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Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında ulus-devletleşme sürecinde milli kimlik üzerine 

edebiyat dünyasında yeni fikirler ortaya atılmaya başlamıştı. Bu sürece en büyük etki, yeni 

devletin yapılandırma döneminde ortaya konulan “Türk Tarih Tezi”, “Türk Dil Tezi” gibi resmi 

tezler ve Tanzimat devrinden (19. yy) beri aydın çevrelerde dillendirilmeye başlanan “Türk 

Hümanizmi” düşüncesi olmuştur. Tanzimat devrinden beri yönünü Batı’ya çeviren aydınlar, 

yeni devletin milli kimliğini inşa sürecinde Batı’dan modelledikleri hümanizm düşüncesini esas 

alarak “Türk Tarih Tezi”ni ortaya koymuş ve “insan”ın merkeze oturtulması gerekliliği 

savından hareketle Türk milli kimliğine köken arayışlarını başlatmışlardır.  

     1924 yılında yayımlanan dönemin önemli dergilerinden olan “Anadolu”da temelleri atılan, 

zamanla zenginleşerek evrimleşen ve adına; Ege denizinin mavi sularından hareketle “Mavi 

Anadoluculuk” denen bu akım; köken arayışlarını İyonya ve Antik Yunan’a dayandıran farklı 

bir Anadoluculuk anlayışını benimsedi. 1940’lara gelindiğinde modernite ve Hümanizm 

değerlerini eserlerinde işleyerek, bu değerleri Anadolu’ya özgü yerel/folklorik unsurlarla 

birleştirip Türk milli kimlik arayışına her şeyi kuşatan bir kültür anlayışı öneren entelektüel bir 

grup olarak ‘‘Mavi Anadoluculuk’’ Türkiye’nin düşünce hayatında yerini almıştı.  

     Mavi Anadolucular başta Cevat Şakir Kabaağaçlı (Halikarnas Balıkçısı), Sabahattin 

Eyüboğlu, Vedat Günyol ve Azra Erhat olmak üzere, öncekilerden farklı temellere dayanan bir 

tarih ve hümanizma anlayışıyla, bağımsız bir ekol olarak dönemin kültür dünyasını 

şekillendirmek ve yön vermek istemişlerdir. Geniş bir okur kitlesine sahip olan bu yazarlar 

modern Türk kültürünün İyonya kültürüyle sentezlenerek doğabileceğini ve milli kimliğin 

kökenlerinin bu uygarlığa dayandırılabileceğini savunmuşlardır. Bu nedenle İyonya kültürüne 

ait imge ve mitlere eserlerinde önemle yer vererek bu kültürü halka tanıtmaya, tezlerini 

eserleriyle temellendirmeye çalışmışlardır.  

     Mavi Anadolucular’a göre tarih derslerinde en az Osmanlı tarihi kadar, eski Anadolu 

uygarlıklarının, Sümer, Hitit, Frig, Lidya, İyon, Akad ve Bizans tarihlerinin de okutulması 

gerekmektedir.  Anadolu tarihini ve bu tarihin antik kökenlerini araştırabilmeleri için gençlerin 

Yunanca ve Latince öğrenmelerinin önemini dillendiren bu yazarlar; bazı okullara Yunanca 

dersleri konulmasına öncülük etmişler, Dil-Tarih ve Coğrafya Fakültesi’nde Yunan ve Latin 

dili edebiyatları kürsülerinin açılmasına ön ayak olmuşlar, Köy Enstitüleri’nin kurulmasında 

büyük rol üstlenmişlerdir. Yunanca ve Latince klasik edebi eserlerin çevirilerinin yapılmasını 

sağlamışlar, bu amaçla Tercüme Bürosu kurmuşlar, “Tercüme” isminde bir dergi 

çıkarmışlardır. Modern arkeoloji çalışmalarına hız vererek Anadolu’da İyonya ve Yunan 

uygarlıklarının izini sürmüşlerdir. Ayrıca Güney Ege (İyonya) kıyılarındaki antik şehirleri 

kültür ve tarihleriyle birlikte tanıma ve tanıtma amacıyla eşzamanlı denebilecek şekilde pratiğe 

geçirdikleri “Mavi Yolculuk”lar (tekne turları) düzenlemişler ve bu yolculuklara dönemin ünlü 

edebiyatçılarının katılmasına özen göstermişlerdir. Bu çabalarını edebiyat, kültür ve sanat 

alanında verdikleri birçok ürün ile ortaya koyan Mavi Anadolucular; dönemin kültür ve sanat 

yaşamına batılı bir yön vermeyi başarmış, aynı zamanda da Anadolu’da İyonya, Hellen ve 

Antik Yunan kültürlerinin mitlerinin ve imgelerinin tanıtılmasını, edebi eserlerde yer 

verilmesini, fikri bir temel oluşturulmasını sağlamışlardır. Mavi Anadoluculara göre Yunan ve 



2 
 

Anadolu, yani suyun iki yakası, İyonya uygarlığının kültürel mirasını takip etme noktasında 

benzerdirler ve edebi kültürel söylemde bu benzerliklerin altı çizilmelidir. 

     Tebliğde, Türkiye’nin bir döneminin belirgin bir yansıması olarak edebiyat, kültür ve sanat 

alanlarında etkili olmuş Mavi Anadoluculuk hareketinin dayandığı felsefi temel olan 

Hümanizm akımı ve bu akımın öncelikli isimleri etrafında dönemin edebi-kültürel ve sanatsal 

alanlarına etkileri irdelenerek Mavi Anadoluculuk hareketinin Türkiye’de Yunan kültürünün 

tanıtımına yaptığı katkılara dikkat çekilecektir.  

 

Anahtar Kelimeler: Mavi Anadoluculuk, Hümanizm, Yunan Kültürü, Türkiye Cumhuriyeti, 

Kültür, Edebiyat. 
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Κατά τη διαδικασία σχηματισμού του έθνους-κράτους στα πρώτα χρόνια της Τουρκικής 

Δημοκρατίας, στον λογοτεχνικό κόσμο είχαν αρχίσει να τίθενται σε συζήτηση νέες ιδέες 

σχετικά με την εθνική ταυτότητα. Τη μεγαλύτερη επιρροή σε αυτή τη διαδικασία άσκησαν από 

τη μία πλευρά επίσημες θέσεις όπως η «Τουρκική Θέση Περί Ιστορίας» και η «Τουρκική Θέση 

Περί Γλώσσας» που τέθηκαν επί τάπητος κατά την περίοδο της συγκρότησης του νέου 

κράτους, και από την άλλη η ιδέα του «Τουρκικού Ανθρωπισμού», ο οποίος άρχισε να 

εκφράζεται στους πνευματικούς κύκλους από την εποχή του Τανζιμάτ (19ος αιώνας). Οι 

διανοούμενοι, οι οποίοι στράφηκαν προς τη Δύση από την εποχή του Τανζιμάτ, κατά την 

οικοδόμηση της εθνικής ταυτότητας του νέου κράτους, βασίστηκαν στην ιδέα του 

ανθρωπισμού κατά το δυτικό πρότυπο και έθεσαν επί τάπητος την «Τουρκική Θέση Περί 

Ιστορίας» και με το επιχείρημα ότι ο "άνθρωπος" πρέπει να τοποθετηθεί στο κέντρο άρχισαν 

τις αναζητήσεις τους για την τουρκική εθνική ταυτότητα.  

     Το κίνημα αυτό θεμελιώθηκε στο περιοδικό ‘Ανατολία’ που εκδόθηκε το έτος 1924 και 

ήταν ένα από τα πιο σημαντικά περιοδικά της περιόδου.  Ονομάστηκε ‘Μπλε Ανατολιτισμός’ 

από τα γαλανά νερά του Αιγαίου. Με την πάροδο του χρόνου εξελίχθηκε και εμπλουτίστηκε. 

Υιοθέτησε μια διαφορετική αντίληψη του Ανατολιτισμού η οποία βασίζει τις αναζητήσεις της 

καταγωγής του στην Ιωνία και την Αρχαία Ελλάδα. Στη δεκαετία του 1940 το ρεύμα του 

«Μπλε Ανατολιτισμού», δουλεύοντας τις αξίες του νεωτερισμού και του ανθρωπισμού στα 

έργα του, πήρε τη θέση του στην πνευματική ζωή της Τουρκίας ως μια ομάδα διανοουμένων η 

οποία προτείνει μια πολιτιστική αντίληψη που συνδυάζει αυτές τις αξίες με τα ιδιαίτερα τοπικά 

/ λαογραφικά στοιχεία της Ανατολίας και περιλαμβάνει τα πάντα στην αναζήτηση της 

τουρκικής εθνικής ταυτότητας. 

     Οι Μπλε Ανατολιτιστές, με προεξάρχοντες τους Τζεβάτ Σακίρ Καμπααγατσλί (Ο ψαράς τη 

Αλικαρνασσού), Σαμπαχατίν Εγιούπογλου, Βεντάτ Γκιουνγιόλ και Αζρά Ερχάτ, ως μια 

ανεξάρτητη σχολή που αντιλαμβανόταν την ιστορία και τον ανθρωπισμό διαφορετικά από τους 

προηγούμενους, θέλησαν να διαμορφώσουν και να κατευθύνουν τον πολιτιστικό κόσμο της 

εποχής. Αυτοί οι συγγραφείς, οι οποίοι είχαν μεγάλο αριθμό αναγνωστών, ισχυρίστηκαν ότι ο 

σύγχρονος τουρκικός πολιτισμός μπορεί να γεννηθεί μέσα από τη σύνθεσή του με τον ιωνικό 

πολιτισμό και ότι η προέλευση της εθνικής ταυτότητας μπορεί να βασιστεί σε αυτόν τον 

πολιτισμό. Γι’ αυτό τον λόγο, τονίζοντας στα έργα τους τις εικόνες και τους μύθους του ιωνικού 
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πολιτισμού, προσπάθησαν να γνωστοποιήσουν αυτό τον πολιτισμό στο λαό και να στηρίξουν 

τις θέσεις τους με τα έργα τους.  

     Σύμφωνα με τους Μπλε Ανατολιτιστές είναι απαραίτητο στα μαθήματα ιστορίας να 

διδάσκονται -τουλάχιστον όσο η Οθωμανική ιστορία- και οι αρχαίοι πολιτισμοί της Ανατολίας, 

οι Σουμέριοι, οι Χετταίοι, οι Φρύγες, οι Λυδοί, οι Ίωνες, οι Ακκάδες και οι Βυζαντινοί. Αυτοί 

οι συγγραφείς, οι οποίοι τόνισαν τη σημασία της εκμάθησης των ελληνικών και των λατινικών 

από τους νέους για να μπορέσουν αυτοί να μελετήσουν την ιστορία της Ανατολίας και τις 

αρχαίες καταβολές αυτής της ιστορίας, πρωτοπόρησαν στο να εισάγουν μαθήματα ελληνικών 

σε μερικά σχολεία, καθώς και στην ίδρυση των εδρών ελληνικής και λατινικής γλώσσας και 

φιλολογίας στη Σχολή Γλώσσας, Ιστορίας και Γεωγραφίας. Επιπλέον έπαιξαν σημαντικό ρόλο 

στην ίδρυση των Ινστιτούτων των Χωριών. Διασφάλισαν να γίνουν μεταφράσεις ελληνικών 

και λατινικών κλασικών λογοτεχνικών έργων και για το σκοπό αυτό ίδρυσαν ένα 

Μεταφραστικό Γραφείο και εξέδωσαν ένα περιοδικό με τίτλο ‘Μετάφραση’. Επιταχύνοντας 

τις εργασίες της σύγχρονης αρχαιολογίας, εντόπισαν τα ίχνη του ιωνικού και του ελληνικού 

πολιτισμού στην Ανατολία. Επιπλέον, οργάνωσαν και σχεδόν αμέσως πραγματοποίησαν 

«Μπλε Ταξίδια» (βόλτες με καράβι) με σκοπό να γνωρίσουν και να γνωστοποιήσουν τον 

πολιτισμό και την ιστορία των αρχαίων πόλεων που βρίσκονται στις ακτές του Νότιου Αιγαίου 

(Ιωνία). Μερίμνησαν επίσης ώστε σε αυτά τα ταξίδια να συμμετέχουν διάσημοι λογοτέχνες της 

εποχής. Οι Μπλε Ανατολιτιστές, οι οποίοι έκαναν τις προσπάθειες αυτές παράλληλα με πολλά 

έργα στους τομείς της λογοτεχνίας, του πολιτισμού και της τέχνης, κατάφεραν να δώσουν μια 

δυτική στροφή στην πολιτιστική και καλλιτεχνική ζωή της περιόδου και ταυτόχρονα 

διασφάλισαν να γίνουν γνωστοί οι μύθοι και οι εικόνες του ιωνικού, του ελληνικού και του 

αρχαίου ελληνικού πολιτισμού στην Ανατολία, να δοθεί χώρος σε λογοτεχνικά έργα και να 

δημιουργηθεί μια ιδεολογική βάση. Σύμφωνα με τους Μπλε Ανατολιτιστές, Ελλάδα και 

Ανατολία, δηλαδή οι δύο πλευρές του πελάγους, μοιάζουν στο ότι ακολουθούν την πολιτιστική 

κληρονομιά του ιωνικού πολιτισμού και αυτές οι ομοιότητες πρέπει να υπογραμμίζονται στον 

λογοτεχνικό και πολιτιστικό λόγο. 

     Στην ανακοίνωση αυτή αφενός θα μελετήσουμε το ρεύμα του ουμανισμού και τις  

επιδράσεις του στους τομείς της λογοτεχνίας, του πολιτισμού και της τέχνης μέσα από τους 

κύριους εκπροσώπους του, διότι αυτό αποτελεί τη φιλοσοφική βάση πάνω στην οποία 

στηρίχθηκε το κίνημα του Μπλε Ανατολιτισμού, το οποίο επηρέασε σαφώς τη λογοτεχνία, τον 

πολιτισμό και την τέχνη μιας περιόδου της Τουρκίας, και αφετέρου θα επιστήσουμε την 

προσοχή στη συμβολή του κινήματος αυτού στην προώθηση του ελληνικού πολιτισμού στην 

Τουρκία. 
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