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Öz
Geleneksel toplumların belirgin özelliklerinden birinin kamusal alandan yok-
sunluk olduğu ileri sürülebilir. Devlet gibi şehir ve mekânlar da bir sınırlar 
dünyası şeklinde tarif edilmiş ve kitleler bu dünyanın içine alınmıştır. Toplum-
sal değişimin hızlanmasıyla birlikte mekânların da dönüşüp çeşitlendiği ve bu 
mekânlar yoluyla insanların kendileri gibi ya da kendilerine benzemeyen in-
sanlarla karşılaşıp etkileşime girdikleri gözlemlenmektedir. Bu süreçte şairle-
rin de kendi kimlikleriyle birbirleri ve şiir alımlayıcısı izlerçevreyle karşılaştığı 
mekânlardan söz edilebilir. Söz konusu tarihsel süreci Türk şiiri içinden takip 
ettiğimizde, daha çok saltanat sarayı, şehzade şehirlerindeki saraylar ile muk-
tedirlerin konaklarında organize olan patronaj sisteminin yavaş yavaş etkisini 
kaybettiğini görürüz. Klasik anlamdaki edebî muhitler yerlerini iktidar dışı sos-
yal alanların oluşmasıyla özerk edebî mahfillere terk eder. Bir anlamda şiir ve 
şairin özerkleşmesi şeklinde tanımlayabileceğimiz süreç, buluşma mekânlarının 
çeşitlenmesini getirir. Bu çalışmada Türk şairlerinin buluşma mekânlarını tarih-
sel seyir içinde kahve, yalı toplantıları, okul salonları, matineler, imza günleri ve 
AVM’lere kadar takip edeceğiz.  
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From Coffehouse to Mall: Gathering 
Places of Turkish Poets

Abstract
It could be asserted that one of the significant characteristics of traditional so-
cieties is the lack of a public sphere. Cities and places, like the State, are defined 
as a world of borders, and masses are environed by this world. One can observe 
that places transform and vary, parallel to social transformation, and people, 
in this way, meet and interact with others similar or dissimilar to themselves. 
Within this period, there can be places in which poets meet each other and the 
audience, by keeping their own identities. When one considers Turkish poetry 
as part of the same historical period, it can be seen that the patronage system, 
which was mainly organized in the palace of the sultan, palaces in the cities of 
princes or in mansions of people in power, gradually lost its impact. With the 
rise of social spaces independent of the ruling power, literary spheres in classi-
cal terms are supplanted by literary gathering places that are autonomous. In 
one sense, as poetry and the poet gain autonomy, gathering places vary in this 
period. This study will examine the gathering places of Turkish poets, within its 
historical process, from coffeehouses and mansions, to school halls, matinees, 
autograph sessions, and malls.

Key Words: Coffehouse, Matinee, Mall, Turkish poetry, Urban.

Giriş
En eski edebiyatçılar olarak şairlerin hemen her dönemde bir-

birleri ve okurları ile diyalog geliştirmeye çalıştıkları ileri sürülebilir. 
Bu çabanın tarihsel süreç içinde sürekli değişen mekânlarda gerçek-
leştiği gözlemlenmektedir. Bu noktada buluşma mekânı, türlü edebî 
etkileşimlere olanak veren bir tür kürsüye dönüşür. Edebî çevreler 
gibi şiir kamuoyu da bu mekânlarda serpilmeye başlar. Aynı şekil-
de buluşma mekânı şiirin kendisine de etki eder. Mekânın öğeleri 
gerçek ya da mecazî anlamlarla şiirlere geçer. Dolayısıyla mekânın 
oluşum ve dönüşümü, şiir tarihinin başka bir veçhesini oluşturur. 
Bu tarihe bakıldığında şair-okur, şair-şair ve okur-şair ilişkisine dair 
önemli bilgilerle karşılaşılır. Bu dairede Türk şairlerinin de birbirleri 
veya şiir okurlarıyla buluşma mekânlarının değiştiği görülmektedir. 
Bu değişim, Türk şiirinin mekânla olan ilişkisini de değiştirir.
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Edebî merkezin, burada İstanbul, toplumsal ve tarihsel olayla-
rın etkisiyle dönüşmesinin içinde buluşma mekânları da etkin ya da 
edilgin olarak önemli bir yer kaplar. Ancak bu değişimin önemli bir 
dönemecinin kahvehane olduğu ileri sürülebilir. Çünkü kahvehane, 
klasik şiiri üst sınıfların ulaşabildiği bir sanat olmaktan çıkarır, onu 
dışarıdaki okurun ayağına götürür. Bu yüzden bu çalışmada kahve, 
bir başlangıç noktası olarak ele alınmıştır. Çalışmanın ulandığı AVM 
ise, her türlü tüketim nesnelerini bir araya toplayan mekân olarak 
öne çıkmaktadır. Ancak arada yüzlerce yıl ve bu yıllar içinde değişip 
dönüşen “buluşma tarihi” söz konusudur. Burada şairlerin birbirleri 
ve okurlarla buluştukları mekânları tarihsel seyir içinde ve şu alt baş-
lıklarla ele alacağız: “1. Buluşma Mekânı Olarak Yemen’den Gelen 
Kahve”, “2. Salon Salomanje Sohbetler”, “3. Edebiyat Kahveleri”, “4. 
Matineler” ve “5. Mitingler, İmza Günleri, Fuarlar, Taşra Kitapçıları, 
AVM’ler.” 

1. Buluşma Mekânı Olarak Yemen’den Gelen Kahve
Kahvenin Osmanlı coğrafyasına gelişini ve kahvehane (bundan 

sonra “kahve” denecektir) olarak bir sosyal mekâna dönüşümü-
nü edebiyat ve kültür tarihçiliği iddiası taşıyan metinlerden takip 
etmek, bu metinlerin “rindane” havası ve Osmanlı toplumunu her 
türlü toplumsal eşitsizliklerden azade bir şekilde yansıtma üslûbu 
nedeniyle son derece güçtür. Büyük toplumsal çalkantılara yol açan 
bu “mekânsallaşma”yı tarih, kamusal alan tartışmaları ve sosyal bi-
limler çerçevesinde ele alan metinlerde ise, edebiyat ve şiir boyutu 
dışarıda tutulmuştur. Birbirine tümüyle karşıt sayılamayacak bu iki 
okuma girişimini birleştirmek, buluşmayı anlamamıza ve yorum-
lamamıza imkân verebilir. Bununla birlikte yazının en azından son 
bölümünün kişisel gözlem ve tanıklıklara dayandığını belirtmek ge-
rekir. Zira irdelenen olgularla ilgili olarak belirli kaynaklardan söz 
etmek güçtür. 

Kahveyi bir tür “anı-tarihsel” çerçeveye yerleştiren Salah Bir-
sel’in çalışmalarının temel metinler olmaya devam ettiği ileri sürü-
lebilir. Nitekim Namık Açıkgöz ve Beşir Ayvazoğlu’nun bu araştır-
mada yararlanılan metinlerinin Birsel’in metinlerini “genişlettikleri” 
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gözlemlenmektedir. Ancak bütün bu yazarların, Osmanlı dönemin-
de kahve mekânları ile kahvenin kendisinin yasaklanmasını çeşitli 
fetvalara bağlamak örneğinde görüldüğü gibi, yarı-kamusal, kamu-
sal ve sosyal alanların oluşmasına karşı koyan bir iktidar refleksi dik-
katiyle okumamaları olgusu not edilmelidir. 

Kahvenin İstanbul’a gelmesi ve mekân şeklinde kurumsallaş-
ması arasında kısa bir süreden söz edilebilir. Nitekim Ayvazoğlu, 
Katip Çelebi’den aktararak, 1543’te kahve taşıyan gemilerin Top-
kapı Limanı’na yanaştıklarını, ancak devrin şeyhülislâmı Ebussuud 
Efendi’nin fetvasıyla batırıldığını belirtmektedir. Bunu, Ebussuud’un 
kahveyi bilmesine yoran Ayvazoğlu  (2011) bu olaydan sekiz yıl son-
ra Tahtakale’de açılan ilk kahvelere “mecma-ı zurefa”nın (seçkinler, 
okumuş yazmış kimseler) rağbet etmesinin yasakların etkili olma-
dığını gösterdiğini vurgular. (s.3), Yazar, kahve açılmasının tarihi 
konusunda ise şu bilgileri aktarır: “Hafız Hüseyin Ayvansarayî’nin 
Mecmua-i Tevârih adlı eserinde zikredilen “Kahvehane mahall-i 
eğlence” mısraı, İstanbul’da ilk kahvehanenin açıldığı tarih olarak 
1551-1552 yılını, Esmaü’t-Tevarih’te zikredilen “Zuhûr-ı kahve be 
diyâr-ı Rûm” mısraı ise üç yıl sonrasını, yani 1554’ü gösterir” (s.4). 
Ayvazoğlu, başka bir yerde şu bilgileri ekler: 

Vak’anüvis Peçevî İbrahim Efendi, İstanbul’da ilk kahvehanenin açılış 
tarihi olarak 1554’ü, yani Ayvansarayî’nin naklettiği, kimin tarafından 
söylendiği bilinmeyen mısradaki tarihin üç yıl sonrasını kaydeder. Bu 
tarih, Halepli Hakem ve Şamlı Şems adlarındaki iki Arap kahvecinin 
İstanbul’a gelip Tahtakale’de kahvehane açtıkları tarihtir. Şems’in daha 
önce geldiği ve ayrı ayrı kahvehaneler açtıklarına dair kayıtlar da bu-
lunuyor. Bu yeni mekânlar çok geçmeden keyiflerine düşkün okurya-
zar takımının uğrak yeri haline gelir. Kimi kitaplarla meşgul olmakta, 
kimi tavla veya satranç oynamakta, kısacası “iki akçe” kahve parası 
vererek hoşça vakit geçirmektedirler (s.14).

Aynı bilgileri Birsel, Refik Ahmet Sevengil ve Açıkgöz’de de ben-
zer bir üslûpla okuruz (Açıkgöz, 1999, s.152; Birsel, 1983, s.8-9; Se-
vengil, 1998, s.18). Halktan diğer insanlar gibi şairler de Açıkgöz’ün 
deyimiyle art arda açılan bu “sivil kurumlar”ın müdavimi olurlar. 
Ancak bu devamın temelinde toplumsal çözülme ve değişimi gör-
mek gerekiyor. Zira kahvelerin yaygınlaşmasında Yeniçerilerin be-
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lirleyici bir rolü söz konusudur (Çaksu, 2014, s. 151-73; Özkoçak, 
2009, s.17-35). Kaldırılmak istenen ocağın üyelerinin art arda kahve 
açtıkları, bunu yaparken de bu mekânları pek çok bağlamda organi-
ze ettikleri gözlemlenmektedir: “Yeniçeri kahvehanesi eğlence, de-
dikodu, siyasi tartışmalar, edebiyat sohbetleri ve musiki icrası gibi 
sivil kahvehanelerde yer alan alışılmış faaliyetlerin ötesinde, emni-
yeti sağlama, haraç alma, tekke görevi görme ve hatta koğuş olarak 
kullanılma gibi birbirleriyle bağdaşmaz görünen başka faaliyetle-
re de evsahipliği yapmıştır” (Çaksu, 2014, s. 152). “Devlet sohbe-
ti” denen siyasi sohbetlerin (Ayvazoğlu, 2011, s.23) bu mekânlarda 
gerçekleşmesi, kitlelerin olan biteni bir arada, tartışarak, fikir alış-
verişinde bulunarak yapmaları, göksel referanslarla ayakta tutulan 
iktidarı rahatsız etmeye başlar. Kahvenin merkezî iktidarın dışında 
yeni bir tahakküm alanı oluşturduğu, ve “sivilleşen” Yeniçerilerin bu 
mekânları birer “edebiyat salonu, isyancı karargâhı, karakol, tekke, 
iş bürosu ve mafya kulübü” (Çaksu, 2014, s.172) olarak kullandıkla-
rı görülmektedir. Bu yeni “kamusallık”ın iktidarca hedefe konması, 
yaygınlaşmanın hemen arkasından gelir. 

Kahveler başlangıçta yoğunlukla deniz kenarı ve kırlık bölge-
lerde kurulurken yavaş yavaş şehrin içine doğru yayılmaya başlarlar. 
Birer garnizon gibi tahkim edilmiş mahallelerde sokaklar açılmaya 
başlanır, kitleler dışarı çıkar. Şehir bir karargâh olmaktan çıkar ve 
farklı yaşam biçimlerine açılır. Bunun merkezî iktidarca açılan mey-
danlarla buluşması ise, İstanbul’un mekânsal olarak örgütlenmiş 
yapısını değiştirir. Bir ölçüde mekânın sivilleşmesi diye adlandırabi-
leceğimiz bu süreçte kahvelerin önemli bir rolü bulunmaktadır. An-
cak aynı amaçlarla gerçekleşmeyen bu iki girişimin çakışmasının yol 
açtığı dönüşümün kolayca gerçekleştiğini söylemek güçtür. Merkezî 
iktidarın bu dönüşüme iki yönden müdahale ettiğini söylemek 
mümkündür. Birincisi mekân olarak kahvelerin kapatılması ya da 
ağır yükümlülükler altına sokulması, ikincisi ise bizatihi kahvenin 
yasaklanmasıdır.

Kahvelerin iktidarın “görevleri”ne el koyması gibi “istikrarsız-
lığa” da neden oldukları gözlemlenmektedir. Birtakım toplumsal 
sorunlar kahvede çözülürken, kahve sahiplerinin birtakım sorunlar 
yarattıkları, asayişi bozdukları, ticarî düzende zor kullanarak im-
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tiyazlar elde ettikleri belirtilmektedir (Yaşar, 2009, s.43). Kahveler 
yavaş yavaş kanun kaçakları ve devletin silah tekelini kıran silahlı 
kişilerin karargâhlarına dönüşür:

Naima, bir alay uğursuzun kahvelerde bir araya gelip büyükleri, yar-
gıçları çekiştirdiklerini, devlet işleri, aziller, tayinler ve yönetim üzeri-
ne ipe sapa gelmez şeyler söylediklerini ve IV. Murad’ın (1609-1640) 
kahveleri kapamasının bunları bilmesinden ileri geldiğine de parmak 
basar ve der ki: “Bizzat kendileri gezip, gece ve gündüz dolaşıp, rasgel-
diği rezilleri, eşkıyayı ve tütün toplantısı yapanları yakalayıp öldürttü. 
Geceleri sokağa çıkan pervasızlara da ölüm şerbeti içirirdi”  (Birsel, 
198, s.12).

Kapatma ve yasaklamaların bir nedeni ise, dinsel yapının sar-
sılmasıdır. Zira kitlelerin artık cami yerine kahveye gittikleri göz-
lemlenir. Kahvehanelerin meyhanelerin aksine “iki akçe ile” zaman 
geçirilebilen yerler olmaları, daha az kimsenin camilere gitmesine 
yol açar. Peçevî’ye göre müftüler kahvenin haram olduğuna ilişkin 
fetvalar dağıtırlar. Bu fetvalar, Ebussuud’un kahvenin kömürleşin-
ceye kadar yakılan bir madde olmasına ilişkin fetvasına dayandırılır 
(Ayvazoğlu, 2011, s.18; Akt. Mikhail 2014, s.183, s.220). Dolayısıyla 
kahvenin Osmanlı toplumsal ve mekânsal dönüşümündeki önemli 
etkenlerden biri olduğu görülmektedir. Bu dönüşümün edebiyata, 
özel olarak ise şair buluşmalarına etki ve katkısına baktığımızda da 
benzer bir önemden söz edilebilir.

Klasik Osmanlı düzeni içinde şairlerin muktedirlerle ilişkile-
ri ve şiirin toplumsal hiyerarşi içindeki konumu ile bizatihi klasik 
şiirdeki mekân algısının, kahvelerin yaygınlaşması sonrasında de-
ğiştiğini söyleyebiliriz. Birinci olguya baktığımızda, şiirin belli bir 
patronaj içinde üretildiğini görürüz (İnalcık 2016 ve İpekten 1996). 
Şiirin muktedire sunulan bir metinden, kahvede eşe dosta, şiir izler-
çevresine sunulan bir metne doğru dönüşmesini kaydetmek gerekir. 
Kahvelerin özerk bir edebî mahfile dönüşmeleri, kahvelerin açılma-
sıyla aynı yüzyıla denk gelir. Nitekim Ayvazoğlu, Bağdatlı Rûhî’nin 
“ne demdedir” redifli manzumesini 16. yüzyılda kahvehanelerin 
ede bî birer muhite dönüştüklerine kanıt saymaktadır (Ayvazoğlu, 
2011, s.16). Bu şiirde pek çok şairin adı anılır, yazdıkları ya da onlar-
la paylaşılan şiirler ile kahvede birlikte geçirilen zamandan söz edilir. 
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İkinci olarak ise meyhaneden kahveye, muğbeçeden kahveci 
uşağına doğru bir geçişten söz edilebilir. Mekânın değişmesi, kahve-
den önceki buluşma mekânlarından bezm meclisindeki arzu nesne-
sinin kahvedeki arzu nesnesine doğru evrilmesine yol açar. “Bir sev-
gi ve arzu nesnesi olarak kahvehane uşağı üzerine yorumlar yapan 
pek çok gözlemci olmuştur” (s.221) diyen Alan Mikhail (2014,), bu 
durumu şair Beligi’nin bir şiiri üzerinden yorumlar:

Süleyman’ın hükümdarlığı döneminde yazılmış bir şiir, kahve-
nin şarabın yerini alarak Osmanlı İmparatorluğu’ndaki en önemli 
sosyal içecek olmasıyla şarap ve sevgili imgelerinin nasıl değiştiğini 
anlamamıza yardım eder. Şair Beligi şöyle der:

Kahvenin bade gibi gerçi ki yoktur ânı
Isıcakdur o kara yüzlinün ammâ ki kanı

Misli mânendi mi var müşterî kızdurmakta
Isıcak yüz göricek her kişi ister anı

(….)

Nakde mâyıl olup ortada gezer akçalaşır
Bilmezem kahvecinün kahbe midür oğlanı (2014, s.218)

Dolayısıyla eşcinsel ilişkilerin de bu mekânlarda daha özgür 
bir alana kavuştuğu söylenebilir. Kadınların hamamda gerçekleşen 
sosyalleşmeleri (Özkoçak 2009: 28), erkekler için kahvede gerçek-
leşir. Şairler ise kahveleri buluşma yerleri olarak kullanırken aynı 
zamanda özerk edebî mahfiller oluştururlar. Aynı şekilde kahveler 
yaygınlaşırken edebî etkinliklere daha fazla önem veren kahveler de 
çeşitlenmeye başlar. Bu aşamada birden çok edebiyat kahvesinden 
söz etmek gerekir ki şöyle sıralamak mümkündür: 

1. “Nevgüfte gazeller” okunan elit kahveler
2. Meddah gösterileri yapılan kahveler
3. Halk ozanlarının türkü okudukları ya da masal/hikâye anlat-

tıkları kahveler
4. Şehir folklorunun icra edildiği kahveler
Burada, 4. maddede gösterdiğimiz ve “semaî kahveleri” ve “çal-

gılı kahveler”olarak da adlandırılan kahveler üzerinde duracağız. Şe-
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hir folkloru dememizin nedeni, buralarda anlatılan hikâyelerin ya da 
okunan türkülerin şehirde geçen konulardan esinlenerek yaratılma-
sı, konularının şehirde geçmesidir. Edebiyatın elitlerince “müteşair” 
(şairlik taslayan, tavuk pazarı şairi) diye adlandırılan bu şairlerin 
şiirlerini ya da manzum anlatılarını çeşitli müzik aletleri eşliğinde 
sundukları biliniyor. Aynı zamanda “tulumbacı” mesleğinden olan-
ların alındığı, kapalı bir lonca sistemi taşıyan bir çevredir bu. 

Yukarıda da söz edildiği gibi kahvelerin yarattığı bir kültür 
söz konusudur. Özellikle 19. yüzyılda artık kahve türlerinin yarat-
tığı ve ya da buluşturduğu değişik kültürel ilgilerden söz etmek ge-
rekecektir. Semaî kahvelerinde yaratılan ya da buluşulan kültür de 
bunlardan birisidir. Burada “buluşulan kültür” ifadesini, kahvelerin 
toplumun farklı kesimlerince kendi kültürel parametreleri içine çe-
kilmesini kastediyoruz. Nihayet çalgılı kahveler, toplumun daha çok 
Batılılaşmaya direnen ya da Batılılaşma etkisine açık olmayan ke-
simlerinin yarattıkları bir türdür. Çalgıcı kahvelerinin müdavimleri 
esnaf ve işsiz gençlerden oluşuyordu ve bu kahveler daha çok Rama-
zan ayında işliyordu:

Çalgılı kahveler, kış mevsimlerinin Cuma geceleri ve en çok bütün 
Ramazan geceleri işlerdi. Hemen her meşhur semtte bunlardan birer 
tane vardı. Beşiktaşta, Çeşmemeydanında, Tophanede, Boğazkesende, 
Eyüp Defterdarında, Halıcıoğlundaki çalgılı kahveler bunların en ileri 
gelenlerindendi. Bu kahvelerin hemen hepsi de oraların gözde tulum-
bacı kahveleri idi (Kaygılı, 1937, s.7, özgün imlâ).

Bu kahvelerde üretilen edebiyatın konusu şehirde geçerdi. Ör-
neğin bir “Komiser Hüsamettin Destanı”ndan söz edilmektedir. 
Onun İstanbul’da öldürülmesi üzerine bir destan yaratılmış ve bu 
kahvelerde sunulmuştur. Bu anlatılarda kimi halk edebiyatı motif ve 
değerleri ön plana çıksa da, konu şehirde geçer: “Bu gibi destanlarda 
ölen daima kabadayı, fakat ağır başlı, namuslu, asil, temiz, iyiliği se-
ver, dostlarına karşı fedakâr bir insandır. Onu öldürenler ise korkak, 
cebin, iki yüzlü, allâk, kalleş, hain, arkadan vurucu bir kahbedir” 
(Kaygılı, 1937, s.25). Bu yaratıların elit veya yazılı edebiyatla ilişkisi 
zayıftır. Daha çok halk kültürü ve değerlerine dönük bir içerik söz 
konusudur. 



117

Kahveden AVM’ye: Türk Şairlerinin Buluşma Mekânları

monograf 2017/7

Aynı süreçte “elit kahveleri” de revaçtadır. Ancak bütün kahve-
lerin artık farklı bir yasallık ürettiğinden söz edilebilir. Zira yasakla-
maların artık kâr etmediği dönemlerde kahve ya da kıraathanelere 
devamın siyasî ortamda bir tür meşruiyet arayışına dönüştüğü göz-
lemlenmektedir. Sözgelimi Tanzimat sonrasında belirmeye başlayan 
modern edebiyatçıların artık iyice halka ait mekânlara dönüşen kah-
velere devamı, iradî nedenlerden çok politik nedenlerden kaynak-
lanmıştır:

XIX. yüzyılın ikinci yarısında kahvelerden kimisi edebiyatçıların, 
bilim adamlarının, aydınların toplantı yeri haline gelmiye başlar. Ta-
bii, II. Abdülhamit’in hafiyeleri de buralara üşüşür. Doğrusu, o çağın 
ozanları, aydınları da buna çokça sevinir. Evlerde toplanıp gizli işler 
çevirdikleri sanısı uyanmasın diye boyuna kahvelerde boy göstermeye 
bakarlar (Birsel, 1983, s.17-18).

Dolayısıyla kahvede olma hem tekinsizlik hem de masumiyet 
potansiyeli taşır. İktidarın gözünde kahvedeki kişi suça meyillidir. 
Ancak kahveye giden kişi, göz önünde olarak, göze görünerek gizli 
saklı bir şey yapmadığını göstermeye çalışır. Bununla birlikte bir ge-
lişme/değişim daha söz konusudur. Bu süreçte edebiyatçılar alterna-
tif mekân arayışlarına girişirler. Bu arayışlardan biri olan “salon”lar, 
19. yüzyıl Paris bohemliğinin yumuşatılmış ve yerelleştirilmiş bir 
modeli olarak ortaya çıkar.

2. Salon Salomanje Sohbetler
20. yüzyılın başlarında kimi yazarlar Doğulu sohbet biçimi ile 

Batılı salon geleneğini harmanlar ve kahvelere gitmek yerine ede-
biyatın buluşma pratiğini bu yolla gerçekleştirirler. Tahmin edilebi-
leceği gibi bu edebiyatçılar “elit edebiyatçılardır” ve bu pratiğin de 
“çevreye girme”, “hüsnükabul görme” ve “kendini daha yüksek bir 
mertebede konumlandırma” gibi boyutları söz konusudur. Bu bahis-
te akla gelen ilk edebiyatçılar Abdülhak Hâmid ile Yahya Kemal’dir. 

Abdülhak Hâmid’in son yıllarında yaş günleri de matine benze-
ri etkinliklerle kutlanıyordu. Galatasaray ve Feyz-i Âtî gibi okulların 
salonlarında yapılan kutlamalara, onun sohbetlerine katılamayanlar, 
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yani “sıradan okurlar” da gidebiliyorlardı. Şairin “çok şık giyinerek” 
geldiği (Toros, 1998, s.65) bu toplantıları, matine geleneğinin başlan-
gıcı saymak mümkündür. Şairin sohbet toplantılarına ise, daha sı-
nırlı bir edebiyatçı çevresi, bu çevreye girmek isteyen genç edebiyat-
çılar ile “tanınmış kadınlar” katılıyorlardı. Şair-besteci Leyla Hanım 
ve şair Şükûfe Nihal gibi kadınlarla birlikte üst tabakadan kadınların 
da katıldığı bu sohbetler Cuma günleri yapılıyordu (Toros, 1998, 
s.66). Bu toplantılarda edebiyat üzerine sert tartışmalardan çok ede-
biyatçının “rindane” sohbeti ön plandadır: “Sohbetlerin ağırlığı eski 
edebiyat anıları, Hâmid’in dış ülkelerdeki hayatı ve mâceraları, Kla-
sik Türk Musikisi, tarihî konular ve bâzan da içinde bulunduğumuz 
günlük hayatın olaylarını içerirdi” (Toros, 1998, s. 75). 

 İbnülemin Mahmud Kemal (İnal), Halit Ziya (Uşaklıgil), 
İsmail Hâmi (Danişmend), Mithat Cemal (Kuntay), A. Reşit Bey, Ali 
Ekrem (Bolayır), Faruk Nafiz (Çamlıbel), Yusuf Ziya (Ortaç), Yu-
suf Razi, Cenap Şehabettin, Samipaşazâde Sezai, Übeydullah Efendi 
gibi isimlerin katıldığı bu toplantılarda oturma düzeninden başlayan 
kimi ritüeller söz konusuydu. Nitekim bu toplantılarda oturma dü-
zeni her zaman şu şekilde olurdu:

Hâmid
 Halit Ziya  Cenap Şehabettin

İbnülemin Mahmud Kemal

Bu toplantılarda katılımcılardan her birine ikişer çay, İbnüle-
min Mahmud Kemal’e ise üç çay veriliyordu: “Übeydullah Efendi’ye 
porselen çay fincanıyla kahve ikram edilirdi. Sami Paşa Zade Sezai 
Beye önce kahve, arkasından çay verilirdi. Sezai Bey, kahvesini de 
çayını da mutlaka Lüsyen Hanımın elinden içerdi. Erkek elinden 
birşey almazdı” (Toros, 1998, s.77). Fransız salon geleneğinde ka-
tılımcıların asalet unvanlarına göre davranılması söz konusuydu, 
buradaki katılımcıların ün ve Hâmid’e olan yakınlıklarıyla katego-
rize edilmesi salon geleneğinin bir yansıması gibi görünüyor. An-
cak daha emin olduğumuz ve yine Fransa’dan, daha doğrusu Fran-
sız edebiyatçılarından “taşınan” kimi alışkanlıklar da yok değildir. 
Abdülhak Hâmid bir sohbetinde Ziya Paşa’nın Dumas’nın böylesi 
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sohbetlerine katıldığını anlatmış, buna benzer bir şeyi kendisinin de 
yaşadığını aktarmıştır:

Hâmid, Paris’te, delikanlılığı sırasında, ünlü Fransız şairleri ile edipleri 
-kendisinin evinde yapmakta olduğu gibi- toplantılar düzenlediğin-
den ve Paris’lilerin böyle sohbetlere büyük önem verdiklerinden uzun 
uzun bahsettikten sonra, “ben de birkaç defa, Viktor Hugo’nun evin-
deki toplantılarda bulundum,” demişti (Toros, 1998, s.80, özgün imlâ).

Yahya Kemâl’in “buluşma” serüveni ise, Abdülhak Hâmid’inkiyle 
benzerlikler taşımasına karşın farklı boyutlar da içeriyor. Onun 
Paris’te yaşarken benzeri sohbetlerden çok edebiyat kahvelerine 
devam ettiği görülüyor: “Çocuk yaşta gidip on yıl yaşadığı Paris’te, 
Soufflet ve Vachette gibi kahvelere devam etmiş, bu kahvelerde son 
demlerine yetiştiği edebî sohbet zevkini İstanbul’a da taşımıştır” 
(Ayvazoğlu 2011: 176). Edebî gıdasını bu tür kahvelerden alan Yah-
ya Kemâl’in Fransız edebiyatının ünlü simalarıyla olan ilişkisi üze-
rinde çok durulmuştur. Yahya Kemal’in bu kahvelerden öğrendikleri 
ve hem düşünsel hem de yaşamsal olarak İstanbul’a taşıdığı öğeler 
önemlidir. 1908 yılında ilan edilen II. Meşrutiyet’le Avrupa’da oku-
yan şairler geri çağrılır, ancak Yahya Kemal’in dönüşü 1912’yi bulur. 
Bunun bir nedeni de, alıştığı bu “edebî” alışkanlığı İstanbul’da bula-
mayacağına inanmasıdır. Ancak döndüğünde, benzeri bir çevre ve 
“kültür” yaratmayı ihmal etmez. Bununla birlikte Paris’teki kahveleri 
sık sık özlemle anacaktır:

20. asrın başlarında, Paris’te en uzun kalan kişi, Yahya Kemâl olmuş-
tur. Dokuz yıllık yaşamının büyük kısmını Quartier Latin’deki Souff-
let, Vachette, La Closerie des Lilas gibi, aydın kişilerin devam ettiği 
kahvelerde geçirdi. Son kahvede Fransızların ünlü şairleri ile tanıştı. 
Sembolizm akımının öncülerinden Moréas ile dostluk kurdu. Yurda 
dönüşünü 1912 yılına kadar geciktiren Yahya Kemâl, edebiyat cere-
yanlarını, siyasî akımları ve bunlarla ilgili kişileri bu kahvede tanıdı. 
Şairimiz, sürükleyici bir dille o yıllarını, yeniden yaşarcasına anlatırdı 
(Toros, 1998, s.120-21).

Şairin İstanbul’a dönüşünde yaptığı ilk işlerden biri, benzeri 
bir edebiyatçılar, aydınlar çevresi yaratmak olmuştur. Ancak ondan 
önce İbnülemin Mahmud Kemal ile Ali Emiri’in başını çektikleri iki 
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ayrı çevreyle ilişki kurmuştur. Bu çevrelerde Sadrazam Yusuf Kamil 
Paşa ve eşi Zeynep Hanım, Süleyman Nazif, Ali Fuat, Reşat Fuat, 
Üsküdarlı Talat gibi isimlerle bakanlar ve Babıali’nin yüksek memur-
ları gibi bir katılımcı grubundan söz edilmektedir. Öte yandan Yah-
ya Kemal, Abdülhak Hâmid, Rıza Tevfik, Cenap Şehabettin, Tevfik 
Fikret ve Ali Kemal gibi sohbet grubu sahiplerinin sohbetlerinde de 
katılımcı olarak bulunmuştur (Toros, 1998, s.122). Bu süreçte yavaş 
yavaş kendi grubunu kurmaya başlar:

Şairimizin, İstanbul’da, Ankara’da ve Paris’te, değişik yıllarda değişik 
çevreleri oldu. Bunlar, kültür hayatımızın zincir halkaları gibidir. Üs-
tadın etrafında, onu hayranlıkla dinlerler, kültür dağarcıklarını zen-
ginleştirirlerdi. 
Konu genellikle tarihten, geçmiş zamanların ölmez tanıklarından 
seçilirdi. Tüm sohbetlerin lideri Yahya Kemâl’di. Onun değişik çevre-
leri olmuştur. Muhyiddin Raif ’ler, Fuat Şemsi’ler, Hamamî İhsan’lar, 
Prens Sabahattin’in süt kardeşi Fazlı’lar, Çallı’lar, Feyhaman’lar, Bedri 
Tahir’ler, Celadet Barbaros’lar, Halûk Şehsûvar’lar, Şerif Muhittin’ler, 
Mesut Cemil’ler, Münir Nureddin’ler, onun zincirindeki altın halka-
lardı. 
[….]
Üstadın Ankara’daki çevresi Ankara Palas salonlarındaydı. Bizim için 
en zevkli saatler, Munis Faik’le oraya gidip, Hamdullah Suphi ile Yah-
ya Kemâl’i bir arada görebilmek ve sohbetlerini dinleyebilmekti (To-
ros,1998, s.123-24).

Görüldüğü gibi burada da bir sohbet düzeni söz konusudur. As-
lında bir tür tekke düzenidir bu; mürşit konuşur müritler dinler. Bu-
nun geleneksel Osmanlı usta-çırak usulü olduğu da eklenebilir. Bu-
rada farklı olan şey, kimi katılımcıların, eğer konuşmaları “üstad”a 
bir şeyi hatırlatmak ya da filanca konudan söz etmesini rica etmek 
değilse, sohbete katılabilmeleridir. Buna karşın üstadın konumu ve 
sözünün ağırlığı değişmez. 

Yahya Kemal’le başlayan ikinci bir buluşma mekânından daha 
söz etmek gerekir: “Villa toplantıları.” Bu toplantılar, İstanbul’un 
zengin ailelerinin evlerinde gerçekleşiyordu. Şair salon geleneğinde 
olduğu gibi zengin ve soylu bir kadınca destekleniyordu. Ressam- 
müzisyen Celal Esat Arseven ile Celal Bey ve eşi Melek Hanım adlı 
zenginlerin evlerinde gerçekleşen bu toplantılara devam edenler de 
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genellikle bu tabakadan insanlar oluyordu. Katılan isimlerden bazı-
ları şunlardır: F. Kemal Aykaç, Hamdullah Suphi (Tanrıöver), Mit-
hat Reşat, Abdullah Şinasi, Albert Gabriel, Hüseyin Nakip ve Sadiye 
Mayakon (Toros, 1998, s.130-31). Laurent Mignon, Yahya Kemal’in 
aşka ilişkin şiirlerinde en sık geçen semtlerin, Osmanlı yüksek sı-
nıfının yaşadığı semtler olduğunu vurgulamaktadır (Mignon 2002: 
40). Ancak Moda semti, daha çok Hıristiyanların yaşadığı bir semt 
olarak bilinmektedir. Taha Toros’un “Kandilli, Büyükada ve Moda’yı 
belki de, kadın dostlarının buralarda oturması yüzünden, fazla se-
ver” (Toros, 1998, s.132) sözü düşünüldüğünde Mignon’un savun-
duğu coğrafyaya olan aykırılığın nedeni de ortaya çıkmış olur. 

3. Edebiyat Kahveleri
Batılılaşmanın hız kazandığı Tanzimat döneminin kahvelerdeki 

yansımalarından biri çalgılı kahveler ise, bir diğeri Avrupaî kahve-
lerdir. Bu değişim, edebî çevrelerin de belirli kahvelerde toplanmala-
rına paralel biçimde gerçekleşir: “Tanpınar, Tanzimat’ın kahveleri de 
değiştirdiği kanaatindedir ve Viyana-Paris usulü kahvelerin tesirini 
dile getirir. Sultan Abdülaziz devrinde, gazetelerin ortaya çıkmasıy-
la kahvelerin kırâathaneye dönüştüğünü kaydeder” (Birsel, 1983, 
s.156). A. Adnan Adıvar ise, ilk “modern” kahvenin (Salle de Lecture 
[“okuma salonu” S.T.E.]) Okçularbaşı’nda açılan Sarafim’in Kıraat-
hanesi olduğunu yazmaktadır: “Yeni çıkan kitapların satış ve dağı-
tım yeri olarak özel bir statü ve bir aydınlar kulübü hüviyeti kazanan 
Sarafim’in Kıraathanesi’nde, özellikle Ramazan geceleri zaman za-
man Namık Kemal gibi tanınmış isimlerin katıldığı şiir ve edebiyat 
sohbetleri de yapılırdı” (Ayvazoğlu, 2011, s.161). Divanyolu’ndaki 
Ârif ’in Kıraathanesi ise “Şinasi, Namık Kemal, Ahmed Midhat Efen-
di, Ebüzziya Tevfik, Muallim Nâci, Mehmed Âkif gibi ünlü şair ve 
yazarların da devam ettikleri önemli bir ‘kıraathane’ydi” (Ayvazoğlu, 
2011, s.162). 

20. yüzyılda kahvenin bir mekân ve kültür olarak edebiyatı daha 
fazla belirlemeye başladığı görülüyor. Öyle ki pek çok edebiyat der-
gisi kahvelerde hazırlanmaya başlanır. Örneğin 1912 yılında çıkmaya 
başlayan Rübap dergisinin yazarları kahvede toplanır ve derginin iske-
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letini burada çıkarırlardı (Birsel, 1983, s.269). Aynı şekilde Mütareke 
yıllarında Yahya Kemal, İkbal Kahvesine devam ediyor, orayı “Dergâh 
dergisinin idarehanesi gibi” kullanıyordu (Ayvazoğlu, 2011, s.175).  

Söz konusu dönem ve devamında Acem’in Kahvesi, Adliye, 
Ankara Pastanesi, Baylan,1 Çaycı Reşit’in Kahvesi, Çınaraltı, Çem-
berlitaş, Çiçekçi Kahvesi, Elit, Fener İskele Gazinosu, İkbal, Karpiç, 
Kürdün Meyhanesi, Kürt Yusuf ’un Kahvesi, Lambo’nun Meyhane-
si, Lebon, Markiz, Marmara, Meserret, Nisuaz (Nusuaz), Özen, Pi-
yer Loti Kahvesi, Sutanahmet, Şükran Lokantası, Tepebaşı Bahçesi, 
Vagon Bleau ve Viyana Kahvesi gibi kahve, pastane, meyhane gibi 
mekânlarda edebiyat üretilir, tartışılır ve yazar-yazar gibi yazar-okur 
buluşmaları da gerçekleşirdi. Ancak bütün bu mekânlar içinde en 
çok öne çıkanlar İkbal Kahvesi ile Küllük’tür.  

Birkaç edebiyatçı kuşağına mekân olan Küllük Kahvesi, edebi-
yatçılar kadar gazetecilerin de uğrak yerlerinden olmuştur. Buraya 
devam eden isimler şöyle sayılabilir: Halil Nihat Boztepe, Mehmet 
Fuat Köprülü, İbrahim Alaettin Gövsa, Yusuf Ziya Ortaç, Hasan 
Saka, Hamamizâde İhsan, Emin Behiç, Orhan Seyfi Orhon, Hakkı 
Süha, Agah Sırrı, Celal Sahir Erozan, M. Mermi, Ömer Seyfettin, Fa-
lih Rıfkı Atay. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Nâzım Hikmet, Ha-
san Âli Yücel, Halil Vedat Fıratlı, Rıfkı Melûl, Vâlâ Nurettin, Ahmet 
Hamdi Tanpınar, Yahya Kemal, Ahmed Hâşim, Mustafa Şekip Tunç, 
Refik Halit, Necmettin Halil Onan, Nurullah Ataç, Ali Mümtaz Aro-
lat ve tabii Orhan Kemal (Birsel, 1983, s.330-31, 335). Görüldüğü 
gibi değişik edebî geleneklere bağlı olan edebiyatçılar aynı mekânı 
paylaşmaktadırlar. Bu tür mekânlar “yeni” edebiyatçılarla “usta” ede-
biyatçıların bir araya geldikleri mekânlardır. Buna, “çevreye girme” 
de diyebiliriz. Nitekim Arif Damar’ın edebiyat çevresine girmesi bu 
şekilde olmuştur. Çevreye girmede en temel gereklilik, çevreden bir 
arkadaşı olmaktır:

İlhan Berk, Barikat’ı, Özen’e sokar. Özen, o yılların en önde gelen 
lokantalardan birisidir. Genç Başkent’in sanatçı ve aydın kesimi, 

1 1923’te Beyoğlu’nda L’Orient adıyla açılan ancak Yabancı Adların Türkçeleştirilmesi 
Kanunu ile Baylan adını alan pastane, edebiyatçıların uğrak yerlerinden biriydi (Lenas, 
2007, s.31).
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Kızılay’da burayı seçer. İki genç şair Özen’de oturup söyleşiye başlarlar. 
Biraz sonra, Ataç, Azra Erhat, Sebo ve Roji Sabo da gelirler. Arif Da-
mar, böylece, Nurullah Ataç’la tanışmış olur. O gece, söyleşinin konu-
su, ideoloji ve şiirdir (Timuroğlu, 1991, s.166 özgün imlâ).

Benzer bir çevreye girme ve edebiyat dostlukları kurmayı Sela-
hattin Hilav örneğiyle pekiştirebiliriz: “Selâhattin’in her gece gitme-
ye başladığı Lambo’nun Meyhanesinde sanatçılarla yeni bağlantılar, 
dostluklar kurulacak ve bunlar bugüne kadar da kopmadan gelişip 
gelecektir” (Mehmet Seyda, 1970, s.245). Aynı şekilde Hasan İzzettin 
Dinamo’nun anılarında kahveyi görürüz. İkinci Dünya Savaşı yılla-
rında “doğa ve aşk şiirleri” yazmak durumunda kalan Hasan İzzettin 
Dinamo, “Mihribat’ta Bir Gezinti” şiirinin Yahya Kemal tarafından 
çok beğenilmesi üzerine kendisiyle Küllük Kahvehanesinde tanışır 
ve bu tanışmayı şöyle anlatır:

O yaz Nurullah Ataç İstanbul’a gelmişti. Küllük’teki ön kahvede karşı-
laştık. Baktım, yanında Yahya Kemal. Yanlarına gittim, Nurullah Ataç: 
“İşte, sizin Dinamo” dedi.
Yahya Kemal hiç kimseye kalkmaz; ama bana yarı doğrularak karşısın-
da yer gösterdi, çay ısmarladı: “O ne güzel şiirdi öyle, Dinamo. İyi ki 
yazdın, tanışmamıza yol açtı. Havai fişekler gibi fışkıran renkli dizeler-
le süslü bir şiir” (Akt. Asan, 2000, s.57).

Ankara için ise daha çok bar ve meyhanelerden söz edebili-
yoruz. Bunlar arasında Elhamra Bar, Karpiç ve Kürdün Meyhanesi 
adıyla bilinen Yeni Hayat Lokantası akla gelen ilk yerlerdir. Özelikle 
Kürdün Meyhanesine Orhan Veli, Cahit Sıtkı Tarancı, Suat Derviş, 
Çetin Altan, Ceyhun Atuf Kansu gibi isimlerin sıkça uğradıkları, 
hatta Orhan Veli’nin “Montör Sabri” şiirinin kahramanıyla bu mey-
hanede tanıştığı belirtilmektedir (Büyükyıldız, 2009, s.128-31).

Bu mekânlar, zaman zaman da edebiyat kliklerinin oluşmasını 
sağlar. Bu kliklerin edebiyat dünyasına etkileri ele alınmış bir konu 
değildir. Gerçekten de her tür toplanmadan ilgili alana yönelik bir 
tavrı bulmak mümkünken, anılan kliklerin etkilerinin araştırılma-
mış olması büyük bir eksikliktir. Salâh Birsel’in şu belirlemesi, konu-
nun önemini gösterir niteliktedir:



124

Selim Temo Ergül

monograf 2017/7

Burada [İkbal Kahvesi’nde] her edebiyat kahvesinde olduğu gibi, bü-
tün edebiyatçılar, sanatçılar neşterin altına yatırılır. Nurer Uğurlu’nun 
demesine göre Kemal Tahir, romanlarında Türk köylü ve halkını tem-
bel ve (…) göstermekle suçlanır -Ama Esir Şehrin İnsanları ile Yedi-
çınar Yaylası bu yaylım ateşinin dışında tutulur-. Fethi Naci edebiyat-
çılar üzerine verdiği yargılardan ötürü tuzla buz edilir. Yusuf Atılgan 
Aylak Adam’da bunalan gençleri ve meyhaneleri dile getirdiği için 
küçümsenir. Bu çıkışmalardan Balaban da nasibini alır. Şair Baba ve 
Damdakiler adında bir kitap yayınladığı için o da şu zılgıtla donatılır:
-Bir daha roman filan yazdım deme. Ulan biz resim, mesim yapıyor 
muyuz?  Yoksa elime fırçayı alırsam senin öküzlerin gibi yüz tane ya-
parım ha!
Burada yüceltilen yazarlar da eksik değildir. Sait Faik, Fakir Baykurt, 
Yaşar Kemal -Yaşar’a kimi zaman da kızılı[r] (Birsel, 1983, s.336, öz-
gün imlâ, özgün vurgu).

Dolayısıyla bu kliklerin birer lobi sayılmaları mümkündür. Or-
han Kemal’in adıyla özdeşleşen İkbal Kahvesi, 1950 kuşağının da 
uğrak yerlerindendir. Edip Cansever, Muzaffer Buyrukçu, Fahir Ön-
ger, Ferit Öngören, Yaşar Kemal, Ece Ayhan, Haldun Taner, Oktay 
Akbal, Konur Ertop, Ümit Yaşar Oğuzcan, Ahmed Haşim, Behçet 
Necatigil gibi isimler de buraya sıkça gelmeye başlarlar. 1965 yılına 
doğru kapanan İkbal Kahvesi yerini turistik eşya satılan dükkânlara 
bırakır (Birsel, 1983, s.339). Bu “dönüşüm”, kahve ile “insan arasına 
çıkan” edebiyatın, onun kapanmasıyla farklı yerler aramaya başla-
masının işareti olarak değerlendirilebilir. 

Küllük Kahvesi ise, diğer edebiyat kahveleri ile benzer özellikler 
gösterir. Beyazıt’taki bu kahve basın ve basım işlerinin yoğun olduğu 
Cağaloğlu’na yakın olması nedeniyle neredeyse bütün edebiyatçılar, 
dergiciler ve gazetecilerin sürekli biçimde uğradıkları bir yere dö-
nüşmüştür. Buradaki “kahve nüfusu”nun önemli bir kısmı edebiyat-
çılardan oluşur:

Kahvenin ön bölümünde oturanlar arasında Ahmet Hamdi Tanpınar, 
Mustafa Şekip Tunç, Hilmi Ziya Ülken, Mehmet Kaplan, Enver Ziya 
Karal, Zahir Sıtkı Güvemli, Ali Nihat Tarlan, Mükrimin Halil Yınanç, 
Sadri Ertem (Ethem), Nurullah Ataç, İbnülemin Mahmut Kemal İnal, 
Hamamizade İhsan, Agâh Sırrı Levent, Emin Âli Çavlı, Salih Zeki Ak-
tay, Mahmut Yesari, Peyami Safa, Vecdi Bürün, Nizamettin Nazif Te-
pedelenlioğlu, Hakkı Süha Gezgin, Mes’ut Cemil Tel, Edip Ayel, Sabri 
Esat Siyavuşgil, Naci Sadullah, Salim Rıza Kırkpınar, İbrahim Hoyi’yi 
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anımsayabiliyorum. Arka bölümde ise Arif Dino, Asaf Halet Çelebi, 
Abdülbaki Gölpınarlı, Cahit Saffet Irgat, Cavit Yamaç, Abidin Dino, 
Fikret Adil, Rıfat Ilgaz, Suphi Taşhan, Sabahattin Kudret Aksal, M. 
Niyazi Akıncıoğlu, Hüsamettin Bozok, Samim Kocagöz, Suavi Koçer, 
Ömer Faruk Toprak, Hasan İzzettin Dinamo, Neriman Hikmet, Mu-
azzez Kaptanoğlu, Lütfi Erişçi, Arif Damar, Bedri Rahmi Eyuboğlu, 
Sait Faik Abasıyanık, Orhan Murat Arıburnu, Celâl Sılay, Hasan Tan-
rıkut, Salâh Birsel, Suat Taşer, Özdemir Asaf, Oktay Akbal, Gavsi Halit 
Ozansoy, Neyzen Tevfik, N. İlhan Berk, A. Kadir, Sabahattin Batur, 
Faiz Turhan, Yaşar Çimen, Miraç Katırcıoğlu, Celâlettin Ezine, Burhan 
Arpad, Nuri İyem, Abidin Nesimi, Fehmi Yazıcı, A. Arad, Suat Derviş, 
Güzin Dino, Cahit Tanyol, Baha Dürder, İhsan Altay, Sabri Soran, Or-
han Veli Kanık, Cahit Sıtkı Tarancı (Nevzat Sudi, 1997, s.30-31).

4. Matineler
1950’li yıllardan itibaren yaygınlaşan matineler, şairlerin geniş 

okur, belki de “izleyici” kitleleriyle buluşmasına yol açmıştır. Bura-
da izleyici denmesinin nedeni, matinelerin kısa sürede seyirlik bi-
rer eğlence yerine dönüşmesidir. Bununla birlikte okur kitlelerinin 
edebiyatçılarla tanışmasında matinelerin önemli bir işlevinden söz 
edilebilir. Bu etkinlikler geniş bir kesime ulaşmayı sağlamaktaydı. 
Demirtaş Ceyhun, Sait Faik’i ilk kez 1953 yılında bir edebiyat ma-
tinesinde gördüğünü anlatırken söz konusu matinelere katılanlar ile 
salonlardaki havayı yansıtır. “O yıllarda, İstanbul’da neredeyse her 
hafta bir başka yerde, bir ‘Edebiyat Matinesi’ düzenlenirdi” diyen 
yazar, salonların hıncahınç dolduğunu ekler. Oktay Akbal, Behçet 
Necatigil, Haldun Taner, Orhan Hançerlioğlu, Özdemir Asaf, Nevzat 
Üstün ve emin olmamakla birlikte Naim Tirali ve Orhan Kemal’in 
bu matinelere katıldığını söyleyen Ceyhun, dakikalar süren alkışlar, 
tiyatro aktörlerince okunan şiir ve öyküler ile bazı katılımcıların te-
atral davranışlarından söz eder: “Attilâ İlhan, ağzına iyice yaklaştır-
dığı mikrofona arada bir üfleyip rüzgâr sesleri de çıkararak, boynu-
na doladığı uzun kırmızı kaşkolunu savura savura ‘Sisler Bulvarı’nı 
okumuş, öyle çok alkışlanmış, öyle çok alkışlanmıştı ki…” (Ceyhun, 
? s.1).

Şairlerin birbirleri ve okur kitleleriyle buluşmalarının bu yeni 
yolunun, kısa zamanda şiiri, en azından şiirin sunuluş biçimini vul-
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gerleştirdiği gözlemlenmektedir. Nitekim Behçet Necatigil’in “Ede-
biyat Matinesi” adlı şiiri, bir edebiyatçının bir matinede yaşanan 
“bayağılığı” nasıl gördüğüne ilişkindir:

Kaykılmış koltuğunda bir kız
Çiğner ciklet. 
Bir oğlan dalgada,
Geldiğine pişman uyuklar
Bir başkası arkada. 

Hiç bulabilir mi beyaz evi çok uzak
Uçurduğunuz kuş?
Kılıç gibi keskin karlı dağ. 
Hiç yeri miydi açmak kalbi
Bu çiğ ışık altında. 

Sizden önce birisi bir fantezi okudu,
Kırdı geçirdi. 
Yayvan gülüşlerden ağızlar çok geç döner;
Şimdi sıra sizde üzgün ağır,
Ne güzel!

Olsa bari benzeri duygularla tedirgin,
Sizdekini yaşamış 
Birkaç kişi. 
Işıktasınız seçilmiyor,
Karanlıkta hepsi. 

Okudunız. 
Bittiğine memnun,
Anlamamış;
Bozuk paralar gibi düşer önünüze
Alkış. 

Gördünüz işte yerde
Çürük domatesler gibi ezik,
Avuçlarda mıncıklanmış kalbiniz. 
Büyürken leke ince ipekte,
Yeniden eğiliniz!  (Necatigil, 1993, s.422)

Gerçekten de Türk şairinin bu yeni buluşma arayışı, kısa sürede 
seyirlik eğlenceye dönüşmüştür. Bir tür performansa dönüşen bu et-
kinliklerde iyi şiir/iyi edebiyat değil, gösterim ya da gösteriş beğeni 
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toplar ve ilgi görür. Sadece edebiyatçıların anılarından takip edebil-
diğimiz matinelerin başlangıç ve bitiş yılları belli değildir. Ancak bü-
tün bu anılarda 1950’ler ve 1960’larda yoğunlaşan bir edebiyat ma-
tinesi geleneğinden söz edilmektedir. Yukarıda da söz edildiği gibi 
Abdülhak Hâmid’in yaş günlerinin büyük salonlarda kutlanması, 
matine fikrini vermiş olabilir. Ancak bundan da önemlisi, 1950’ler-
le birlikte sinemaların yaygınlaşmasıdır. Zira bu dönemde okur ya 
da okur potansiyelinin görsellikle kurduğu ilişki gelişmiştir. O artık 
yalnızca şairin matbuata yansıyan sözcüklerini değil, bizzat kendisi-
ni de görmek ve matbuata yansıyanı bu yüzle sınamak istemektedir 
denebilir. 

Matinelerle ilgili olarak “matine yıldızları”nın pek az söz aldık-
ları, bu konuda yazılanların daha çok o günün okurları ya da ede-
biyatçı adaylarınca kaleme alındığı görülmektedir. Bütün bu yazılar 
benzer izlenimler taşımaktadır. Buna göre edebiyat matinelerine 
çağrılan edebiyatçılar için hemen hemen aynı katılımcı kadrosu söz 
konusudur. Bunlara Bedri Rahmi Eyuboğlu, Ercüment Behzat Lav, 
Orhan Murat Arıburnu, Sabahattin Kudret Aksal, Salah Birsel, Nezi-
he Meriç, Asaf Halet Çelebi, Tahsin Yücel, Türkân İldeniz, Edip Can-
sever, Ahmet Hamdi Tanpınar, Yahya Kemal, Nurullah Ataç, Zeki 
Ömer Defne gibi isimler ile “resmi erkan”dan Yakup Kadri ve Behçet 
Kemal Çağlar eklenebilir. 

Bu matineler ya okullarda ya da Halkevi şubelerinde yapılıyor-
du. Ancak özellikle okulların tercih edildiği anlaşılıyor. Nitekim okul-
ların matine düzenlemekle görevlendirilen öğrencilerinden söz edi-
lebilmektedir. Bu öğrenciler matine için öncelikle Özdemir Asaf ’la 
konuşuyor, ardından diğer edebiyatçılara ulaşıyorlardı (Birsel, 1976, 
s.289). 

Talât Sait Halman, bir konuşmasında kalabalık kitlelere şiir 
okumanın dünyadaki kimi örneklerini sıralamaktadır: “Sovyetler 
Birliği’nde, özellikle Yevtuşenko ile Andrei Voznesenski gibi şairle-
rin koskoca salonlarda ve arasıra stadyumlarda sunduğu program-
lar, büyük dinleyici kitlelerini coşturup duruyordu. Pakistan’da Faiz 
Ahmed Faiz de dramatik okumalarıyla stadyumları doldururdu” 
(Halman, ?, s.2). Şiir ya da edebiyatın kitlelerle buluşmasında matine 
modelinin ise Türkiye’ye özgü olduğu gözlemlenmektedir. Bununla 
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birlikte edebiyatçının bu defaki buluşması açık alınla çıktığı, övünçle 
hatırladığı bir buluşma olmamıştır. Zira bu matinelerde öne çıkan 
iki yıldız, edebî derinliklerinden çok gösterileriyle anılır olmuşlardır. 
Hatta, onları aranır, tercih edilir kılan da budur:

1950’lerde edebiyat matineleri pek gözdeydi. Öyle ki, edebiyat matine-
siz hafta geçmezdi neredeyse. Yazarlar, özellikle şairler, bir matineden 
bir matineye koşturur durulardı. Bunun şiirini bile yazan Behçet Hoca 
(Necatigil), “Yahu,” demişti bir keresinde, “her gün sahnelere çıkıp 
okuyoruz. Müzeyyen Senar’ı bile geçtik. ”

Dinleyicinin ilgisi inanılmaz ölçüdeydi. Okul salonları, halkevleri, ti-
yatrolar dinleyicilerle dolup taşardı. Ayakta kalanlar bile olurdu. 

En büyük ilgiyi ise her zaman Attilâ İlhan ve Özdemir Asaf çekerdi. 
Çoğunlukla sona bırakılırdı onlar. Attilâ siyah balıkçı kazağıyla sah-
neye çıkıp atkısını arkaya fırlattığı zaman korkunç bir alkış kopardı. 
Tempo tutulurdu: “Pia! Pia! Pia!” Attilâ da gözlerini kısıp ufuklara ba-
karak başlardı “Pia”yı okumaya. 

Özdemir Asaf mikrofona çağrıldığında ise gülüşmeler başlardı. Bir 
güldürü oyuncusu gibiydi Özdemir Asaf. Uzun uzun mikrofonu ayar-
lar, sessizce seyircileri süzer, tam şiirini okumaya başlayacakken susar, 
yine seyircilere bakardı sessizce. Kahkahalar dinince aynı şeyleri yine-
lere, sonunda r’leri “ğ” gibi söyleyerek okurdu:

“Bütün ğenkler aynı hızla kiğleniyoğdu / Biğinciliği. . . ”
Seyirciler bir ağızdan tamamlardı: “Beyaza veğdileğ” (Tamer, 2001, 
s.1).

Yerli bir model olarak matinenin sonraya taşınamadığı, kısa süre 
içinde saygınlığını kaybeden bir buluşma pratiği olduğu söylenebilir. 
1960’lı yıllarda yükselen emek hareketi, şairlerin bu hareketle orga-
nik bağlar kurmaları, karşımıza miting ve derneklerde okunan şiir-
leri çıkarır. Bunun yanı sıra 1970’li yıllardan itibaren kitabevlerinde 
imza günü etkinlikleri dikkati çekmektedir. 1980’li yıllar ise, kitap 
fuarlarıyla anılabilir. Bu süreçte imza etkinlikleri yavaş yavaş taşraya 
doğru yayılırken, bütün şehirlerde AVM’ler açılmaya başlanır. Birbi-
ri ve okuruyla buluşma tarihinde şair, yeni bir yola girecektir.



129

Kahveden AVM’ye: Türk Şairlerinin Buluşma Mekânları

monograf 2017/7

5. Mitingler, İmza Günleri, Fuarlar, Taşra  
Kitapçıları, AVM’ler
Kahveler 1960’larda birer birer kapanıp “cafe”lere ya da turistik 

eşyalar satılan dükkânlara dönüştü. Matineler, birer gösteriye dön-
dü. Ancak buluşma başka bahara bırakılmış değildi. Zira 1960’larda 
yükselen sosyalist hareket, buluşma için yeni zeminler yaratacaktı: 
İşçi geceleri, miting alanları. 

İsmet Özel, sonradan Halkın Dostları dergisinin yayımlanma-
sıyla noktalanan süreci anlatırken, Ant dergisinin 2, 7 ve 16 Aralık 
1969 tarihli sayılarında yayımlanan ve Özel’le birlikte Ataol Behra-
moğlu, Süreyya Berfe ve Özkan Mert’in katıldığı toplu söyleşi ön-
cesinde bir işçi gecesine katıldıklarını belirtmektedir: “Kartal İşçi 
Birliği’nde bir şiir ve gösteri gecesi tertiplemiş Harun Karadeniz, 
harun, Süreyya’nın (Berfe) arkadaşıydı. Bizi de çağırdılar oraya. Ben, 
Ataol, Özkan (Mert) ve Süreyya şiir okuyacaktık” (Özel, 1987, s.5). 
Bu tür geceler buluşma için bir olanak sağlamıştır, ancak böylesi po-
litik ortamlarda yalnızca yüksek sesli şiirler okunabilecektir. 1970’li 
yılların bu etki altında geçtiği ileri sürülebilir. 

1970’li yılların ortalarında ise “imza günü” etkinlikleri baş-
lar. Bu yazının yazılmasına önemli katkıları olan Metin Celal, 26 
Ağustos 2016’da bize gönderdiği e-postada imza günü geleneğini 
1970’lerde İstanbul Nişantaşı’ndaki Akademi Kitabevi’nin başlattığı-
nı belirtmektedir. İmza günleri dışında da şairlerin sıkça uğradıkları 
bir mekân olan kitabevi, ses getiren Akademi Kitabevi Ödülleri’yle 
de dikkati çekmektedir. 1981 yılında kurulan Adam Yayınları’nda, 
Cağaloğlu’ndaki YADA’da, ardından Cumhuriyet Kitap Kulübü’nde 
imza etkinlikleriyle karşılaşıyoruz. Cağaloğlu’nda kurulan Yazko 
Kitabevi’nde de imza günleri düzenlediği gözlemlenmektedir. 

1980 askeri darbesinden sonra, “söyleşi” kavramının daha çok 
öne çıktığı söylenebilir. Burada da belirli ritüeller söz konusudur: 
Yazar kendine ayrılan masada ve okura doğru, genellikle önceden 
belirlenmemiş bir konuda konuşacaktır. Çok satan yazarların ortaya 
çıkmasından önce bu tür söyleşilerin politik anlamının yüksek ol-
duğu söylenebilir. Bütün politik örgütlenmelerin önünün kesildiği 
darbe yönetimi sırasında edebiyat dergilerinde toplanan edebiyatçı/
aydınların kimi kooperatif örgütlenmelerine gittiklerini görüyoruz. 
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Yazko, Ayko, Ayça gibi yazar kooperatiflerinin geliri üye aidatları 
ve kooperatif çatısı altında basılmış kitapların satışından geliyordu. 
İmza ve söyleşi ise, bu “kooperatif ürünleri”nin kitlelere ulaştırılma-
sını sağlıyordu diyebiliriz.

1979 yılında kurulan Tüm Fuarcılık Yapım AŞ (TÜYAP), 
Tür kiye Yayıncılar Birliği ile birlikte 1982 yılında ilk kitap fuarını 
İstanbul’da açınca, yeni bir olguyla karşılaşıldı diyebiliriz. 28 yayıne-
viyle başlayan kitap fuarı, konuklarını ilk üç yıl boyunca The Mar-
mara Oteli’nin balo salonunda ağırlamıştır. Bu dönemde imza ve 
söyleşi yapanlar arasında Yaşar Kemal, Aziz Nesin ve Cemal Süreya 
gibi isimler öne çıkar. İmzadaki buluşma daha aracısız, daha az res-
mi ve daha birebir bir buluşma olmuştur. Bununla birlikte çok satma 
olgusu, bu buluşmayı da seri hale, bir tür Fordist üretim bandına 
çevirir. 

1990’lı yıllarda kitapları çok satan yazar ve şairlerin taşraya yö-
nelmelerinden söz edilebilir. Genellikle taşra şehirlerindeki kültür 
sanat kurumları, sendikalar, belediyeler, hatta lokanta ve otellerin 
sponsorluk ettikleri etkinlikler, çok satan yazarları hemen her zaman 
memnun eder. Ancak bu söyleşi ve imzalar, taşra kitapçılarınca de-
ğil, büyük oranda organizasyon şirketlerince yapılır. Taşra kitapçıları 
daha mütevazı şair ve yazarlara yönelirler. 

Metin Celâl’in E dergisinin Ekim 1999 tarihli 7. sayısında çıkan 
“Şair İmza Gününde” yazısı, çok ünlü olmayıp imza için taşraya gi-
den şairlerin yaşadıklarını tarif eden bir yazı olarak dikkat çekicidir. 
“Her sanatçı gibi şairler de tanınmak bilinmek ister. Tabii, aynı za-
manda da okuyucularını tanımak, onların nasıl kişiler olduklarını, 
kendi hakkında neler düşündüklerini öğrenmek... Okuyucularının 
birer meçhul olmaktan çıkıp gerçeklik haline gelmesini arzu ederler” 
diyen yazar, okurla buluşmanın şairi “bir boşluğa yazıyor duygusun-
dan kurtaran” bir etkinlik olduğunu vurgular (Celâl, 2006, s.152). Bu 
noktada imza gününün taşrada nasıl geçtiğine ilişkin gözlemlerini 
aktaran Metin Celâl, büyük şehirlerde artık tercih edilmeyen bu et-
kinliğin taşrada da sıkıntılı geçtiğini vurgular: 

Daha küçük kentlerdeki, ilçelerdeki kitapçılarsa hem “imza günü” 
türünden etkinliklerin kitap satışı için iyi bir yol olduğunu yeni keş-
fettiklerinden, hem de büyük şehirlerdekine göre daha idealist olduk-
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larından bu işe çok daha isteklidir. Üstelik bu kitapçılar idealisttir, 
kentlerinde birer kültür elçisi konumunda olduklarının bilincindedir. 
Bu kitapçı dostların çoğu da ya bir zamanlar yazıp çizmiştir ya da hâlâ 
şiirler, öyküler yazıp yayınlatmaktadır. Onlar tüm yazarları olduğu 
gibi şairleri de önemserler ve kitabevlerinde imza gününe katılmasını 
arzularlar. Ama olanaklar kısıtlıdır. Genellikle kitabevleri küçüktür ve 
böyle bir etkinliğe uygun değildir. Kitapçımızın maddi olanakları da 
bir şairi davet edip ağırlamaya pek uygun değildir. 
Çözüm olarak o kentte yapılacak bir şenliğe bu etkinliği katmak ya 
da belediyenin sanatsever başkanını ikna edip onun olanaklarından 
yararlanmak gibi yollar bulunur (Celâl, 2006, s.153-54).

Çoksatar olmayan şair taşradan memnuniyetsiz döner. Bu-
nunla birlikte okurla buluşmanın mekânsal olmayan bir yolundan 
daha söz edilebilir: Şiir albümleri. 1990’lı yıllarla birlikte yaygınla-
şan şiir albümlerinin –eğer şiir plakları dışarıda tutulursa- Murathan 
Mungan’ın Orhan Veli’nin şiirlerini oyunlaştırdığı Bir Garip Orhan 
Veli’nin kaset olarak piyasaya sürülmesiyle başladığı ileri sürülebilir. 
Müşfik Kenter’in okuduğu şiirler, bir anlamda Orhan Veli’nin şii-
rini tarif eder. Bu albümden sonra hemen herkesin şairin şiirlerini 
Kenter’in vurgularıyla okuduğuna tanıklık edilir. Aynı durum Nâzım 
Hikmet’in şiirlerinin Genco Erkal tarafından yapılan “yorum”u için 
de tekrar edilebilir. “Yaratıcı bir etkinlik” olan şiir okumanın, bu al-
bümlerle çoğul bir okumaya dönüştüğü ileri sürülebilir. Artık okur 
kendi tonu ve vurguları ile değil, albümlerdeki hazır sunumla şiirleri 
“dinler” ve aynı vurgular ve ses tonuyla “okur.” Bu albümlerin yanı 
sıra şairler de kendi şiirlerini albümlerde seslendirmişlerdir. Can 
Yücel’den Ahmed Arif ’e, Yılmaz Odabaşı’dan Ahmet Telli’ye pek çok 
şair özgün ya da anonim müzikler eşliğinde şiirlerini seslendirirler. 

1990’lı yılların ikinci yarısında barlarda şiir geceleri yapılmaya 
başlanır. Ankara’daki Adres Bar’da başlayan etkinlik türü İstanbul’da 
Veli Bar’da, Küçük İskender’in moderasyonunda  devam ettirilir. 
Son dönemde Ankara’da Kafka Bar’da bu tür etkinlikler Fettah Kö-
leli moderasyonunda yapılmıştır. Barda şiir okuma etkinliğinin ilk 
dönemde ciddi bir tepki gördüğü söylenebilir. Bu noktada Ahmet 
Ayça adıyla yazan Cem Savran’ın “Yuf Olsun Konsomasyona Çıkan 
Şairlere!” adlı yazısı dikkati çeker. Kül dergisinin Nisan 1998 tarih-
li 2. sayısında çıkan yazıda “şiir dinleyen kişi şiir okumuş sayılmaz 
bence” (Ayça, 1998, s.11) cümlesi, bir anlamda şiir okuma ile şiir 



132

Selim Temo Ergül

monograf 2017/7

dinleme arasındaki mesafeyi ortaya koyar. Yeni dönem, okumaktan 
çok dinlemenin öne çıktığı dönem olacaktır.   

İmza günleri ve söyleşilerin sahnede temsili ise daha yeni bir 
olgudur. Sunay Akın’ın kendi şiirlerini sahne performansı şeklinde 
sunması hatırlatılabilir. Aynı dönemde Ataol Behramoğlu şiirlerini 
Haluk Özkan’ın söylediği türküler ya da fon müziği ile sunar. Şükrü 
Erbaş’ın Ufuk Karakoç’la tekrar ettiği bu etkinlik türü, son dönemde 
Sezai Sarıoğlu ile Şarkı ve Şiir Aşkıyaları grubu ile devam etmektedir. 
TV’lerde yapılan şiir programları ise, maliyeti az ve şiiri yaygınlaştı-
ran değil ama anonimleştiren bir etkinlik olarak anılabilir. Müzik ve 
yankılı sesle gerçekleşen şiir okumaları, bir dönem yerel kanallar ile 
değişik ulusal kanalların yayın programında yer bulabiliyordu. 

Tarihsel sürecin günümüz kısmında buluşmayı neredeyse 
imkânsız hale getiren durum ise, büyük alışveriş merkezlerinde ger-
çekleşen “söyleşi-imza”lardır diyebiliriz. Önceleri birtakım sinema-
TV yıldızlarının alışveriş merkezlerinin ortalık yerinde gerçekleş-
tirdikleri “hayranlarla buluşma” etkinliği, artık edebiyatçıların da 
rağbet ettikleri bir etkinliğe dönüşmektedir. AVM’lerdeki buluşma-
nın iki boyutundan söz edilebilir: Muhafazakâr mahalle veya şehir-
lerdeki etkinliklerde sağcı yazarlar, muhadisler, büyük ölçüde semaî 
kahvelerini andıran anlatım tarzlarıyla popüler TV vaizleri öne çı-
karken, orta sınıf ve modernist kitlelerin gittikleri AVM’lerde ise 
çoksatar yazarlar öne çıkarlar. Kitaplar market düzeninde satışa su-
nulur. Birinci kesimde sohbet düzeni kurulur ve AVM’nin geniş giri-
şine ön sıralara protokol icabet edeceği için koltuk, arka sıralara ise 
halk için sandalyeler yerleştirilirken, ikinci kesimde sohbet olmaz; 
yazar bir kasiyer gibi kitabı imzalar ve fotoğraf çektirir. Bu durum 
kahvelerden, sohbetlerden, villa toplantılarından, matinelerden, işçi 
gecelerinden ve miting alanlarından son derece farklıdır. Zira bura-
larda bardak sesi, komşuların sesi, evin hizmetçisinin sesi, gürültücü 
matine izleyicilerinin sesi, polis telsizlerinin sesi ve boyuna slogan 
atan sempatizanların sesi yoktur. Burada sayılan seslerin dışında her 
sesi duymak mümkündür, edebiyatçının sesi dışında. 
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Sonuç
Türk şairlerinin birbirleri ve okurlarıyla buluşma pratiğinin son 

dört yüzyıllık tarihine bakıldığında, kahveden başlayan sürecin şim-
dilik AVM’ye ulaştığı gözlemlenmektedir. Başlangıçta iktidar dışı bir 
alan olan buluşma mekânı olarak kahvenin, kapitalizmin yemekten 
giyime, beyaz eşyadan kitaba kadar her türlü metaı değişim değeriyle 
pazarladığı AVM’ye evrilmesi, özerkleşen “buluşma”nın yeniden sis-
temin boyunduruğuna girmesi olarak okunabilir. Bu tarihi mekânsal 
dönüşüm açısından değerlendirdiğimizde ise, başlangıçta şehri sivil-
leştiren mekânın sonuçta devasa yapılarıyla şehre müdahale eden ve 
nüfus, araç, kültür ve sermayeyi kendinde toplayan bir mekânsallığa 
evrildiğini ileri sürebiliriz. Bu aşamada değişen toplumsal, sosyolojik 
ve kültürel yapının buluşma pratiğini son süreçte daha fazla belirle-
diği gözlemlenmektedir. Dolayısıyla özerk girişimden bağımlı olana 
doğru evrilen bir buluşma tarihinden söz edilebilir.
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