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BİR EDEBÎ MUHİT OLARAK 
ANKARA VE ANKARA’DA 

GELİŞEN EDEBÎ HAREKETLERE 
GENEL BİR BAKIŞ

Ömer Gök

Ankara’nın Cumhuriyet Dönemi ede-
biyat atmosferini ayrıntılı bir şekilde 
gözler önüne seren Bir Edebî Muhit Ola-
rak Ankara başlıklı kitap, Necati Tonga 
imzasıyla yayımlandı. Yazarın 2016 yı-
lında doktora tezi olarak hazırladığı bu 
çalışma, daha o dönem Koç Üniversi-
tesi VEKAM tarafından araştırma ödü-
lüne layık görülmüştü. Geçen üç yılın 
ardından tez kimliğinden çıkıp kitap 
olarak raflardaki yerini alan Bir Edebî 
Muhit Olarak Ankara, hem kavramsal 
düzeyde “edebî muhit” çalışmalarına 
hem de Ankara’nın edebî birikimi üze-
rine çalışma yürüten araştırmacılara 
kaynaklık edecektir.

Kitabın “Giriş” bölümünde yazar, Türk 
edebiyatı araştırmalarında daha önce 
üzerinde çok fazla durulmamış edebî 
muhit kavramını enine boyuna irdele-
yerek işe başlıyor. Edebî muhitin bazen 
kavramsal karışıklığa kurban gittiğini 
söyleyen yazar, bu kavramla kastedile-
nin “edebiyat mahfili, edebiyat salonu, 
encümen yahut edebiyat ortamı değil; 
daha geniş bir ‘çevre’ veya ‘atmosfer’ ” 
(Tonga, 2019: 17) olduğunu ifade eder. 
Buna göre edebî muhitin diğer hepsi-
ni kapsadığı ya da diğer oluşumların 
toplamı olduğunu söylemek yanlış ol-
mayacaktır. Ankara’nın, Cumhuriyet 
öncesinde bazı dönemlerde birkaç şair, 
edip, münevver özellikle mutasavvıf 
etrafında şekillenen edebiyat mahfili 
(birçok eserde mahfel olarak zikredi-
len Arapça kökenli bu kelimenin doğ-
ru telaffuzu böyledir), ortamı, meclisi 
gibi oluşumlar vücuda getirdiğini söy-
lemek mümkündür. Bununla birlikte 

esas edebî muhite dönüşü Cumhuriyet 
sonrasına, bilhassa başkent olmasın-
dan sonraya tekabül eder diyebiliriz. 

Selçuklu sultanı Muhyiddin Mesud’un 
şair ve yazarları Ankara’ya davet etme-
siyle başlayan Ankara’nın edebî ortamı 
teşvik hareketleri, tasavvufi oluşumla-
rın şehirde yaygınlaştığı dönemlerde 
daha büyük ivme kazanmıştır. Bura-
da özellikle zikredilmesi gereken isim 
Hacı Bayram-ı Velî hazretleridir. Anka-
ra’nın mana ikliminin önderlerinden 
Hacı Bayram etrafında tasavvuf erba-
bının bir araya geldiği meclislerden 
birçok şair, âlim ve mutasavvıfın yetiş-
tiği görülür. “11. yüzyıldan 19. yüzyıla 
kadar Ankara’nın kırk beş civarında 
divan şairi yetiştirdiği[ni]” (2019: 46) 
tespit eden Tonga; bu rakamlara daya-
narak şehrin Cumhuriyet öncesinde 
de önemli bir edebiyat, kültür merkezi 
niteliği taşıdığını vurgular. Bu rakamın 
bugün yapılmakta olan çalışmalar ne-
ticesinde daha da artacağını göz ardı 
etmemek gerekir. Öte taraftan işin içi-
ne halk şairleri ve farklı mecrada kalem 
oynatan yazarlar da girince hem edebî 
mahfillerin hem de kültürel birikimin 
artıp çeşitlendiği görülmektedir. Ali-
şan Bey’in Samanpazarı semti yakınla-
rındaki konağı, Pilavoğlu Hanı, Yağcı-
nın Fehmi’nin Kahvesi (özellikle âşıklar 
bulunurdu), Taş Mektepli gençlerin 
buluştukları Mücellit Ömer Efendi’nin 
dükkânı ve yine bu gençlerin toplandı-
ğı Mahir İz’in evi bu mekânlardan bir-
kaçıdır.

Millî Mücadele Dönemi; Ankara’nın 
kültür, edebiyat hayatının zenginleşti-
ği ve mahfilden muhite geçişin hızlan-
dığı bir dönem olarak göze çarpar. Millî 
Mücadele’nin komuta merkezi olması 
dolayısıyla bu harekâta destek için ki-
misi gönüllü kimisi Gazi Mustafa Ke-
mal Paşa’nın davetiyle birçok edip, şair 
ve münevver Ankara’ya gelmiştir. Ara-
larında Halide Edip, Yakup Kadri, Ham-
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dullah Suphi, Faruk Nafiz, Mehmet Âkif, 
Yahya Kemal, Yunus Nadi, Falih Rıfkı 
gibi isimlerin olduğu bu şair, yazar gru-
bu “1919-1922 yılları arasında Türk’ün 
varoluş mücadelesinin şahidi olmuşlar, 
Ankara’da bulundukları sürede Millî 
Mücadele’yi çeşitli şekillerde destekle-
yen, şehrin o dönemli ruhunu yansı-
tan eserler kaleme almışlardır” (Tonga, 
2019: 55). Söz konusu eserlerin bugün 
birçoğu, okullarımızda okutulmakta ve 
o dönemin anlaşılmasında yeni nesle 
yol göstermektedir. Ayrıca Ankara’nın 
o dönemki hâlinin maddi tasvirini yap-
maları hasebiyle şehir tarihi açısından 
da bu eserler ayrıca önemi haizdir. 

Millî Mücadele için Ankara’ya gelen şair 
ve yazar kafilesi bir taraftan kaleme 
aldıkları eserlerle bu mücadeleye des-
tek olmuşlar bir taraftan da bir araya 
geldikleri çeşitli mekânları edebiyat 
mahfiline dönüştürmüşlerdir. Tonga 

“şair, yazar ve gazetecilerin Ankara’da 
devam ettiği, edebiyat mahfili özelliği 
kazanan belli başlı mekânlar[ı]” şöyle 
sıralamıştır: “Tâceddin Dergâhı, Ku-
yulu Kahve, Merkez Kıraathanesi, Ha-
kimiyet-i Milliye ve Anadolu’da Yenigün 
gazetelerinin idarehaneleri, Anadolu 
Lokantası, Abdullah Efendi Lokantası, 
Muallimler Birliği, Şehir Bahçesi, Day-
ko’nun Tütüncü Dükkânı ve Efe Hay-
dar’ın Meyhanesi” (2019: 61). Bu dö-
nem mahfilleri incelendiğinde önceki 
yüzyıllara nazaran mekân çeşitliliği 
göze çarpar. 19. asra kadar daha ziyade 
tekke, dergâh ve şahsi konaklar mah-
fil olarak öne çıkarken bu dönemden 
sonra yeme-içme ve eğlence mekânları 
da mahfil olarak göze çarpmaya başlar. 
Tonga, yukarıda zikredilen mekânlara 
kimlerin gelip gittiğini ve bu mekân-
ların edebî eserlerde nasıl yer aldığını 
ayrıntılı olarak işlemiştir.

Ankara, başkent oluşuyla birlikte başta 
-içerisinde birçok yazar, şair ve gazete-
ci vekil bulunan- Türkiye Büyük Millet 

Meclisi olmak üzere devlet kurum ve 
kuruluşlarına da ev sahipliği yapmaya 
başlamıştır. Necati Tonga; kitabın birin-
ci bölümünde “Meclis, Çankaya Köşkü, 
Cumhuriyet Halk Partisi, Türk Ocağı, 
Halkevi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih 
Kurumu, Millî Eğitim Bakanlığı” ile bir-
likte edebî mahfil manasında ön plana 
çıkan bazı lise ve fakülteleri incelemeye 
tabi tutmuş, bahsi geçen “kurum ve ku-
ruluşların Ankara’da bulunması, şehir-
de peş peşe açılan okullar, Ankara’nın 
Cumhuriyet Dönemi’nde bir edebî mu-
hit olarak gelişmesindeki en önemli 
etkenlerdir” demiştir (2019: 87). Millî 
Mücadele’de başlayan yazar ve şair ka-
filesinin Ankara’ya gelişi, şehrin devlet 
kurumlarına ev sahipliği yapması ve 
günden güne gelişmeye başlamasıyla 
daha da hız kazanmıştır. Öte yandan 
bu gelişmişlik farklı vilayetlerden göçe 
zemin hazırlamış, böylelikle mektep sa-
yısında da gözle görülür bir artış yaşan-
mıştır. Lise ve üniversitelere öğretmen 
olarak gelen eli kalem tutan zevatın her 
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geçen gün artması neticesinde şehrin 
edebî çehresinde de büyük değişim ve 
gelişim yaşanmıştır. “Başkent olduktan 
sonraki dönemde pek çok aydın, şair ve 
yazar; eğitim, çalışma hayatı gibi çeşitli 
vesilelerle Ankara’da yaşamaya başla-
mış, bu durum da şehrin edebî muhit 
olmasında etkili olmuştur” (2019: 93). 

Meclisin ilk kurulduğundan itibaren 
birçok edip vekile sahip olması; Ata-
türk’ün, Çankaya Köşkü’nde edip ve 
münevverlerle kurduğu sohbet mec-
lisleri; Türk Ocağı, Türk Dil Kurumu, 
Türk Tarih Kurumu gibi kurumların 
üyelerinin meydana getirdiği edebî or-
tamlar; Ankara Erkek Lisesi ve Ankara 
Üniversitesi fakültelerinin hocaları et-
rafında teşekkül eden sanat ve edebiyat 
toplulukları bir arada düşünüldüğünde 
Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren 
Ankara’nın edebî muhit özelliğini ka-
zandığını müşahede ederiz. 1950’li yıl-
larda Türk şiirine yeni bir soluk getiren 
İkinci Yeni hareketinin Ankara Üniver-
sitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğren-
cileri etrafında geliştiğini zikretmek 
gerekir. Bugünkü Türk şiirini dahi bü-
yük oranda etkilemeyi başarmış “İkinci 
Yeni şiirinin üç önemli temsilcisi Sezai 
Karakoç, Cemal Süreya ve Ece Ayhan; 
Mülkiye’de öğrenim görmüşler” (Tonga, 
2019: 159) ve fakülteyi âdeta bir edebi-
yat ocağına çevirmişlerdir.

Yeme ve içme mekânlarının Ankara’nın 
edebî muhite evirilmesi yolunda sağla-
dığı katkılar, kitabın ikinci bölümünü 
oluşturmaktadır. Tonga, bu bölümde; 
Ankara’nın kültür, sanat hayatına yön 
ve katkı veren mahfilleri, “Pastane-
ler”, “Lokantalar, Barlar, Meyhaneler” 
ve “Kahvehaneler” başlıkları altında 
inceler. Pastaneler içinde “Ankara’nın 
ilk pastanesi olan” ve 1955 yılında yıkı-
lan İstanbul Pastanesi en dikkat çekici 
olanıdır. Öyle ki pastanenin müdavim-
lerini tek tek sayan (bk. 2019: 176-177) 
Tonga, “dönemin Ankara’sında yolu bu 

pastaneye düşmeyen edebiyatçı yok 
gibidir” der (2019: 177). Bundan baş-
ka Nurullah Ataç’la özdeşleşen Özen 
Pastanesi ve “Garip” hareketinin orta-
ya çıktığı mekân olarak bilinen Kutlu 
Pastanesi ve müdavimleri hakkında 
geniş bilgiler verilir. Devrin siyasi ve 
edebî gündemini tutan edebî mahfil-
lerinden lokanta, bar ve meyhaneler 
oldukça fazladır. Tonga, bunlardan öne 
çıkanları; Karpiç Şehir Lokantası, Fres-
ko Bar, Tabarin Bar, Kürdün Meyhane-
si, Şükran Lokantası, Üç Nal Meyhane-
si, Turan Lokantası, Buket Meyhanesi, 
Missuri Lokantası, Kalem Meyhanesi, 
Tavukçu Meyhanesi ve Piknik olarak 
sıralar. Özellikle ilk ismi anılan Karpiç 
Lokantası, önemli edebiyatçıları bir 
araya getirmesinin yanı sıra “müda-
vimlerinden biri[nin] de Mustafa Ke-
mal Atatürk” olması sebebiyle ayrı bir 
yer tutar. Tarihî Taşhan’ın alt katında 
kurulan bu mekân; hem handa konak-
layan siyaset, edebiyat ve sanat erbabı-
nın uğrak bir yeri olmuş hem de döne-
min yazarlarının eserlerinde yer ver-
dikleri bir mekâna dönüşmüştür. Bun-
dan başka sayılan diğer mekânlar da 
Ankara’nın edebî nabzının attığı yerler 
olmakla birlikte Cumhuriyet ile birlikte 
değişen hayat tarzının da yansımaları 
olmuşlardır. Yeme-içme mekânlarının 
değerlendirilmesinden sonra kahveha-
nelere de bahis açan Tonga, bizim de 
katıldığımız şu tespiti yapar: “Değer-
lendirmeye çalıştığımız bu dönemde 
kahvehaneler ‘toplanma/sohbet etme 
mekânı’ özelliğini çoğu zaman lokan-
ta, pastane, meyhane, şair-yazar evleri 
gibi diğer edebiyat mahfillerine bırak-
mıştır” (2019: 278). Buna karşın Tonga, 
Kızılırmak Kahvehanesi, On Beşinci Yıl 
Kıraathanesi başta olmak üzere birkaç 
kahvehanenin edebiyat mahfili olma 
özelliği taşıdığını aktarır. Tüm bu bil-
giler ışığında, Ankara’da edebiyat mah-
fillerinin Ulus ve Yenişehir etrafında 
toplandığını ifade etmek gerekir. 
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Kitabın üçüncü bölümünde yazar, doğ-
rudan şair ve ediplerin birer mahfile 
dönüşen evlerini incelemiştir. Anka-
ra’da ikamet edip evini bir nevi sohbet 
/ meşk meclisine çeviren yazar ve şa-
irler arasında Ahmet Ağaoğlu, Yaşar 
Nabi Nayır, Yakup Kadri Karaosma-
noğlu, Necip Fazıl Kısakürek ve Şevket 
Rado, Sabahattin Eyuboğlu, Nahit Fı-
ratlı, Behçet Kemal Çağlar, Faik Ali ve 
Munis Faik Ozansoy, Suut Kemal Yetkin 
ve Güzide Taranoğlu gibi isimler baş-
ta zikredilmiştir. Tonga; bu isimler ile 
ilgili birincil kaynaklara ulaşmış, özel-
likle biyografik kaynaklara müracaat 
ederek sahih bilgiler ortaya koymuştur. 
Mezkûr şair ve yazarların ikamet için 
Keçiören, Bahçelievler, Ulus, Sıhhiye ve 
Yenişehir gibi semtleri tercih ettikle-
ri görülür. Çoğunluğu bürokrat olarak 
Ankara’da bulunan bu isimlerin birço-
ğu; yalnızca evlerini mahfile çevirmek-
le kalmamış, aynı zamanda dergi çıkar-
ma noktasında da gayret göstermişler-
dir. Bu bağlamda Yaşar Nabi’nin Varlık’ı, 
Necip Fazıl’ın Ağaç’ı, Yakup Kadri’nin 
Kadro’sunun Ankara’nın edebî muhit 
kimliği kazanmasındaki rolüne değin-
meden olmaz. Yine Sabahattin Eyüboğ-
lu’nun evindeki gerçekleşen tercüme 
faaliyetleri, Behçet Kemal’in evindeki 
şiir meclislerini muhakkak anmak ge-
rekir. Tonga; bu isimleri özel olarak ele 
aldıktan sonra Avukat Fuat Ömer Kes-
kinoğlu, Salim Şengül ve Nezihe Meriç 
çifti, Vüsat Bener, Özdemir ve Sevgi 
Nutku çifti, Adalet Ağaoğlu ve Ahmet 
Tufan Şentürk gibi isimleri anar ve An-
kara’daki edebiyat erbabının bu isimle-
rin evlerinde bir araya geldiğini söyler.

Yazar, son olarak ilk üç bölüm dışında 
kalan mahfilleri ele almış ve bunların 
Ankara edebî muhitine olan yansıma-
larını irdelemiştir. “Akba, Haşet, Bil-
gi, Sergi, Toplum ve Akabe kitabevleri” 
(2019: 335); “Ülkü, Seçilmiş Hikâyeler, 
Kaynak, Serdengeçti, Hisar, Edebiyat ve 

Töre dergilerinin idarehaneleri” (2019: 
349); başta Ankara Palas olmak üzere 

“Belvü Palas, Yüksel Palas, Lozan Palas, 
İstanbul Palas, Modern Palas, Bulvar 
Palas, Pınar Otel, Otel Barıkan ve Büyük 
Ankara Oteli gibi pek çok konaklama 
mekânı” (2019: 353) ile birçok dernek, 
vakıf merkezi Ankara’da neşvünema 
bulan edebiyat mahfillerine örnek ola-
rak sunulmuştur. Bütün bu mekânlar 
bir arada düşünüldüğünde -özellikle 
Millî Mücadele Dönemi’nde- edebî bi-
rikimi hızla artmaya başlayan Ankara, 

“Cumhuriyet Dönemi’nde edebiyatımı-
zın kalbinin attığı yer olarak karşımıza 
çıkar” (2019: 374). 

Bir Edebî Muhit Olarak Ankara kitabı, 
yazarı her ne kadar 1923-1980 yıllarını 
vurgulasa da Ankara’daki edebî geliş-
melerin hem Cumhuriyet öncesi hem 
de sonrasına ışık tutan geniş kapsamlı 
bir çalışma olmuştur. Yazarının tabiriy-
le “Ankara’yı ‘geniş bir edebiyat atmos-
feri” olarak ele alan bu kitap, doğrudan 
muhataplarıyla yapılan mülakatlarla 
ve kişisel arşivlerden derlenen fotoğ-
raf ve verilerle daha da zengin bir hâl 
almıştır. Son tahlilde Necati Tonga; bu 
çalışmasıyla Ankara -edebiyatı başta 
olmak üzere- tarihi, sanatı, kültürü 
üzerine araştırma yapmak isteyenlere 
kaynak bir kitap sunmuştur. Bu kaynak 
kitabın sonraki baskılarında, siyaset ve 
edebiyat erbabının toplanma mekânla-
rından olan Akman Boza ve Pasta Salo-
nu’nun de eklenmesini beklediğimizi 
belirtmiş olalım. Bu salonun edebiyat 
toplantılarına ev sahipliği yaptığını, 
Selim Esen’in Açık Çekmece adlı kitabı 
ile Ragıp Karcı’nın hatıralarından öğ-
renmekteyiz.
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