irdeleyecektir. Sevgi Soysal, “Ankaralı” olduğu söylenecek
yazarların başında gelir. İlk romanı olan Yürümek (1970) olsun, Yenişehir’de
Bir Öğle Vakti (1973) olsun, 1930‟lardan 1970‟lere değişen Ankara‟dan insan
manzaraları yansıtırken temelde insanın değişimini vurgular.
Sevgi Soysal Yürümek adlı romanında, ilk Cumhuriyet kuşağı olan kendi kuşağının yetişme yılları olan bu dönemi Ankara kentindeki değişimle birlikte
yansıtır. Temelde hep bir memur kenti olan Ankara doğal olarak savaşın gidişatından ve bu gidişata paralel olarak değişen siyasal gelişmelerden etkilenen bir
kenttir. O kadar ki İngiliz veya Alman yanlılığı, Yenişehir semtindeki memur
çocuklarının oyunlarına bile yansımaktadır. Savaş sonrasında ise gençler artık
“Barış Gönüllüsü” öğretmenleri kanalıyla Amerikan kültürünün etkisi altında
girmeye başlayacaklardır. Dönemin modası, Amerikan pazarı‟ndan “jean” almak, “love story” filmini izlemek, “cola” içmek, Amerikan malı kullanmaktır.
Aynı şekilde, Yenişehir‟den başlayarak İngilizce tabelalı mağazaların açılması
da bu kültürel değişimin Ankara caddelerine yansımış bir örneğidir.
Yürümek, Ankara‟nın Cumhuriyet dönemi içindeki değişimi izlenir.
1930‟larda şehrin gözde semti, olan Yenişehir de siyasal –toplumsal değişimlere paralel olarak değişmiştir. Zaten 1950‟lerde Ankara‟da yaşam da aynı değil-
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dir. Bir zamanlar Yerli Malları Haftasının kutlandığı Ankara‟da yeni bir yaşam
ortaya çıkmıştır. Buna paralel olarak, eski Ankara‟nın merkezi olan Samanpazarı terk edilirken Çankaya, Kavaklıdere bağlarında yeni semtler, örneğin “Yenişehir, City of Magic” yükselmiş, dahası Yenişehir‟de apartman yaşamına bile
geçilmiştir: “Şimdi nerede o eski Çankaya, Kavaklıdere bağları? Samanpazarı
eşrafı, eski Ankaralılar, bağlarını, o kutsal çocukluk anılarına boş vererek parselleyip parselleyip sattılar. Kim bilir nice eşekli, bağ evli, yer yataklı, yerli dolaplı çocukluk, Amerikalı ve başka yabancı kiracılarla iç içe yaşayan apartman
hayatında unutuldu çoktan.” (Soysal, 2004: 22). Eskinin Samanpazarı, yeni Ankara‟da “işini uyduramamışların” semti haline gelmiştir.
1970‟lere gelindiğinde Ankara‟da değişen sadece semtler, yapılar değildir;
Ankaralı yeni insan da çok farklılaşmıştır. “İşte bu asla geri gelmeyecek eskiyle
„Tolet‟li yeni zaman arasında; kasıntılı, bir bildiği olan, vatan millet demeyi bilen, „birimiz hepimiz için‟ci, Yerli Malları haftasını kutlayan Ankara‟da, Samanpazarı‟yla, Çankaya arasındaki batak, sevimsiz, sivrisinekli bozkırda asfaltlarla, beton yapılar, bahçeli, tek katlı, iki katlı evlerle „Yenişehir‟ gelişti. “İşte,
bir eskiyle kaçınılmaz bir sonra arasındaki, dünle beklenmedik bir çabuklukla
gelen bugün arasındaki Yenişehir” (...) “Ülkücü” bir devlette görevli olmanın
özel tavrıyla evlerine dönen memurların mahallesi!” (Soysal, 2004: 22). İlk kaloriferli apartmanın Selanik Caddesi‟nde yükselmesiyle kapıcılık kurumu da ortaya çıkar; kapıcılar çevre köylerden çoktan denkledikleri yorganlarıyla, “nicedir bir sılaya” hazırlanmış olarak, karıları, bulgurları, tarhanaları, doğmuş ve
doğacak çocuklarıyla gelirler. Yenişehir‟e en yakın sırtlara, Büyükesat sırtlarına, - pencerelerinde gaz tenekelerinde büyüyen çiçekleriyle- gecekondular kurulur.
Sevgi Soysal Yenişehir’de Bir Öğle Vakti (1973) adlı romanında ise, semtin
1960‟lardaki görünümünden insan manzaraları yansıtır. “Öğlendi. Kızılay semtinin en civcivli, gürültülü servisi en çabuk, en ayakaltı yeri olan Piknik‟in oraya akıyordu kalabalık” diye başlar roman. Semt artık Ankara‟nın lüks mağazalarıyla dolu bir alışveriş merkezi haline gelmiştir. “Ucuza, herkesten ucuza, herkesten önce en ucuzunu almağa meraklı” kalabalık doldurmaktadır kaldırımları,
mağazaları, vitrinleri. Tüketim çılgınlığı, taksit furyası içindeki çılgın kalabalığın aktığı yerdir Kızılay. Ankara‟da artık sadece zengin kesimler değil, gecekondu insanları da tüketim çılgınlığı içindedir. O kadar ki Samanpazarı‟nda ailecek oturan Tezgâhtar Ahmet, çalıştığı Tezkan mağazasından aldığı aylığın büyük bir kısmını „Amado‟ mağazasına yatırmayı bile, yakışıklılık düşlerinin gerçekleşmesi için “yatırım” olarak görmektedir: “Ahmet bunlarla, ailece oturdukları Samanpazarı‟nda, istediği kadar yadırganmamaya başlamıştı. Artık Samanpazarı‟nda bile, düşük kalite de olsa böyle orijinal şeyler giymeye meraklı delikanlılar türemişti” (Soysal,1973: 13). Önemli olan da budur; adam olan Saman-
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pazarı‟nda yadırganmalıdır; orda yadırganmayan, kılıksızın, sünepenin biridir,
“halktır” halk!
Artık kaliteli, ithal mal satan Ulus‟taki işportacılar bile Kızılay‟a akmaktadır.
“Artık kendini bilen Ankaralılar alışverişi Kızılay‟da yapıyorlar. Ucuz ev nevalesi düzmeğe meraklı memurlar bile, Hale değil, Gima‟ya gidiyorlar artık.”
(Soysal, 1973: 14). Daha çocukluğundan itibaren aldığı her şey için “ Kızılay‟dan alındı” cümlesini eklemek isterdi Ahmet. Kızılay‟dan alışveriş etmek
bir ayrıcalık, bir üstünlüktür; Ulus, Hal deyinde aklına hep eve yığılmış patates
çuvalları, pis peynir, zeytinyağı tenekeleri, hasislik, yoksulluk gelir. Ahmet‟e
göre, “bu giyim alışverişi de bir bilim”dir; öyle Samanpazarı‟nda eskici dükkânlarından elden düşme pantolon almakla öğrenilmez! Hele araba? Araba bambaşkadır, “hayatın bir gailesi, arabam olsun da ben aç kalayım” diye düşünmektedir” (Soysal, 1973: 16).Yeni Ankara‟da ilk sandviçin gelişi bile olay olmuş;
“hot dog” diye ilan asan dükkan, açılır açılmaz, Yenişehir kolejinin kızları, oğlanlarıyla, iğne asan yere düşmeyecek kadar dolmuştu. Ardından, bütün kente
yayılır sandviççiler. Ulus‟a, Cebeci‟ye, Maltepe‟ye, hatta Altındağ, Telsizler gibi gecekondu, varoş semtlerine kadar yayılır!
Ankara, 1930‟larda “inkılâbın kâbesi” olduğu günlerde hayal bile edilemeyecek ölçüde bambaşka bir kent haline gelmiştir. Anaların soğan kokan ellerine
isyanın, kocadan gizli gidilen sinema parasının, saklı alınan naylon çorapların
paranın ve kızlığın “devalüasyona” uğradığı zamanlar yaşanmaktadır! (Soysal,1973: 25) Kuruluştan gelen tek anı, kapıcı çocuğu Ali‟nin ayağındaki Sümerbank‟tan alınma, ucuz, zevksiz pabuçlardır (Soysal,1973: 143). Yakup
Kadri‟nin, eski ve yeni Ankaralıları karşı karşıya yerleştirip, “Samanpazarı‟nda
kazanılan savaşın Yenişehir‟de kaybedildiğini” söylemesinden yaklaşık kırk yıl
sonra, Yenişehir’de Bir Öğle Vakti‟nde bu iki kesimin hala farklı yerlerden aktığına tanık oluruz!
Sevgi Soysal Yenişehir’de Bir Öğle Vakti‟nde, 27 Mayıs 1960 öncesi dönemi
yansıtır. Kitabın ilk cümlelerinde devrilecekmiş gibi gürültüyle sallandığı söylenen ve son sayfada bir şeyden habersiz kapıcı Mevlüt‟ün üstüne devrilen kavak, simgesel bir özelliktedir. Sevgi Soysal‟ın roman kişileri olan “memleketi
kurtaran Halk Partili”nin oğlu” Profesör Salih Bey, karısı Mevlide Hanım, çocukları Doğan, Olcay, emekli öğretmen Hatice Hanım ve bir işçi oğlu olan Hukuk öğrencisi de kendi katmanlarının tipik temsilcisidir. Ne var ki Olcay ve Doğan “memleketi kurtarmış Halk partili” ailesine eleştirel bir tutum içindedir; o
kadar ki, babasının kendisini okutmadığına pişman olduğunu söyleyen annesine, dedesi için “O olsa olsa Kavaklıdere bağları dururken Küçükesat bağlarının
tapusunu aldığını için pişman olmuştur” diyecektir (Soysal,1973: 128). Anne
“Eski Halk partililerden” Mevhibe Hanım, her Çarşamba öğleden sonraları dernekte briç oynar, her Perşembe dernek yöneticileri ile ya hastaneye, ya öksüzler
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yurduna ya da düzenledikleri sünnet düğününe gider. Mevhibe Hanım‟ın sözleri, yıllardır halk partisini, tipik bir Halk Partili olarak kurucu kuşağın halka bakışını ele verir: “Babam halk adamıydı. Halktan anlardı. Bakanlığı zamanında
bütün hademeler bayramda elini öpmeye gelirlerdi.‟‟ Halk dediğin çocuk gibidir- derdi- Sana güvenecekler, senin onları kolladığını bilecekler‟. Ama onları
disiplin altında tutmaz, pençeni gevşetirsen de ne yapacaklarını şaşırırlar. Huzurları kaçar, saldırgan, işe yaramaz olurlar” (Soysal, 1973: 131). Olcay, annesine “ne bu” diyecektir; “köpek terbiyesi gibi!”. Ali ise, bu kökten Halk partili
ailenin apartman kapıcısının oğludur. Ali‟yle duygusal bir ilişkiye giren Olcay
ile ağabeyi – gecekondu semtlerindeki çocukların filmini yapan, belgeselci, sinematekçi- Doğan, Cumhuriyetçi aydınların halkla elli yıldır süren buluşamama
hikâyesini simgeler.
Sevgi Soysal, Yenişehir’de Bir Öğle Vakti‟nde Ali, Olcay, Doğan gibi, siyasallaşma sürecindeki üniversite gençleri ile bu iki kesimin birbirlerini arayışlarını zaman zaman kara mizaha ulaşan ama temelde hüzünlü bir dille aktarmaktadır. Ne var ki bu arayış, 12 Mart darbesiyle çok acımasızca kesilecektir. Soysal, Yıldırım Bölge Kadınlar Koğuşu (1977) ve Hoş Geldin Ölüm (1980) gibi
cezaevi günlerinin ürünü kitaplarıyla, 12 Mart kuşağının hapishane yaşantısını
özellikle kadınlar açısından ele alır.
1970‟lerde bütün Türkiye „de olduğu gibi Ankara toplumsal yaşamında da
başlıca şu iki olgunun dikkati çektiğini belirtmiştik: Kentleşme ve gençlik eylemleri. Bu dönemin ürünü yapıtlarda bu iki olgunun da belirginleştiği görülmektedir.
Aynı yöneliş bir başka Ankara yazarı olan Adalet Ağaoğlu‟nun Ölmeye Yatmak (1973), Bir Düğün Gecesi (1979) gibi romanlarında da belirgindir. Adalet
Ağaoğlu, Ölmeye Yatmak'ı herkesin okuması gerektiğini söylüyordu: “ Çünkü
bugüne çok cevap veriyor. Orada ben Cumhuriyet kuşağını Atatürk'ün ölümünden sonra özellikle aldım, çünkü altı okun ondan sonra ne olduğu sorgulanıyor.
'Ölmeye Yatmak'ın karakterleri bana bugün Türkiye'de olup bitene cevap veriyor
gibi geliyor” (Ağaoğlu, 2007).
Ayla Kutlu, Cadı Ağacı (1973), Kaçış (1979) adlı romanlarında bu dönem
Ankara‟sından görüntüler aktarır. Cadı Ağacı 1960‟larda Cumhuriyet kuşağından bir kadının tıpkı Ankara kenti gibi yaşadığı kişilik mücadelesidir. Üstün,
Doçent Cahit onun karısı ve Üstün‟ün eski sevgilisi Ayhan‟dan oluşan kişiler
arasındaki duygusal süreçleri politik gelişmelerin içine yerleştirerek yansıtır.
Roman bir yandan o dönemdeki gençlik eylemleri, bir yandan da güçsüzleşmeye başlayan, güçsüzleştikçe baskıyı arttıran bir yönetim ile bireysel ve toplumsal sorunlar üzerinde özellikle yoğunlaşmaktadır. Ayla Kutlu, daha çok aydın
kesimini eleştirel bir tutumla irdeler.
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Kutlu, Cadı Ağacı’nda, Cumhuriyet kuşağından bir aydın olan genç hekim Nilüfer‟in kişiliğinde bu kuşağın “bilinçlendirmek istediği” halkla olan ilişkisini
sorgular; küçük burjuva aydınını eleştirir. Dr. Nilüfer, bu aydın sorumluluğu
nedeniyledir ki muayene açmak için Ankara‟nın varoş semtlerinden Çinçin‟i
seçmiş; biraz da bu nedenle, pratisyenliğin çok daha yararlı olduğunu düşünmeye başlamıştır. Ne var ki bütün bunlar, seçimlerde TİP için bu semtte çalıştığı günlerde, bu insanları kendine ve savunduğu gerçeklere inandırmaya yetmeyecektir. Dahası, kürtaj yaptığı için adı Kasap Nilüfer‟e çıkacak, “para almadığı,
salt o yüzden hepsinden çok azarladığı, korunma yollarını öğrettiği ya da çocuk
sahibi olmaları için uğraştığı o kara kuru insanlar, karşısında boyun bükerken
için için aşağılıyorlarmış” diye düşünecektir Nilüfer (Kutlu,1983: 17). Aslında o
insanlara anlattığı siyasal doğrulara hala inanıp inanmadığını kendine sormaktan
da kaçındığını fark edecektir.
Dr. Nilüfer, Çinçin halkı için bir “yaban” olmaktan kurtulamaz. Dükkânına
girip çıktığı tek esnaf olan fotoğraf stüdyosunun sahibine dükkânın bakımsızlığını, pisliğini söyleyip elden geçirse müşterilerinin artacağını söyleyince adam,
“a benim saf kızım” deyip, bu toprak dükkân, bu pis pencereler, dahası pis kılığının bile müşteriyi artıran şeyler olduğunu söyler. “Benim fiyatlarımı Kızılay‟ın en lüks stüdyosuyla karşılaştır, daha ucuz olmadığını görürsün.(…) Ankara‟nın köylüsü buraya gelir. Ona göre Ankara hala babasından, dedesinden
duyduğu eski Ankara‟dır. Yenişehir onun yeri değildir. O buralara gelir. Benim
dükkânımı görünce, böyle bir yerde hele yaşlı başlı bir adamın kendisine kazık
atmayacağına inanır. Buraya, kovulmayacağından emin, rahat girer. Beş-on kuruş tenzilat yapmamı isterse hatırını kırmayacağımı bilir. Hiç boş kalmaz bu
dükkân. Çünkü köylü gelir, gecekonduda oturan gelir. Çokturlar onlar be kızım”
(Kutlu, 1983: 20). Ortaya çıkan gerçek, Yakup Kadri‟nin “Anadolu şatafatın,
gösterişin, reklam ve palavraların hiç geçemediği bir diyardır” diyerek vurguladığı gerçeğin hala geçerli olduğudur: “Burada umumi ölçüye göre iyi ve geniş
yaşayan adamın adı bir batakçıdır. İddialı kimselere bir geveze nazariyle bakılır
ve reklamcıya sadece yalancı denir” (Karaosmanoğlu, 2005: 29).
Bu arada çarpıcı olan da şudur ki, yaşamının büyük bölümü hep fakir insanların arasında geçmiş olsa, bu insanlarla bağ kurmak istese de pek çok aydın gibi,
TİP destekçisi Nilüfer de Çinçinliler hakkında alaycı tavırdan kurtulabilmiş değildir: “Yüzlerine karşı ilgili ve bağışlayıcı davransa da, arkadaşlarının arasında
bir sirk palyaçosu gibi ortaya çıkarak, onların tiplerini ve davranışlarını biraz
abartarak ama çokça gülünçleştirerek, dinleyenlerin hoşlarına gidecek öyküler
oluşturuyor, bunları birbirine ekleyip alay ediyordu” (Kutlu,1983: 22).
Nilüfer sonunda onların ne aptal ne de saf olduklarını, işlerine gelen şeye
inanmasalar bile, inanmış görünmeyi çok iyi becerdiklerini anlayacak, Meşrutiyet Caddesi‟ndeki doktorların arasına katılmak üzere lüks bir muayene açmaya
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karar verecektir. İnsanların tipleri bile değişiktir bu lüks semtte: “Daha beyaz
kadınlar, daha tombul, su gibi para içinde yüzen, entelektüel kadınlar, yazları
saçlarını kısacık kestiren, yaz sonlarında mutluluklarını ve tatillerinin güzelliğini tenlerinin koyuluğuyla oranlayan kadınlar…” (Kutlu,1983: 22) Neyse ki
Ayaş‟tan, Susuz‟dan, Çubuk‟tan, Elmadağ‟dan gelen köylülerden, kendisini
“kabarık jüponlu eteğinin altından dizkapakları görünen ufak tefek kızı sokaklarına yakıştıramayan” bu yoksulluktan kurtuluyordu artık: “İnsanlarını ve yerleri
çabucak eskitip çirkinleştiren yoksullukla bağını tümden” (Kutlu, 1983: 42) koparmaktadır: “Evini bile Çinçin Bağlarına taşımayı düşünmüştü. Yolsuz, susuz,
çürük briket yığınlarından oluşan o yerde yaşayacak ve bir gün… Bir gün her
şeyi değiştirme çabasında sonuna kadar direnmiş bir insan olarak geniş yığınlara
tanıtıldığında, yalnızca gülümseyecek ve „neden böylesine abartılıyor çalışmalarım anlamıyorum, ben yalnızca bir insan olarak görevimi yaptım‟ diyecekti”(Kutlu, 1983: 145). Seçimlerde Türkiye İşçi Partisi‟nden adaylığını koymadığına pişman olmuştur. Çinçin‟in dışarıdan kimsenin ayağının değmediği yerlerini dolaşmış, bütün hastalarıyla, onların yakınlarıyla konuşmuştu. Ne var ki kadınlar “şimdi sen bunları diyosun ya Doktor Hanım, aslında, doğrusunu diyeyim
sana, bizimki ne yap derse, ben onu yaparım…” demektedir.
Aslında temel sorun “halkı bilinçlendirmek için” çalıştığını söyleyen Nilüfer‟in aslında bu “insanları sevmemekte, onlara güvenmemekte oluşudur”; dahası, içki sofralarında, açık oturumlarda savunduğu bu insanların, ertesi gün
muayenehanesinde dün akşam onlar için içi titremiş olan Nilüfer‟e, “azarlanmak, korkutulmak en çok da tiksinmek için yaratılmış varlıklar olarak” (Kutlu,
1983: 147) görünmesi temel sorundur: “Çinçin‟i, o yıkıldı yıkılacak tek katlı,
bir buçuk katlı, iki katlı gecekonduları bıraktıktan sonra, on katlı apartmanların
bulunduğu, profesörlere büyük tahlil laboratuvarlarının kaynaştığı caddede lüks
muayenehane açmakla ne kadar oyalanabilirdi? Dünyası küçülüyordu işte.
Dünyasını büyütmenin kalabalık yerlerde bulunmaktan öte bir anlamı olduğunu
bilmiyor muydu?” (Kutlu, 1983: 194). Daha sonra şu gerçeğin de farkına varır
ki aslında yalnızdır, yapayalnız! Nilüfer yılgınlığının başladığı dönemde, “bilinçlendirmek istediği” bu insanların kapı önlerindeki sümüklü çocuklarını da
çirkin bulur, dahası çocuğun elindeki kuru ekmeği alıp atar, bir şaplak indirip
kaçar! Bu insanlar işte bu çocukların büyümüşleridir; kendi partisine oy vermeyen, “hiç olmazsa yolumuz asfaltlandı” diyen bu insanları da tek tek tokatlamak
istemektedir artık.
Böylece Cumhuriyetçi kadroların Yenişehir‟i ile eskinin simgesi Samanpazarı
arasındaki çatışmanın sürdüğünü görürüz. Kuruluştan kırk yıl sonra bile, Nilüfer‟in şahsında, Cumhuriyet kuşağının halkla bağ kurma çabası da sonuçsuz
kalmaktadır Yakup Kadri‟nin Ankara‟daki Selma Hanım‟ı, yozlaşmış gördüğü
Hakkı Bey‟i ve onca lüksü bırakıp Tacettin Mahallesi‟nde yeni bir yaşama yö-
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nelmesinin aslında iyi niyetli bir ütopya olduğu daha açıkça ortaya çıkmaktadır.
Gelgelelim, kırk yıl sonra, Cumhuriyet‟in ürünü eğitilmiş bir kadın, bir aydın
olan Dr Nilüfer bir “yaban” olarak bu yöndeki mücadelesini yitirmektedir.
Talip Apaydın‟ın Kente İndi İdris (1981) romanında da 1970 sonralarından
görünümler yer alır. Köyünden koparak kente gelip kapıcılık, gezgin satıcılık,
yapı ve fabrika işçiliği gibi işlerde çalışan köylülerin kentleşme sürecindeki bunalımları, İdris‟in kişiliğinde sergilenir. İdris‟in Yozgat‟ın köylerinden birinden
kalkıp ailesiyle Ankara gecekondularına yerleşimini, siyasallaşma içine girişini
yansıtan yapıt kente gelen köylülerin yeni konumlarına göre farklı bilinçliliklere
varışlarını vurgulayan yanıyla da ilginçtir.
Ankara‟yı yansıtan öteki yazarlar arasında, Haziran (1972) adlı kitabında topladığı öyküleriyle Selçuk Baran; Yapma Çiçek Ustaları (1976) adlı kitabındaki
öyküleriyle Ankaralı öğrenci gençliğin siyasal, cinsel, ya da töresel sorunları irdeleyen Ayşe Kilimci; Ah Bayım Ah (1976) ve Geceyi Tanıdım (1980) gibi kitaplarında topladığı öykülerinde ironik ve düşlemsel bir tutumun örneklerini
sergileyen Nazlı Eray sayılabilir. Nazlı Eray, özellikle Ayışığı Sofrası, Pasifik
Günleri gibi kitaplarında Ankara‟yı fantastik bir prizmadan geçirerek anlatır. Bu
andığımız yazarlar, zaten genel olarak bir Ankara yazarı oldukları, pek çok yapıtlarında –anlattıkları hikâyeler gereği- Ankara yaşamından kesitler aktardıkları gibi, temel izleklerine bu kenti alan romanların da yazarlarıdır. Ulus, Samanpazarı merkezli eski Ankara‟dan Yenişehir, Kızılay, Çankaya gibi zengin semtleri, ne var ki bu arada Çinçin, Telsiz, Keçiören gibi varoş ve gecekondu semtlerinin de yükseldiği yeni Ankara‟yı anlatırlar.
Ankara şehrine “şiir”deki yeri açısından baktığımız zaman – Falih Rıfkı‟nın
“işte İstanbul‟da bunu bulamazsınız” dediği “gurub vakti” (Falih Rıfkı, 1949)
hariç, İstanbul‟daki gibi şiirsel bir doğanın olmaması nedeniyle- çok hacimli ve
nitelikli bir birikim olmadığı görülüyor. Nitekim bir konuşmasında “toprak şiir
yazdırmaz adama. Ankara‟dan büyük şair çıkmaz” diyen Arif Damar da, Orhan
Veli ve Melih Cevdet için, “oradaki şairler İstanbul‟da büyük şair oldular” demektedir (Akemoğlu, 2013: 46).
Gerçekten de, 1950‟lerde Orhan Veli, Melih Cevdet, Oktay Rıfat gibi genç şairler, çıkışlarını yaptıkları dönemde bu kentte yaşamış olsalar da Orhan Veli‟nin
bazı dizeleri ile Melih Cevdet‟in “Rahatı Kaçan Ağaç”ı dışında bu kenti şiirlerinde göremiyoruz. Uzun yıllar bu kentte yaşamış olan Ahmet Muhip Dranas,
Ahmed Arif, Salâh Birsel gibi şairlerin dizelerinde de bu yöreden fazla iz bulunmaz. Gerçi Ahmet Arif, ”saklı umudunu” dile getirirken, kökünün “Altındağ‟da, İncesu‟da” olduğunu vurgular “Karanfil Sokağı”nı yazarken,” küfeleri
büyük, elleri küçük” hamal çocuklarını, gecekondu halkını, siyasal eylem içindeki öğrencileri şiire taşır.
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En Ankaralı şairlerden biri Ankara‟nın yoksul semtlerini şiire taşımış olan bir
“Cumhuriyet ozanı” Ceyhun Atuf Kansu‟dur; o kadar ki, Sakarya ile Porsuk
arasındaki bir tepede güneş doğarken bile “Ankara kalesini düşünür biteviye”.
Bu bağlamda, “Mülkiye‟li” Cemal Süreya‟nın Türk şiirinin en “Ankaralı” şairi
olduğu söylenmelidir. Cemal Süreya‟nın akıl ve zekâyı öne alan bir şair olmasından kaynaklandığı söylenebilir. Bu çerçevede son döneminde yazdığı “Oteller, Hanlar, Hamamlar İçin Sürekli Şiir” bir Ankara resmi geçidi gibidir. Ankara
caddelerinde, “Hoparlörlerinde halı ve mevlithan” olan camiler, Meclis binası,
Ankara‟nın bir zamanlar simgesi, özel adı olmuş “duman” en büyük Ankaralı
Mustafa Kemal‟i düşünür, “Bir kentin tarihinde şairlerin ayak izleri”nin peşi sıra yürür: “Evet, Mehmed Kemal, Yılmaz Gruda, Orhan Veli, / Şimdi hepsi dipte, hepsi birer yeraltı suyu gibi./ Sevgilim bilemem sesimi duyuyor musun / Bir
gökkuşağıyla doldurmak istiyorum içini./ “Her şey öyle yeni ki burda / Kolunu
kaldırsan yarının folkloruna katkı”. Sonunda, “- Şair arkadaş, / Bir derdin mi
var /Bir şeyler çıkarmak mı istiyorsun derdinden/Ankara'ya gelmelisin.” diyecektir.
1974-82 döneminde Ankara‟da yaşayan Attilâ İlhan kendi deyişiyle “Ankara
Şiirleri” olan ürünlerini topladığı kitabı Böyle Bir Sevmek‟te (1977) Ankara‟yı
çağdaş anlamda bir metropol olarak yansıtır. Kitabın “Kavaklıdere Balladları”
adlı bölümünde metropol niteliğiyle yer alan Ankara şiirlerinin yanı sıra “Gündelik Şeyler” bölümünde Ankara‟da siyasal cinayetlere kurban giden öğrenciler,
direnişçi işçiler yer alır.
1980‟lerde gelindiğinde ise, 1960‟ların eylemci, siyasallaşma içinde gördüğümüz Ankara gençliği de değişime uğramıştır.12 Eylül darbesinin bütün bir
toplumu yeniden kurgulama, biçimleme çabasının ve izlenen vahşi anlamda liberal ekonomist politikaların etkisiyle ortaya çıkan Özal döneminin sonucu olan
gençliğin Ankara‟daki adı ise “Yüksel Caddesi Gençliği”dir. Yürümek‟te Cumhuriyetin kuruluş evresindeki Samanpazarı, Ulus semti sakinlerinin değişimini
anlatan Sevgi Soysal, Yenişehir’de Bir Öğle Vakti nde, Ulus gençliğinin Kızılay‟da Çankaya, Kavaklıdere gençliği ile buluşma, birleşme çabalarını anlatıyorlardı. Aynı süreci Adalet Ağaoğlu‟nun Ölmeye Yatmak, Bir Düğün Gecesi
gibi romanlarında da görürüz.
Ne var ki 1980‟lerden itibaren, bu buluşma çabasının yerini, kendisi de bir alt
kültür grubu oluşturan genel olarak orta ve alt sosyal gruptan gençlerin merkeze
damgalarını vurduğu “Yüksel Caddesi Gençliği” almıştır. Kendilerini işsizliğe,
iletişimsizliğe mahkûm eden, sadece tutsak eden bu sisteme karşı olsa da bu
muhalif yanlarını dışa vuracak siyasal mekanizmalardan yoksun bırakılmış
gençlik için kendini rahat hissettiği toplum ait olduğu arkadaş grubudur. “Ailelerinin toplumsal-ekonomik ve kültürel yapılarından kaynaklanan etkenlerle
yaşadıkları kentle beklenen iletişimi kuramayan bu genç insanlar Yüksel Cad-
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desi‟nde tipik bir arkadaşlık hareketi oluşturmuşlardır. Bu hareket iletişimsizliğin getirdiği boşluğu ve anlamsızlığı hayatı yaşanılır kılacak bir anlama dönüştürürken bu anlamı devamlı kılacak bazı dinamiklerin oluşumuna da yol açmıştır. Bütün bunlar ve alt kültür adına cadde ve çevresinde ortaya çıkan tüm etkinlikler birey ve kent iletişiminin bir arkadaşlık hareketi ile gerçekleştirilme çabasıdır” (Doğan, 1994: 162). 1960‟larda bir kısmı siyasal bir bilinçliliğe ulaşmış,
bir kısmı batının tüketim toplumunun değerleriyle yetiştirilmiş, bu ürünlere
özenti içindeki Ulus gençliği 1980‟lerde artık bir yandan heavy metal, rock vs.
bir diğer yandan arabesk, vb.gibi yerel değerlerinin karışımı olan bir anomi ve
yabancılaşma içinde, aile ve topluma karşı reddi yaşarken, kendi arkadaş grubuna sığınan bir gençliktir.
Ankara‟nın merkezindeki Yüksel Caddesi, kentlileşememenin, gençliğe bir
gelecek umudu sunamayan sisteme umutsuz bir karşı çıkışın merkezidir; metropolün tam da ortasına ortaya çıkmış bir varoş gençliğinin buluştuğu bir alt kültür hareketidir. Bu ise artık Ankara şehrinin de bir kasaba olmaktan çıkıp,
olumsuz anlamda metropole dönüştüğünün göstergesidir.1990‟ların bu yeni
gençliği, edebiyatta da izlenebilir. Bu kültürel değişim en çok Nazlı Eray‟ın yapıtlarında belirgindir.

Sonuç
Milli Mücadele döneminin “kâbe”si Ankara‟nın, kurtuluştan sonra başkent
olması sayesinde, Türk siyasal yaşamı üzerinde olduğu kadar Türk edebiyatında
da zengin bir birikim oluştuğu görülüyor.
Yeni rejimin simgesi olmuş Ankara‟nın, küçük bir kasaba olmasına karşın
“inkılâp heyecanının” sürdüğü dönemde, sadece jeopolitik konumu ve belki de
yeni bir ülke kurmaya çok uygun yapısı nedeniyle önü açıktır. Milli Edebiyat
dönemi olarak da anılan ilk dönem yapıtlarında, yeni Cumhuriyet rejiminin düşünsel temellerinin tartışıldığı görülmektedir. İlk elde, halka gitmek, köylüyü
eğitmek, vb. adımlar önceliklidir. Halkevleri, temelden, Kemalist düşüncenin
ve uygulanan inkılâpların Anadolu‟ya propagandasıyla yükümlü odaklardır. Bu
yapıtlarda, bir ulus yaratmak projesiyle yola çıkan Cumhuriyet “kadro”larının
heyecanları, umutları, tutkuları, giderek hayal kırıklıkları, halkı aydınlatma,
“köyü canlandırma” savaşımları izlenebilir.
Türk edebiyatına yansımış olan Ankara edebiyatına tür açısından bakıldığı
zaman bu birikim içinde daha çok anlatı türünün ağırlıklı bir yer tuttuğu, şiir türünün az bir yeri olduğu görülür; şiir sanatının merkezi tartışmasız, İstanbul‟dur. Kurtuluş Savaşı döneminde ya da Cumhuriyet döneminin coşkulu ilk
yıllarında yazılan “hamasi” şiirler Ankara‟yı siyasal “söylev” tonunda anarken,
nitelikli bir “Ankara şiirleri” oluşturacak kapsama varamıyorlardı. Bu ürünler-
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deki Ankara‟nın daha çok Milli Mücadele‟nin merkezi ya da yeni dönemin simgesi olarak anıldığı görülmektedir.
Gelgelelim, 1930‟ların ortalarından itibaren, Cumhuriyet heyecanın yerini,
“inkılâpçı kadroların” sınıf atlama ve lüks yaşam tutkusu almıştır. Nâzım Hikmet‟in dizeleriyle söylersek, artık “Amasya elmalarına tenezzül etmeyen” Amerika‟dan elma getirten bir tabaka ortaya çıkmıştır: “Ankara Palas‟a Kaliforniya‟dan elma gelirdi / tayyareyle Paris‟e/ Paris‟ten bize” (Hikmet, 2005: 168).
Devrimin kadrolarından kimileri için yabancı şirketlerin mümessilliğini almak,
kamu ihaleleri ile zenginleşmek, Ankara şehrinin gelişmesinden rant kapma heyecanı öne geçmiştir. O kadar ki, Atatürk‟ün belki de bunların etkisiyle- bir
“bezginlik” içine girdiği gözlemlenir. Atatürk‟ten sonra, 1940‟lardan itibaren
ise tablo daha da kötüye gider.
İkinci Dünya Savaşı‟nın olumsuz koşullarının da etkisiyle, yeni dönemin modern başkenti Ankara‟yı inşa amaçlı projeler bile bir yana bırakılmış, kent imar
ve rant yağmasının kurbanı olmuştur. Düşünsel planda ise eski dönemin “inkılâpçı kadro”ları, sanatçı ve yazarlar artık tek parti yönetimin destekçisi olmaktan öte, muhalif saflardadır. Attilâ İlhan‟ın “40 karanlığı” diye nitelediği bu döneme karakteristiğini veren, Mehmet Kemal‟in deyişiyle “acılı kuşak” olan sanatçı ve yazar üzerindeki siyasal baskılar, hapishane ve sürgün korkusu, sanatçıyı Ankara meyhanelerinde bile rahat bırakmayan siyasal baskılardır.
Ankara,1950‟lerdeki edebiyat yapıtlarında ülkede başlayan çok partili yaşamın merkezi, yükselen Demokrat Partisi‟nin iktidar olanaklarını dağıttığı kent,
bazı yapıtlarda ise bürokrasinin halka uzak odağı olarak belirir. Ankara‟nın,
1950‟lerden itibaren, tüm Türkiye‟de yaşanan kente göç ve gecekondulaşma
dalgasından payına düşeni aldığı da geçerken vurgulanmalıdır. Siyasal iktidar
değişmiş, Türkiye‟de çok partili yaşam ve “demokrasi” başlamış olsa da, sanatçılar üzerindeki siyasal baskılar açısından herhangi bir değişim olmamıştır.
Bütün bunların doğal sonucu olarak Ankara‟nın da artık bir edebiyat başkenti
olmaktan çıkarak yazınsal ilginin tekrar İstanbul‟a döndüğü görülmektedir. Bu
dönemdeki yazarlar sanki Yahya Kemal Beyatlı‟nın ünlü deyişini onaylayan bir
tutum içinde, “Ankara‟nın en çok” ,“ İstanbul‟a dönüşünü‟‟ sever olmuştur.
Edebiyatın başkenti yeniden İstanbul‟dur çünkü ülkede yaşamın merkezi yeniden İstanbul olmuştur.
1960‟larda, 27 Mayıs sonrasında ise siyasal ilginin merkezi yeniden Ankara
olmuştur. Bu dönemde Ankara, bürokrasinin merkezi, bir memur ve öğrenci
kenti olduğu kadar, ülke çapındaki kente göç olgusundan etkilenen bir şehirdir.
Aynı şekilde Başkent Ankara, bu dönemde hızlı bir siyasal hareketlenmenin de
dışa vurduğu kenttir.
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Sonuç olarak; Ankara‟nın siyasal başkent olması, Cumhuriyet Edebiyatının
kapsayıcı anlamda söylersek, bir “Ankara edebiyatı” olmasına yetmemiştir.
Cumhuriyet ideolojisinin 1950‟lerden itibaren gerilemesine koşut olarak “Ankara edebiyatı” da zayıflamış, edebiyatın - ve yaşamın- merkezi gene İstanbul‟a
dönmüştür.
Cumhuriyet Edebiyatının yaklaşık yüz yıllık serüveni boyunca edebiyat özellikle kuruluş dönemi olan 1920-40 döneminde zaman zaman Anadolu‟ya, köy
yaşamına açılsa da Türk edebiyatının ana ekseninin gene İstanbul olduğu görülmektedir. Denilebilir ki, Ankara siyasal başkent olmuş olsa da ülkenin ekonomik başkentinin hep İstanbul oluşu bu sonuç üzerinde etkili olmuştur. İstanbul‟un doğal güzelliklere sahip bir “efsunkar” şehir, gerçek bir metropol oluşunun önemi de ayrıca vurgulanmalıdır.
Gene çok ilginçtir ki, Ankara‟nın Cumhuriyet döneminde, özellikle 1950 1980 arasındaki değişimini yansıtan, Ankara‟nın bir mekan ve kent olarak değişimini konu alan, Adalet Ağaoğlu, Sevgi Soysal, Nazlı Eray, Ayla Kutlu gibi
yazarların çoğunluğu kadındır ve izleklerinde hep kadın olmuştur. Öte yandan
bu yazarların yapıtlarında yer alan erkekler genellikle yapıtların kahramanı olan
kadınlar nedeniyle, kadının bireysel, cinsel, törel, vb. konularda kendi bilincine
varma sürecini etkileyen işlevleriyle ve dolayısıyla, nesne olarak vardır. Öte
yandan bu yazarların oluşturduğu edebiyatta İstanbul edebiyatından çok farklı
olarak, işçi, memur, avare, köy kökenli kişiler pek yer tutmaz ve doğa çekici bir
öğe değildir!
Ankara‟yı anlatan Cumhuriyet Kuşağı yazarlarının hemen hepsinin,- tıpkı
modern Cumhuriyetin yaratmak istediği yeni kadın tipinin başarılı örnekleri olarak,- modern, okumuş, aydın, kendi ayakları üstünde durabilen çalışan kadınlar
oluşu hayli anlamlı ve çarpıcıdır. Bu sonuç bir bakıma, pek çok bakımdan eleştirilere de hedef olsa da, hatta yeni Cumhuriyet‟in kurucuları ve kurucu ideolojisi bizzat bu romanlardaki kadınlar tarafından eleştirilse de Cumhuriyet‟in yaratmayı amaçladığı „kadın‟ konusunda başarılı olduğunun göstergesi olduğu
söylenebilir.
Bu arada, bir Ankara edebiyatından söz edebiliyorsak, bu edebiyatı oluşturan
yapıtların genellikle, okumuş kesimi, aydın bürokratları konu aldıkları hemen
dikkati çeker. Bir bakıma, Ankara kentinin bir öğrenci, bürokrat, aydın kenti
oluşu, doğal olarak Ankara‟yı konu alan edebiyat yapıtlarına da yansımıştır. Bu
özeliklere bağlı olarak, Ankara edebiyatının kadınlar, aydınlar, öğrenci gençlik
ve bürokrasiyi konu aldığı hemen dikkati çekmektedir; çünkü Ankara şehrine
karakteristiğini veren öğeler bunlardır.
1930‟larda Çankaya akşamlarından birinde Mustafa Kemal Atatürk, Yahya
Kemal‟e, “Anadolu Kurtuluş Savaşı‟na ait bir şiiri olup olmadığın” sorduğunda
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olumsuz yanıt alınca kızar; şaire “milletvekilliği payesine sahip olduğunu hatırlatıp, karşılığında ülkeye hiçbir şey vermediğini ima eder (Erenli, 1981: 22-23).
Aynı dönemde cezaevinde olan bir başka şair Nâzım Hikmet ise Milli Mücadele
Ankara‟sını Kuvâyi Milliye destanında (Hikmet, 1968: 55-56) şöyle yansıtmaktadır:
“Kardeşim,/sana bu mektubu Ankara'da Kuyulu kahvede yazıyorum./Hep aynı
Anadolu havalarını çalıyor gramofon,/ kocaman bir boru çiçeğine benzeyen ağzıyla,/ Dışarda yağmur... / Mektepten istifa ettim./ Cepheye gidiyorum ihtiyat
zabitliğiyle./ Çocuklarımıza Türkçe okutmak, / öğretmek, sevdirmek onlara /
dünyanın en diri, en taze dillerinden birini,/ kendi dillerini,/ güzel şey,/büyük
şey. / Fakat bu dilin insanları için çakmak çalmak cephede /daha büyük / daha
güzel. / Biliyorum: / iş bölümünden bahsedeceksin. /Fakat Ankara'da çocuklara
ders vermek, / bozkırda ateş hattına girmek / haksız ve hazin / bir iş bölümü. /
Öyle günlerde yaşıyoruz ki / ben bir iş yapabildim diyebilmek için; / hep alnının ortasında duyacaksın ölümü. / Bak, tam sana bunları yazarken / asker geçiyor sokaktan / yağmurda harap postallarının meşinini ıslatarak / Meclis'in
önüne doğru iniyorlar, / İstasyona gidecekler. / Ve türkü söylerken, her nedense
her zaman yaptığı gibi, / sesini incelterek marş okuyor genç Türk
sü/ “Ankara'nın taşına bak, / gözlerimin yaşına bak...”
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