
 

Türk Edebiyatında Nev-Yunânîlik Hareketi: Öncüler, Eserleri ve Tepkiler 

İbrahim Kelağa 

Osmanlı İmparatorluğunda 18. yüzyıldan itibaren başlayan batılılaşma süreci Tanzimat 

Fermanıyla resmi bir nitelik kazandıktan sonra Batı, kurumlarıyla ve edebiyatıyla toplum hayatına 

girerek imparatorluğun neredeyse her alanı Batılı tarzda yeniden yapılanmaya sahne olmuştur. Batı 

medeniyetinin pek çok açıdan antik Yunan ile ilişkisi antik Yunan medeniyetine ilgiyi artırmıştır. 

Antik Yunan klasiklerinden ağırlıklı olarak Fransızca üzerinden yapılan çeviriler Türk okuyucunun 

onlar için yeni bir kültürle tanışmasını sağlayarak oluşmakta olan yeni edebiyatın hayal dünyasına, 

sözvarlığına, mevcut edebi türlerin Batılı anlamda yenilenmesine katkıda bulunmuştur.  

Türk edebiyatında eski Yunan kültür, mitoloji ve medeniyetine sistemli ilk yöneliş Yahya 

Kemal ve Yakup Kadri’nin bir ekol olarak düşünerek öncülüğünü yaptıkları ve dönemin edebiyat 

çevrelerinde ve basında Nev-Yunânîlik olarak anılan akım ile başlar. Gerek şiirde gerekse düz yazıda 

yeni bir yaklaşımı yaygınlaştırmaya çalışan bu anlayışın temeli Türk edebiyatı ve düşünce hayatı için 

eski Yunan klasik eserlerini örnek almaya dayanır. Yahya Kemal’de Nev-Yunânîlik konusuna ilgi 

Paris’te bulunduğu (1903-1912) yıllarda oluşur. Şair orada José- Maria de Herédia ve Jean Moréas’tan 

etkilenir ve çeviriler üzerinden Yunan şiiri ile tanışır ve Nev-Yunânî tarzda ilk şiirlerini 1905 yılında 

yazar. İstanbul’a döndükten sonra Yakup Kadri ile tanışır. Tanıştıklarında kendisi 28 Yakup Kadri ise 

23 yaşındadır. İkisi yeni edebi anlayışı edebiyat çevrelerine anlatarak Türk edebiyatını 

modernleştirmek için eski Yunan’ın klasik eserlerine yönelmek gerektiğini savunurlar. Yahya Kemal’e 

göre eski edebiyatın mihrakı İran’dı ve bu yeni ekol sayesinde Yunan klasiklerine yönelmek mümkün 

olacaktı, ona göre bütün Avrupa’yı anlamak için Yunanlardan başlamak gerekiyordu. Şiir ve nesirde 

kullanılacak basit ama sağlam bir dil eski Yunan medeniyetine yönelişi kolaylaştıracaktı. Rönesans 

Avrupa’sında doğan neoklasik şiirin karşılığı olacak bu şiir anlayışının adı Nev-Yunânîlik olacaktı. 

Nev- Yunânîlik ekolünü oluşturma çabalarına dönemin edebiyatçı ve aydınlarının tutumları 

farlılıklar göstermektedir. Güçlü tepkiler daha çok Türkçülerden gelmektedir ve Türk edebiyatını 

Yunan medeniyetine bağlama düşüncesi onların anlayışına terstir. Örneğin şair Tevfik Fikret bu 

çabalara destek verirken Cenap Şahabettin, Süleyman Nazif ve Celal Sahir karşı çıkmaktadır. 

Dönemim önemli aydınlarından Rıza Tevfik, Yakup Kadri ve Yahya Kemal etrafında genç 

edebiyatçılarla yeni bir şiir anlayışının geliştirilmesini meşru karşılamakta ancak böyle bir anlayışın 

kök salmayacağı uyarısında bulunmaktadır. Tanzimat’tan beri yenileşen Türk edebiyatının Fransız 

romantizminin etkisinde kaldığını ve romantizmin güçlü eserlerinin yerleştiğini ve edebiyatın yönünü 

Helenizm’e çevirmenin mümkün olmadığını ileri sürmektedir. Ömer Seyfettin de Tanin’de çıkan 

“Boykotaj Düşmanı” adlı hikâye ile bu sanat anlayışını küçümser. Ancak Ömer Seyfettin’in bu 

hikâyeyi yazmasında dönemin gergin Türk-Yunan ilişkilerinin de rol oynadığını göz ardı etmemek 

gerekir. Ziya Gökalp ise Akdeniz Havzası medeniyeti düşüncesiyle akımın ilkeleriyle paralel 

düşüncelere sahip olmanın yanında milli edebiyatın inşası sürecinde klasik Yunan edebiyatının 



ürünlerinin yanı sıra halk edebiyatının sözlü geleneğin örnek alınması gerektiğini belirtir. Bu dönemde 

bahse konu edebi akıma tepki olarak Yahya Kemal’in Nev- Yunânîlik anlayışını alaya alan şiirlerin 

yanında hikâye ve karikatürler de görülür.  

Yakup Kadri akımın düz yazı örneklerini ortaya koyar ve onun romanlarında akımın etkisi 

görülmektedir. Yahya Kemal dışında Nüzhet Sabit ve Nüzhet Haşim akıma ilgi gösteren şairlerdir. 

Yahya Kemal’in Nev-Yunânîlik anlayışı ile kaleme aldığı şiirleri döneminde çok etkili olur. Ancak 

daha sonraki yıllarda Yahya Kemal için bu anlayışla ilgili düşünceleri gençlik yıllarının anıları 

konumundadır. Cumhuriyet döneminde 1941 yılında Milli Eğitim Bakanlığınca “Yunan Klasikleri 

Serisi” adı altında 80 Yunanca eserin Türkçeye çevirisi yapılır. Böylece Tanzimat’tan beri eski Yunan 

kültürüne gösterilen ilginin bir yerde devlet tarafından da sürdürüldüğü söylenebilir. Cumhuriyet 

döneminde Salih Zeki Aktay, Cevat Şakir Kabaağaçlı, Sabahattin Eyüboğlu,  Azra Erhat ve Melih 

Cevdet Anday gibi pek çok Türk edebiyatçı farklı boyutlarda bu konuyla ilgilenirler ve klasik Yunan 

kültürüne ait unsurlar sanatı besleyen kaynaklardan biri olur.  

  



Το κίνημα το νεοκλασικισμού (Nev-Yunânîlik) στην τουρκική λογοτεχνία: Οι 

πρωτοπόροι, τα έργα τους και οι αντιδράσεις 

          Ιμπραήμ Κέλαγα 

Στην Οθωμανική Αυτοκρατορία αφού η πορεία του εξευρωπαϊσμού που ξεκίνησε το 18ο αιώνα  

επισημοποιήθηκε με το Διάταγμα του Τανζιμάτ, η Δύση εισέρχεται πλέον με τη λογοτεχνία και τους 

θεσμούς της στην κοινωνική ζωή και σχεδόν σ΄ όλους τους τομείς της αυτοκρατορίας παρατηρείται 

μια δυτικού τύπου ανασυγκρότηση. Η πολύπλευρη σχέση του δυτικού πολιτισμού με την ελληνική 

αρχαιότητα ενίσχυσε το ενδιαφέρον για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Οι μεταφράσεις έργων της 

αρχαίας ελληνικής γραμματείας, οι οποίες γίνονταν ως επί το πλείστον μέσω της γαλλικής,  έδωσαν τη 

δυνατότητα στον Τούρκο αναγνώστη να έρθει σε επαφή με έναν καινούριο γι΄ αυτόν πολιτισμό και 

έδωσαν νέα πνοή στον μυθοπλαστικό κόσμο και συνεισέφεραν στο λεξιλόγιο της υπό δημιουργία νέας 

λογοτεχνίας βοηθώντας παράλληλα και στην ανανέωση των λογοτεχνικών ειδών σύμφωνα με τα 

δυτικά πρότυπα. 

Στην τουρική λογοτεχνία ο πρώτος συστηματικός προσανατολισμός προς την αρχαία ελληνική 

πολιτιστική παράδοση, τη μυθολογία και τον πολιτισμό με την ευρύτερη έννοια, ξεκινά με το κίνημα 

που στους λογοτεχνικούς κύκλους και τον Τύπο της εποχής ονομάστηκε Nev-Yunânîlik 

(νεοκλασικισμός) και του οποίου οι πρωτεργάτες Yahya Kemal και Yakup Kadri το είχαν συλλάβει 

ως λογοτεχνική σχολή. Το υπόβαθρο αυτής της αντίληψης που αποσκοπούσε στη διάδοση μιας νέας 

προσέγγισης τόσο στη ποίηση όσο και στη πεζογραφία, στηρίζεται στην ιδέα να ληφτούν  ως πρότυπο 

για την τουρκική λογοτεχνία και την πνευματική ζωή τα έργα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Το 

ενδιαφέρον του Yahya Kemal για το θέμα του νεοκλασικισμού (Nev-Yunânîlik) εκδηλώνεται τα 

χρόνια 1903-1912, όταν αυτός βρίσκεται στο Παρίσι. Ο ποιητής εκεί επηρεάζεται από τον José- Maria 

de Herédia και τον Jean Moréas και γνωρίζει την ελληνική ποίηση μέσω των μεταφράσεων και τα 

πρώτα ποιήματά του με νεοκλασικό ύφος τα γράφει το 1905. Μετά την επιστροφή του στην Πόλη 

γνωρίζεται με τον Yakup Kadri ο οποίος ήταν τότε 23 χρονών ενώ ο ίδιος 28. Οι δυό τους 

παρουσιάζοντας αυτή την καινούρια λογοτεχνική αντίληψη στους λογοτεχνικούς κύκλους 

ισχυρίζονται πως για τον εκμοντερνισμό της τουρκικής λογοτεχνίας πρέπει να στραφούν στα έργα της 

αρχαίας ελληνικής γραματείας. Σύμφωνα με τον Yahya Kemal η εστία της παλαιάς λογοτεχνίας ήταν 

τον Ιράν και χάρη σ΄ αυτήν την νέα σχολή θα ήταν εφικτό να στραφούν στην αρχαία ελληνική 

γραμματεία. Κατά την άποψή του, για να κατανοήσουν την Ευρώπη, έπρεπε να ξεκινήσουν από τους 

Έλληνες. Μια απλή αλλά με γερές βάσεις γλώσσα που θα αποτελούσε όργανο έκφρασης στην ποίηση 

και την πεζογραφία, θα διευκόλυνε τον προσανατολισμό στον ελληνικό πολιτισμό. Αυτή η ποιητική 

αντίληψη, που θα αποτελούσε το αντίστοιχο της νεοκλασικής ποίησης που γεννήθηκε στην Ευρώπη 

της Αναγέννησης, θα ονομαζόταν  Nev-Yunânîlik.  

Στις προσπάθειες συγκρότησης της νεοκλασικής σχολής, η στάση των λογοτεχνών και των 

διανοουμένων της εποχής ποικίλλουν. Οι ισχυρότερες αντιδράσεις προέρχονται περισσότερο από τους 

οπαδούς της ιδέας του τουρκισμού και η σκέψη να συνδεθεί η τουρκική λογοτεχνία με τον ελληνικό 



πολιτισμό είναι κάτι που δε συνάδει με τις αντιλήψεις τους. Για παράδειγμα, ενώ ο ποιητής Tevfik 

Fikret στηρίζει αυτές τις προσπάθειες, οι Cenap Şahabettin, Süleyman Nazif και Celal Sahir 

αντιτίθενται. Ο εκ των επιφανών διανοουμένων της εποχής Rıza Tevfik, θεωρεί θεμιτή την προώθηση 

μιας νέας ποιητικής αντιλήψης με πρωτοστατούντες τους Yakup Kadri και Υahya Κemal και με τη 

σύμπραξη νέων λογοτεχνών, αλλά προειδοποιεί πως μια τέτοια αντίληψη δεν θα καταφέρει να 

αποκτήσει ρίζες. Ισχυρίζεται ότι η τουρκική λογοτεχνία που ανανεώνεται διαρκώς από την περίοδο 

των μεταρρυθμίσεων του Τανζιμάτ έμεινε υπό την επίδραση του γαλλικού ρομαντισμού και πως 

έχουν καθιερωθεί ρομαντικά έργα με κύρος και δεν είναι δυνατόν να αλλάξει η ροή της λογοτεχνίας 

προς τον ελληνισμό.  Ο Ömer Seyfettin σε ένα διήγημά του με τίτλο «Εχθρός του Μποϊκοτάζ» που 

δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Tanin, περιφρονεί την καλλιτεχνική αυτήν αντίληψη. Αλλά δεν πρέπει 

να μας ξεφεύγει το γεγονός ότι στην συγγραφή του διηγήματος αυτού από τον Ömer Seyfettin έπαιξαν 

ρόλο και οι τεταμένες ελληνοτουρκικές σχέσεις της περιόδου. Ο Ziya Gökalp αν και λόγω της ιδέας 

του πολιτισμού του Λεκανοπεδίου της Μεσογείου έχει παράλληλες σκέψεις με τις αρχές του 

κινήματος, σημειώνει ότι στην πορεία της οικοδόμησης της εθνικής λογοτεχνίας μαζί με τα έργα της 

κλασικής ελληνικής γραμματείας πρέπει να ληφθεί ως παράδειγμα προς μίμηση και η προφορική 

παράδοση της λαϊκής λογοτεχνίας. Την περίοδο αυτή παράλληλα με τα ποιήματα που ειρωνεύονται 

την αντίληψη του νεοκλασικισμού του Yahya Kemal ως αντίδραση προς το εν λόγω λογοτεχνικό 

ρεύμα υπάρχουν επίσης διηγήματα και γελοιογραφίες με ανάλογη στάση.  

Ο Yakup Kadri εκπροσωπεί το ρεύμα αυτό στην πεζογραφία. Η επίδρασή του είναι φανερή 

στα μυθιστορήματά του. Εκτός από τον Yahya Kemal οι Nüzhet Sabit και Nüzhet Haşim είναι ποιητές 

που στηρίζουν το κίνημα. Τα ποιήματα του Yahya Kemal που γράφτηκαν με την αντίληψη του 

νεοκλασικισμού είχαν μεγάλη απήχηση στην εποχή τους. Όμως στα μετέπειτα χρόνια για τον Yahya 

Kemal, οι σκέψεις του γι΄ αυτήν την αντίληψη είναι πια αναμνήσεις των νεανικών του χρόνων.  

Το 1941, κατά την περίοδο της Τουρκικής Δημοκρατίας (δηλαδή μετά το 1923), με 

πρωτοβουλία του υπουργείου Εθνικής Παιδείας μεταφράζονται στα τουρκικά 80 ελληνικά έργα υπό 

την ονομασία «Σειρά Έργων της Κλασικής Ελληνικής Λογοτεχνίας». Συνεπώς μπορεί να ειπωθεί πως 

το ενδιαφέρον που υπήρχε για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό από την εποχή του Τανζιμάτ συνεχίζει 

να υφίσταται με τη στήριξη του κτάτους. Στα χρόνια της δημοκρατίας πολλοί Τούρκοι λογοτέχνες 

όπως οι Salih Zeki Aktay, Cevat Şakir Kabaağaçlı, Sabahattin Eyüboğlu, Azra Erhat και Melih Cevdet 

Anday εκδηλώσανε ο καθένας με διαφορετικό τρόπο ενδιαφέρον για το θέμα αυτό.  


