
Cumhuriyetin İlk Dönem Romanlarında 
Mekân, Değişim ve Modernizm*

Ahmet Faruk GÜLER**

Özet
Osmanlı İmparatorluğu’nun yeni bir 
medeniyetin eşiğine doğru sürüklenişi, 
Batılılaşma sürecini başlatır. Batılılaşma, 
1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fer-
manı’yla asıl kırılma noktasını yaşar. 
Batı’yı tanıma ve Batılı unsurları yaşa-
ma arzusu sistemli bir değişim sürecini 
beraberinde getirir. Toplumsal düzeyde 
gerçekleşen bu değişim süreci, toplumu 
oluşturan her alanda kendini gösterir. 
Cumhuriyetin ilanı ile bu değişim nihai 
noktaya ulaşır. Cumhuriyet döneminde 
yayınlanan romanlara yansıyan değişimler 
aynı zamanda zihniyette Batılılaşmanın bir 
sonucudur. Romanların dünyasına yansı-
yan mekânsal değişim unsurları; şehir, 
semt, mahalle, ev olarak ayrı başlıklar ha-
linde incelenmektedir. İstanbul ve Ankara 
hatta bu iki şehrin semtleri sembolik olarak 
Doğu-Batı mukayesenin temel konuları ol-
muşlardır. Mahalle ve evlerin iç dekoras-
yonunda gerçekleşen farklılaşmalar Türk 
insanının zihni değişiminin bir sonucudur. 
Cumhuriyetin ilk dönem romanlarında 
mekânda değişimin izleri tespit edilmek 
suretiyle Türk insanının Batılılaşma süre-
cinde nasıl bir dönüşüm gösterdiğini gör-
mek mümkündür. Bugünü anlamak nok-
tasında Cumhuriyetin ilk dönem romanla-
rı önemli birer kaynak konumundadır.
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Abstract
The drift of Ottoman Empire to a new ci-
vilization initiated the westernization peri-
od. Westernization had an actual breaking 
point with rescript of Gülhane declared in 
1839. The desire of knowing the west and 
having western elements in their life brou-
ght a systematic change period. This change 
period occurring in social terms took effe-
ct in all areas to form the society. With the 
proclamation of the republic, this change re-
aches its final point. The changes reflected in 
the novels published during the Republican 
period are also the result of Westernization 
in the mentality. The elements of spatial 
change reflected in the world of novels are 
examined in separate titles such as city, 
neighborhood, and house. Istanbul and 
Ankara, even the districts of these two ci-
ties, have symbolically become the main 
subjects of the East-West comparison. The 
differences in the interior decoration of ne-
ighborhoods and houses are the result of a 
change in the mind of the Turkish people. 
It is possible to see how the Turkish people 
underwent a transformation in the process 
of Westernization by detecting traces of 
change in space in the first period novels of 
the Republic. At the point of understanding 
the present, the novels of the first period of 
the Republic are an important source.
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