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* Bilmedi¤iniz sözcük ve kavramlar› sözlü¤e bak›p aç›klamas›n› okumadan önce 
metin içinde tahmin edip sonra sözcüklerin aç›klamas›n› okuyun.

* Örnek metin veya metin parças›n› dikkatlice okuyup anlat›lmak istenen duygu ve 
düflünceleri kavramaya çal›fl›n.

* Konu içinde size yöneltilen sorular› yan›tlay›n.

* Uyar›lar› dikkatle okuyun, gerekiyorsa yaz›n.

* Yazar, eser ad› ve önemli kavramlar› yazarak çal›fl›n.

* Ünite sonundaki testi çözün. Cevaplayamad›¤›n›z soruyla ilgili konuyu, tekrar 
dönüp dikkatle okuyun.

* Daha genifl bilgi için ansiklopedi, edebiyat tarihi kitaplar›ndan ve ‹nternetten 
yararlan›n.

Bu üniteyi çal›fl›p bitirdi¤inizde;

* Tanzimat Dönemi Edebiyat›n›n oluflumunu kavrayacak,

* Tanzimat Dönemi Edebiyat›nda ö¤retici metinleri inceleyecek,

* Tanzimat Dönemi Edebiyat› fliirlerini inceleyecek,

* Tanzimat Dönemi Edebiyat›nda anlatmaya ba¤l› edebî metinleri inceleyecek,

* Tanzimat Dönemi Edebiyat›nda göstermeye ba¤l› edebî metinleri inceleyecek,

* Tanzimat Dönemi Edebiyat›n›n genel özellikleri hakk›nda ç›kar›mlarda 
bulunacaks›n›z.

BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI+

NASIL ÇALIfiMALIYIZ? -
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ÜN‹TE II

TANZ‹MAT DÖNEM‹ EDEB‹YATI 

(1860-1896)

1. TANZ‹MAT DÖNEM‹ EDEB‹YATININ OLUfiUMU

HAZIRLIK ÇALIfiMALARI

1. Türk Edebiyat›n›n dönemlerini hat›rlay›n›z.

2 . “Edebiyat›m›zda ilklerin kayna¤› Tanzimat ed e b i y a t › d › r.” sözünden ne anl›yorsunuz?
Sizce bu ilkler nelerdir? Araflt›r›n›z.

TANZ‹MAT FERMANI VE MAH‹YET‹’NDEN

Yeni aç›lan okullar, say›lar› artan gazeteler; Avrupa'dan gelen yeni fikirler,
tercüme edilen eserler yenilik hareketlerine daha baflka bir canl›l›k kazand›rm›fl ve güç
katm›flt›r. Netice itibariyle bu yenilikler zaman›n ak›fl› içinde idari ve siyasi sahadan
fikir ve sanat hayat›na, güzel sanatlar›n çeflitli dallar›na sirayet ediyor. Bat› mimarisi,
resim, heykel ve musikisi yavafl yavafl Türk dünyas›nda yer etmeye bafll›yordu.

Bütün bu geliflmelerin edebiyat› etkilememesi imkâns›zd›. Avrupa, özellikle
Fransa ile temas kuran Türk ayd›nlar› bu dünyan›n edebiyat›na her yönü ile hayran
olmufllard›. Türk Edebiyat› için art›k yeni bir ufkun aç›lmas› gerekti¤ine inan›yorlard›.
Bu inanç XIX. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda baz› Türk sanatç›lar›n›n zihinlerinde mevcut
edebî çerçevenin d›fl›na ç›k›larak gerek flekil ve gerekse muhteva bak›m›ndan yepyeni
Avrupai bir edebiyat meydana getirilmesi düflüncesini vazgeçilmesi imkâns›z bir ideal
olarak yerlefltirdi. Böylece ad›na Tanzimat Edebiyat› dedi¤imiz bir edebiyat ak›m›
ortaya ç›km›fl oldu.

…

Bat› tesirinde geliflen bir sanat hareketi olan Tanzimat Edebiyat›, edebiyat
sanat›n›n iki temel ifade tarz› olan fliir ve nesir sahas›nda kendini kabul ettirir.

…

Tanzimat edebiyat›n›n kurucular› sanatta sosyal gayeyi esas ald›lar ve edebiyat›
toplum ile onun meselelerinin hizmetine verdiler. Gerek fliirde ve gerekse nesirde
sosyal kavramlar ön plana geçti. Kaleme al›nan eserlerin ana dokusunu sanat
düflüncesinden çok fikir ald›.

1839’dan 1860 y›l›na kadar bir kurulufl devresi geçiren bu edebiyat ak›m›, yerli
mahsullerini bu tarihten sonra vermeye bafllar.

Avrupa’ya tahsil için veya devlet vazifesiyle gidip gelen ayd›nlara ilave olarak
Tanzimat Ferman›'n›n ilan›ndan sonra h›zlanan Frans›zca ö¤renme merak›, Frans›z
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MET‹N ÜZER‹NDE ÇALIfiMALAR

1. Bat›daki geliflmeler Türk edebiyat›n›n geliflmesinde etkili olmufl mudur?

2. Metne göre Tanzimat Edebiyat› nas›l oluflmufltur?

3. Tanzimat Edebiyat› kurucular›n›n sanat anlay›fl› nedir?

4. Tanzimat edebiyat›n›n haz›rl›k dönemi hangi y›llar aras›ndad›r?

5. Tanzimat Dönemi ayd›nlar› hangi ülkenin kültüründen etkilenmifllerdir? Nas›l?

kültürünün toplumumuzda ilgi görmesine ve Frans›z edebiyat›n›n ülkemizde tan›n›p
örnek al›nmas›na yol açt›. Eski edebiyat›m›zda pek iltifat edilmeyen nesir sanat›, bu
dönemde büyük bir önem kazan›r ve Avrupai roman, hikâye ve tiyatro gibi edebiyat 
türleri tercüme yolu ile de olsa edebiyat›m›za girmeye bafllar. Ayr›ca klasik fliirimizden
çok farkl› bir flekil ve muhteva özelliklerine sahip bulunan Bat› fliiri, Frans›z 
flairlerinden yap›lan tercümeler yolu ile genç nesillere tan›t›ld› ve nas›l fliir yazmalar›
gerekti¤i hususunda önlerine örnek konuldu.

Bu arada yabanc› tiyatro topluluklar› s›k s›k ‹stanbul'u ziyaret ediyorlar, temsiller
veriyorlar, toplumumuz taraf›ndan tiyatro türünün tan›nmas›nda ve benimsenmesinde
büyük hizmetler görüyorlard›.

…

1860 y›l›na kadar ‹stanbul'da yabanc› tiyatro topluluklar› taraf›ndan sergilenen
hareketli bir tiyatro hayat› yafland›.

1859 y›l›nda Yusuf Kamil Pafla, Fenelon'un Telemaque (Telemak) isimli roman›n›
Türkçeye çevirdi. Fakat söz konusu eser 1862 y›l›nda yay›nlanabildi¤i için halk bu 
tarihten sonra ancak roman türünü tan›yabilmifltir. Ancak Frans›zca bilen ayd›nlar›m›z
bu türü daha önceleri yak›ndan tan›mak f›rsat›n› bulmufllard›r. Bu arada Bat›dan 
dilimize Sefiller Hülâsas›, Robenson Crusue, Monte Kristo gibi eserler tercüme 
edildi¤ini belirtmek gerekir.

Bu flekilde devam eden Bat›ya yönelik sosyal ve kültürel geliflmeler neticesinde
1860 y›l›ndan itibaren edebiyat›m›zda Avrupai temeller üzerine kurulan ve ad›na
Tanzimat Edebiyat› denilen bir edebiyat hareketi bafllam›fl bulunmaktad›r.

Edebiyat›m›zda Avrupai tarzda kaleme al›nm›fl ilk yerli eserler, 1860 y›l›ndan
itibaren görülmeye bafllar…

Sanatç›n›n Agâh Efendi ile birlikte ç›kard›¤› söz konusu gazetenin fikir ve sanat
hayat›m›z›n Bat›l› bir renge bürünmesinde ve geliflmesinde büyük rol oynad›¤›
muhakkakt›r. Avrupai nesir sanat›n›n ilk baflar›l› örnekleri bu gazetede yay›nlan›r.

Osman Nuri EK‹Z

fiinasi
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6. Bat›dan hangi edebî türlerde çeviriler yap›lm›flt›r?

7. Türk halk› tiyatro ile ilk kez nas›l karfl›laflm›flt›r?

8. Tercüman-› Ahvâl gazetesinin Türk edebiyat›ndaki önemini aç›klay›n›z.

TANZ‹MAT DÖNEM‹ EDEB‹YATI 

(1860-1895)

1839’da Tanzimat Ferman›’n›n ilan›ndan sonra ‹mparatorluk’un ayd›nlar›na
Bat›n›n kap›s› resmen aç›lm›fl oldu. Osmanl› ayd›nlar› Avrupa ülkelerine özellikle
Fransa’ya ö¤renim için gönderildi. Bat› kültürüyle yetiflen bu ayd›nlar, ülkelerine
döndüklerinde yeni bir zevk ve yeni bir anlay›fl›n temsilcileri oldular.

Tanzimat Dönemi Edebiyat› iki dönemde incelenir:

1. Birinci Dönem (1860-1876): Birinci dönem sanatç›lar› “toplum için sanat”
anlay›fl›n›  benimsemifl, bunun sonucunda halk›n anlayabilece¤i bir dilin kullan›lmas›n›
savunarak toplumsal konular› ifllemifllerdir.

Vatan, millet, özgürlük, hak, uygarl›k, adalet, eflitlik gibi kavramlar edebiyat›m›za
Tanzimat’la girmifltir. Sanatç›lar bu kavramlar› kullanarak toplumu bilinçlendirmeye
çal›flm›fllard›r.

Bu dönem sanatç›lar› fliirin içeri¤ini de¤ifltirmifllerdir.

Bat› edebiyat›ndan ilk çeviriler yap›lm›fl, bu çevirilerin sonucunda roman, hikâye,
tiyatro gibi türler edebiyat›m›za girmifltir.

Gazetecilik, Tanzimat Döneminde geliflmifl, ilk özel gazete olan Tercüman-› Ahvâl,
fiinasi ve Agâh Efendi taraf›ndan 1860’da ç›kar›lm›flt›r. Bu tarih (1860), Tanzimat
Edebiyat›n›n da bafllang›c› olmufltur. Türk düflünce hayat›, özel gazeteler arac›l›¤›yla
büyük aflamalar katetmifltir.

Türk edebiyat›nda gazetecili¤in geliflmesi ile gazeteye ba¤l› yaz› türleri de ortaya
ç›km›flt›r (makale, f›kra, elefltiri vb.).

‹lk tiyatro eseri, fiinasi’nin fiair Evlenmesi adl› komedisidir. Tiyatro türüne
fiinasi’nin yan› s›ra Nam›k Kemal de büyük katk› sa¤lam›flt›r.

Çevirilerle roman ve hikâye türü geliflmifltir. Ahmet Mithat Efendi roman ve
hikâyeleri ile bu türleri halka sevdirmeye çal›flm›flt›r.

Edebiyat tarihi ile ilgili ilk çal›flmalar Tanzimat’la bafllam›flt›r.

fiinasi, Ziya Pafla, Nam›k Kemal, Ahmet Mithat Efendi birinci dönem Tanzimat
edebiyat›n›n önemli temsilcileridir.
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2. ‹kinci Dönem (1878-1895): 1878’de Meclis-i Mebusan kapat›lm›fl ve
Meflrutiyet’e son verilmifltir.  Hemen ard›ndan Tanzimat Ferman›’yla toplumsal
yaflamda sa¤lanan baz› özgürlükler k›s›tlanm›flt›r. Böyle bir ortamda toplumsal sorunlar›
dile getiremeyen ikinci dönem sanatç›lar› bireysel konulara yönelmifl ve “Sanat sanat
içindir.” anlay›fl›n› benimsemifllerdir.

Dilde sadeleflme çabalar› b›rak›lm›fl ve dil a¤›rlaflm›flt›r. Aç›k anlat›m yerini, kapal›
ve sanatl› bir anlat›ma b›rakm›flt›r.

Toplumsal temalar yerine bireysel temalar tercih edilmifltir.

Bat›dan al›nan yeni naz›m biçimlerini de kullanm›fllard›r.

Özellikle roman türünde önemli geliflmeler olmufl, romantizm edebiyat ak›m›ndan
realizm edebiyat ak›m›na geçilmifltir.

Nam›k Kemal’in romantizmin etkisindeki ‹ntibah ve Cezmi romanlar›ndan sonra
Samipaflazâde Sezaî’nin Sergüzeflt adl› roman›, romantizmden realizme geçiflin bir
göstergesidir.

Recaizâde Mahmut Ekrem’in Araba Sevdas› adl› roman› edebiyat›m›zdaki ilk 
realist romand›r.

Abdülhak Hamit, Recaizâde Mahmut Ekrem, Samipaflazâde Sezaî Tanzimat 
edebiyat›n›n ikinci döneminin önemli temsilcileridir.



☛

TÜRK EDEB‹YATI 5

19

2. Ö⁄RET‹C‹ MET‹NLER

TERCÜMAN-I AHVÂL MUKADD‹MES‹

Mademki bir sosyal toplulukta yaflayan halk bunca kanunî vazifelerle mükelleftir,
elbette ki sözle ve kalemle kendi vatan›n›n menfaatlerine dair fikirler belirtmeyi
kazan›lm›fl haklar›ndan sayar. E¤er bu iddiaya ispat edici bir senet aran›lacak olursa,
maarif kuvvetiyle zihnî aç›lm›fl olan medenîleflmifl milletlerin yaln›z politika gazetelerini
göstermek kifayet eder.

Bu konu Devlet-i Aliyye'ce dahi bir bak›ma do¤rulanm›flt›r ki, Meclis-i Ali-yi
Tanzimat'›n teflekkülü s›ras›nda kanunlara ve nizâmlara ait layihalar›n yaz›l› olarak
arzolunmas› için umuma resmî izin verilmiflti. Hattâ Hükümet-i Seniyye'nin müsâdesi
ile Osmanl› memleketleri dahilinde Müslüman olmayan tebaan›n kendi lisanlar› üzre
hâlâ ç›kard›klar› jurnaller bile, belki hukuklar›ndan ziyadece serbesttir; fakat as›l
Osmanl› gazetelerinin bahsine gelince, resmî olmayan bir gazetenin devam üzre
ç›kar›lmas›nda her nas›lsa flimdiye kadar millet-i hakime'den hiçbir kimse ihtiyar-› 
zahmet etmemifltir. Hele flükürler olsun, devletin yüksek adaleti sayesinde, kayb›n 
telâfisi müyesser oldu…

Osman Nuri EK‹Z

fiinasi

HAZIRLIK ÇALIfiMALARI

Tercüman-› Ahvâl gazetesi ilk özel gazetedir. “‹lk özel gazete” sözünden ne
anl›yorsunuz? Aç›klay›n›z.
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SÖZCÜKLER

ahvâl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Hâller, durumlar.

mukaddime  . . . . . . . . . . . . . : Ön söz.

maarif  . . . . . . . . . . . . . . . . . : 1. Bilgi, 2. E¤itim ö¤retim sistemi.

kifayet  . . . . . . . . . . . . . . . . . : Yeterli olma.

Devlet-i Aliye  . . . . . . . . . . . : Yüce devlet.

Meclis-i Ali-yi Tanzimat  . . : Tanzimat’›n yüce Meclisi.

teflekkül  . . . . . . . . . . . . . . . . : Kurulufl, kurulma.

layiha  . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Bir konuda görüfl veya düflünce bildiren yaz›.

Hükûmet-i Seniyye  . . . . . . : Yüce hükûmet.

tebaa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Uyruk.

jurnal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Gazete.

millet-i hâkime  . . . . . . . . . : ‹ktidara sahip millet.

ihtiyar-› zahmet  . . . . . . . . . : Zahmete katlanma.

müyesser  . . . . . . . . . . . . . . : Kolayl›kla ortaya ç›kan.

AÇIKLAMALAR

Yukar›da bir bölümü verilen yaz›n›n türü makaledir. Ö¤retici metinlerden olan
makale, dergi ve gazetelerde yay›mlan›r. “Tercüman-› Ahval Mukaddimesi” Te rc ü m a n - ›
Ahval gazetesinin ilk say›s›nda yay›mlanm›flt›r. Bu makale Türk edebiyat›n›n ilk
makale örne¤idir. fiinasi, edebiyat›m›zda makale türünde yaz› kaleme alan ilk kiflidir.
Daha sonra Ziya Pafla, Nam›k Kemal ve Ahmet Mithat da çeflitli dergi ve gazetelerde
makaleler yazm›fllard›r.

“Mukaddime (Ön söz)”de ilk kez noktalama iflaretleri kullan›lm›flt›r. fiinasi,
yaz›s›nda gazetenin ç›k›fl sebebi ve gereklili¤i üzerinde dururken gazete hakk›nda da
genel bilgiler vermifltir.

Tanzimat’›n ilan›n›n gazete türünün geliflmesine ve yayg›nlaflmas›na nas›l katk›s›
olmufltur?

MET‹N ÜZER‹NDE ÇALIfiMALAR

1. Metnin yaz›l›fl amac› nedir?
2. Metnin ana düflüncesini bulunuz.

3. Metinde kullan›lan dil aç›k m›?

4. Metinde anlat›lan düflüncelere kat›l›yor musunuz? Neden?

5. Metinle yazar› aras›ndaki iliflkiyi aç›klay›n›z.
6. Metni yorumlay›n›z.
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ISTILÂHÂT-I EDEB‹YYE

Milliyetin gerektirdi¤i özelliklerin haricine ç›k›larak, Arap'a yahut Acem'e mahsus
olmas› lâz›m gelen baz› vezinler üzere Türkçe fliir yazma kayg›s›na düflülüyorsa,
bofluna u¤rafl›lm›fl olur. Meselâ Arap'›n basit bahirlerle söylenilmifl bir Arapça beli¤ fliiri
zevk sahiplerine raks ettirecek bir güzel ahenk içinde bulunur. Bu cümleden ‹mam
Kufleyri'nin "Kaside-i Bürde" si böyledir. Hâlbuki o bahirde Türkçe fliir söylenilecek
olsa, lisan›m›z o ahenge Arapça gibi yatk›n olmad›¤›ndan s›k›c› olur. Güzellik ise
s›k›nt› ile bir arada bulunmaz. Bizden önce yaz›lm›fl eserler aras›nda Türkçe bir hayli
"Kaside-i Bürde" tahmisleri görüyoruz. Hangisini lezzetle okuyabiliriz? Zaten Arapça
fliiri Türkçe ile tahmis etmekte ne mana vard›r? Maksat Kaside-i mübarekeden zevk
almak ise, onu okumal› anlamal›, zevkine varmal›, ezberlemeli yan›na birtak›m 
lüzumsuz Türkçe sözler katmak âfl›kl›k mezhebinde hürmetsizlik sayd›r.

Belâgat ilmi sahiplerinden baz›lar› fliiri "murakkas, mutrîb, makbûl, mesmû,
metrûk" ad›yla befl k›sma ay›r›rlar. Murakkas, insan› raksa getirecek derecelerde güzel
olan; mutrîb, tabiata nefl'e veren; makbûl, kabul edilebilen; mesmû, dinlenilebilen;
metruk, terk edilen tak›m›d›r.

Bu tasnifi yapanlar misaller vererek befl k›sm›n izah›na çal›flm›fllarsa da de¤iflik
yap›larda oldu¤undan, bir tabiat›n murakkas sayaca¤› fliiri di¤er, meselâ dinlenebilir

HAZIRLIK ÇALIfiMALARI

Size göre güzel bir fliir nas›l olmal›d›r?
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sayaca¤› için; bu konu da misâl vermeye pek de lüzum görülmemelidir. Hatta bir fliirin
mutlaka bu befl vas›ftan biri ile isimlendirilmesine de ihtiyaç, belki de imkân
olmad›¤›n› izaha gerek yoktur.

Üstadlar taraf›ndan fliir söylemeye dair yap›lan izahlardan baz›lar›n› buraya almay›
uygun gördük:

1. Manalar, kafiyelerle yekahenk olmak. Kafiye hat›r›  için manan›n tabiî ak›fl›na
halel verecek anlat›m flekillerine iltifat edilmemeli, daima sözlerin manalar›na ba¤l›
kal›nmal›d›r.

2. Uzun yazmaktan sak›nmal›, fakat maksat ne ise tamamen ifâde edilmelidir.
Ancak bazen de aç›klama maksad›ndan, zevk sahiplerinin anlayacaklar› flekilde
yap›lmal›d›r. Bununla beraber maksattan uzaklaflt›r›c› uzatmalara gidilmelidir.

3. ‹fade flekli mümkün oldu¤u kadar çeflitlendirilmelidir. Tek düze olan aç›klamalar
usand›r›c› olur. Musikîde na¤melerin çeflitlili¤i duygular› ne kadar coflturur! Hâlbuki bir
diziye giden bir ahengin havas› yorar usand›r›r. Yazarken ifade fleklinin de¤iflmesi
ustal›k ister. Ustaca yap›l›rsa pek lâtif olur. Ustaca olmazsa ahengi bütün bütün bozar.
Meselâ güzelliklerden ibaret gibi görünen bir manzumenin içinde bir hakikat 
göstermek lâz›m gelince, gösterilmek istenenin yer ve fleklini güzel düflünebilmek
büyükçe bir ustal›kt›r.

4. Sadelik içinde sanat, sanat içinde sadelik göstermeye çal›fl›lmal›. Sanat tabiîli¤in
zorlanmas› flüphesinden uzak bir flekilde yap›lmal›. Bu yolda yap›lamayacaksa sanats›z
sadelik tercih olunmal›.

5. Ahenkli, tumturakl›, sözler seçilmeli fakat o sözler ifade edilecek mana ile
uygun olmal›d›r. Bazen güzel bir fliir, bir kelimeyle çirkinleflebilir. Sözler ahenkli, tum-
turakl› üslûp da mana ad› olursa; gülünç olma istidad› gösterir.

6. Yazmadan düflünmeli, düflünmeden yazmamal›. Düflünmeksizin yaz›lan fleylerin
bafl› sonu olmaz. Ne kadar iyi düflünülürse, o kadar iyi yaz›l›r.

7. Bofl bo¤azl›ktan sak›nmal›. Az söylemeli, güzel söylemeli. Çok söyleyen güzel
söyleyemez.

8. ‹nsan kendi fliiri hakk›nda öyle fliddetli tenkitler yapmal› ki, baflka münekkitlere
be¤endirebilecek söz söylemeye muvaffak olabilsin. Cahil, adama kendi eserlerini
güzel gösterir. fiiirden anlamayanlar›n alk›fllar›na kap›lanlar onlardan cahil say›l›r.

9. ‹nsan, kendi yaflamad›¤› bir fikri iyi yazamaz. Meselâ bir mersiye flahsi duygular
üzerine tesirli olarak yaz›labilir. Ismarlama mezar tafl› yazmak baflkad›r.

10.  Mümkün oldu¤u kadar tabiîlikten ayr›lmamal›. Her güzelli¤i tabiîlikte bulmal›.

Muallim Naci

Ist›lahat-› Edebiyye
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SÖZCÜKLER

bahir  . . . . . . . . : Aruz vezninde bir m›sra içindeki vezin grubunun ad›.

Kaside-i Bürde : Hz.Muhammed'i övmek için yaz›lan ünlü kasidelerden biri.

tahmis  . . . . . . . : Bir fliirin her beyitine üçer m›sra eklenerek yaz›lan fliir.

mezheb  . . . . . . : Dinî bir görüfl, anlay›fl.

belâgat  . . . . . . . : ‹yi, güzel ve etkili söz söyleme.

murakkas  . . . . : Dans eden.

mutrîb  . . . . . . . : Çalg› aleti çalan kimse.

mesmû  . . . . . . . : ‹flitilmifl, duyulmufl.

metrûk . . . . . . . : Terkedilmifl, b›rak›lm›fl.

makbûl  . . . . . . : Kabul edilebilir.

tasnif  . . . . . . . . : S›n›flama, bölme.

beli¤  . . . . . . . . . : Düzgün ve etkili söz.

istidat  . . . . . . . . : Yetenek.

mersiye  . . . . . . : A¤›t, bir kimsenin ölümü için yaz›lan fliir.

MET‹N ÜZER‹NDE ÇALIfiMALAR

1. Metnin yaz›l›fl amac› nedir?

2. Metnin ana düflüncesini bulunuz.

3. Metinde kullan›lan dil aç›k ve tutarl› m›?

4. Metinde anlat›lan düflüncelere kat›l›yor musunuz? Neden?

5. Metinle yazar› aras›ndaki iliflkiyi aç›klay›n›z.

6. Metni yorumlay›n›z.

7. Metinde anlat›lanlar hakk›nda siz ne düflünüyorsunuz?
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MUALL‹M NAC‹ (1850-1893)

Muallim Naci, Do¤u edebiyat›n› çok iyi ö¤renmifltir. Ahmet Mithat Efendi ile
tan›flt›ktan sonra ve onun yönlendirmesiyle ö¤rendi¤i Frans›zca ile Bat› edebiyat›n›n
önemini kavram›flt›r. Do¤u ve Bat› kültürlerinin etkisiyle eski tarzda fliirler ve baz›
Frans›z sanatç›lar›ndan (La Fontaine, Musset, Lamartine, Hugo vb.) çeviriler yapm›flt›r.
Hem klasik tarzda hem de yeni anlay›flla fliirler yazmakla birlikte eskiye daha çok ba¤l›
kalm›flt›r. Okulda ald›¤› ilk kültürün etkisi a¤›r basm›flt›r. Tercüman-› Hakikat ve Saadet
gazetelerinde Recaizâde Mahmut Ekrem ve Abdülhak Hamit’e karfl› edebî düflüncelerini
savunmufltur.

Esrelerinden baz›lar› flunlard›r: (fliir) Atefl-pare, fierare, Füruzan, Demdeme;
(Sözlük) Lugat-i Naci.
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1. COfiKU VE HEYECANI D‹LE GET‹REN MET‹NLER

VATAN MERS‹YES‹

Âh yakt›k flu mübârek vatan›n her yerini

Saçt›k eflâke kadar dûdunu âtefllerini

Kapad› gözde olanlar ç›kas› gözlerini

Vatan›n ba¤r›na düflman dayad› hançerini

Yo¤imifl kurtaracak baht› kara mâderini

Kendimizden niçin olduk bu kadar biz me’yus

Gidelim dâd›na Allah içün ehl-i nâmus

Sönüyor flem-i emel iflte kuruldu fânus

Vatan›n ba¤r›na düflman dayad› hançerini

Yo¤imifl kurtaracak baht› kara mâderini

HAZIRLIK ÇALIfiMALARI

1. Yurdumuzun ça¤dafllaflmas›nda Nam›k Kemal gibi ayd›nlar›n düflünce yönüyle 
rolü olmufl mudur? Araflt›r›n›z.

2. Atatürk’ün “ça¤dafllaflma ve uygarl›k” konusundaki düflünceleri hakk›nda bilgi 
edininiz.
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Düflünün devr-i zuhurundaki flanl› demini

Doldururken flühedâs› bu fenâ âlemini 

Tutacak bir çocu¤u kalmad› m› mâtemini

Vatan›n ba¤r›na düflman dayad› hançerini

Yo¤imifl kurtaracak baht› kara mâderini

Beslemiflken bu kadar âdemi ihsâniyle

Gitti bîçâre vatan a¤l›yarak flâniyle

Yaz bu mersiyeyi tafla flühedâ kan›yle

Vatan›n ba¤r›na düflman dayad› hançerini

Yo¤imifl kurtaracak baht› kara mâderini

Silmedik bunca yetimin gözünün yafllar›n›

Tafla topraklara sürdük o güzel bafllar›n›

Vatan›n ba¤r›na vurduk vatan›n tafllar›n›

Vatan›n ba¤r›na düflman dayad› hançerini

Yo¤imifl kurtaracak baht› kara mâderini 

Bir zaman âlem-i ikbâlde sultan olduk

Câmi-i âlem idik flimdi periflan olduk

Âh bir kan içenin keyfine kurbân olduk

Vatan›n ba¤r›na düflman dayam›fl hançerini

Yo¤imifl kurtaracak baht› kara mâderini

Nam›k Kemal

Türk Edebiyat› Tarihi 
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SÖZCÜKLER

eflâk  . . . . . . . . . . . . : Gökyüzü, sema.

dûd  . . . . . . . . . . . . . : Duman.

mader  . . . . . . . . . . . : Anne.

dâd  . . . . . . . . . . . . . : Do¤ruluk, adalet.

flem’-i emel  . . . . . . . : Emel mumu.

devr-i zuhur  . . . . . . : Ortaya ç›kan devir.

flüheda  . . . . . . . . . . . : fiehitler.

ihsan  . . . . . . . . . . . . : Ba¤›fl.

âlem-i ikbâl  . . . . . . : Parlak bir gelecek dünyas›.

câmi-i âlem  . . . . . . . : Dünyaya hakim olmak.

AÇIKLAMALAR

Mersiye, Divan edebiyat›n›n naz›m biçimlerindendir. Mersiyenin ölen bir kiflinin
arkas›ndan, onun kahramanl›klar›n›, yi¤itliklerini anlatan fliirler oldu¤unu biliyorsunuz. 

Yukar›da okudu¤unuz fliirde, Osmanl› Devleti'nin son dönemleri anlat›lmaktad›r.
fiair, “vatan›n” içinde bulundu¤u durum karfl›s›nda devleti yönetenlerin aymazl›k
içinde bulundu¤unu, vatan›n elden gitti¤ini vurgulamakta ve yönetenleri suçlamaktad›r.

Kurtulufl Savafl› günlerinde özellikle Bursa’n›n iflgal edildi¤i günlerde Bursa 
milletvekili Muhittin Baha Bey, TBMM kürsüsünden bu fliirin nakarat k›s›mlar›n› okur;
Atatürk hemen kürsüye ç›karak o fliiri de¤ifltirerek  flöyle hayk›r›r: 

“Vatan›n ba¤r›na düflman dayas›n hançerini

Bulunur kurtaracak baht› kara maderini” ve üyelerce alk›fllan›r.

MET‹N ÜZER‹NDE ÇALIfiMALAR

1. Okudu¤unuz fliir, Tanzimat Döneminin zihniyetini tafl›makta m›d›r?

2. fiiirde ahenk nas›l sa¤lanm›flt›r? 

3. fiiirde hangi ölçü kullan›lm›flt›r?

4. fiair vatan› neye benzetiyor? Niçin?

5. fiair vatan›n içinde bulundu¤u durumu  nas›l betimliyor?

6. fiiirde kullan›lan yeni kavram ve imajlar hangileridir? Yeni kavram ve imajlar›n 
Tanzimat Dönemi düflüncesiyle iliflkisini aç›klay›n›z.
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NAMIK KEMAL

(1840-1888)

Nam›k Kemal, Tanzimat Dönemi flair ve yazarlar›ndand›r. 1840 y›l›nda
Tekirda¤’da do¤du. Çocuklu¤u, dedesi Abdüllatif Pafla’n›n yan›nda geçti. Onunla 
birlikte Kars, Sofya gibi pek çok yerleri dolaflt›. Düzenli bir ö¤renim göremedi, kendi
kendini yetifltirdi. Bir süre tercüme odas›nda memurluk yapt›.

fiinasi ile tan›flt›. fiinasi’nin Avrupa’ya gitmesi üzerine Tasvir-i Efkâr gazetesini
ç›kard›. Yeni Osmanl›lar Cemiyeti üyelerinin ‹stanbul’dan uzaklaflt›r›lmas› üzerine
Ziya Pafla ile birlikte Paris’e, oradan Londra’ya geçti ve Ziya Pafla ile Hürriyet
gazetesini ç›kard›.

7.  “Gözde olanlar›n gözlerini kapamas›, flem-i emelin sönmesi, fanusun k›r›lmas› ve 
flüheda kan›yla mersiyeyi tafllara yazmak” ne demektir?

8. fiiirin yap›s›n› inceleyiniz.

9. fiiirin temas›n› bulunuz.

10. Her birimde ne anlat›l›yor? 

11. Teman›n flairle iliflkisini aç›klay›n›z.

12. fiiiri yorumlay›n›z.

13. Yukar›daki mersiye, daha önce gördü¤ünüz sagu ile Divan ed e b i y a t ›ndaki 
mersiyelerden ne bak›mdan ayr›lmaktad›r?



☛

TÜRK EDEB‹YATI 5

29

Yeni Osmanl›lar Cemiyeti üyelerinin affedilmesiyle ‹stanbul’a döndü ve ‹bret
gazetesini ç›kard›. Vatan Yahut Silistre adl› oyununun oynanmas› üzerine Magosa’ya
(K›br›s) sürüldü. Burada otuz sekiz ay kald›. Abdülaziz’in tahttan indirilmesiyle
ç›kart›lan siyasi aftan yararland›. Midilli, Rodos ve Sak›z adalar›nda mutasarr›f (vali)
olarak görev yapt›. Sak›z Adas›’nda 1888 y›l›nda öldü. Mezar› Bolay›r’dad›r.

Vatan flairi olarak tan›nan Nam›k Kemal, edebiyat›m›z›n pek çok alan›nda eserler
verdi: fiiir, tiyatro, roman, tarih, elefltiri vb. Eserlerinde vatan, ulus, özgürlük, hak,
adalet, tutsakl›k, bask› vb. gibi kavramlar› iflledi. Halk›n bilinçlenip geliflmesi için
sanat› bir araç olarak gördü. Ülkede meflrutiyet idaresinin kurulmas› için halk› 
ayd›nlatmak amac›yla fliirler yazd›. Tiyatrolar›nda yurt, aile, ulus gibi konulara de¤indi.

Eserlerinden baz›lar› flunlard›r: (fliir) Nam›k Kemal’in fiiirleri; (tiyatro) Vatan
Yahut Silistre, Zavall› Çocuk, Âkif Bey, Gülnihâl, Celalettin Harzemflah ve Karabelâ;
(roman) ‹ntibah, Cezmi –Edebiyat›m›zda ilk tarihî roman-; (elefltiri) Tahrib-i Harabat,
Takip, Renan Müdafanamesi; (tarih) Osmanl› Tarihi vb. 

Nam›k Kemal eserlerinde hangi konular› ifllemifltir? 
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TERK‹B-‹ BEND’DEN

Dehrin ne sefâ var acebâ  sim üzerinde

‹nsan b›ra¤ur hepsini hîn-i seferinde

Bir reng-i vefâ var m› nazar k›l flu sipihrin

Ne leyl-ü nehâr›nda ne flems ü kamerinde

Seyr etti hevâ üzre denür taht-› Süleyman

Ol saltanat›n yeller eser flimdi yerinde

Hür olmak e¤er ister isen olma cihân›n

Zevkinde sefâs›nda gam›nda kaderinde

Cânân gide rindân da¤›la mey ola rîzân

Böyle gecenin hayr umulur mu seherinde

Hayr umma e¤er sadr-› cihân olsa da bil-farz

Her kim hasâset ola ›rk u güherinde

Y›ld›z aray›p gökte nice turfa müneccim

Gaflet ile görmez kuyuyu reh-güzerinde

Anlar ki verir lâf ile dünyâya nizâmât

Bin türlü teseyyüb bulunur hânelerinde

Âyînesi ifltir kiflinin lâfa bak›lmaz

fiahs›n görünür rütbe-yi akl› eserinde

HAZIRLIK ÇALIfiMALARI

Ziya Pafla, Tanzimat Edebiyat›nda  hangi özellikleri ile yer al›r?  Araflt›r›n›z.
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Ben her ne kadar gördüm ise ba’z› mazarrat

Sâbit-kademim yine bu re’yin üzerinde

‹nsâna sadâkat yak›fl›r görse de ikrâh

Yard›mc›s›d›r do¤rular›n Hazret-i  Allah

Ziya Pafla

Türk Edebiyat Tarihi

SÖZCÜKLER

dehr  . . . . . . . . . . . . : Dünya.

sim  . . . . . . . . . . . . . : Gümüfl.

zer  . . . . . . . . . . . . . : Alt›n.

hin-i sefer  . . . . . . . : Ölüm yolculu¤u.

sipihr  . . . . . . . . . . . : Gök.

leyl  . . . . . . . . . . . . . : Gece.

nehar  . . . . . . . . . . . : Gündüz.

flems  . . . . . . . . . . . . : Günefl.

kamer  . . . . . . . . . . : Ay.

Taht-› Süleyman  . . : Süleyman peygamberin taht›.

rind  . . . . . . . . . . . . : Dervifl.

r›zan olmak  . . . . . . : Dökülmek.

sadr-› cihan  . . . . . . : Dünyan›n en itibarl› makam›nda bulunan.

bil-farz  . . . . . . . . . . : Diyelim ki, flöyle düflünelim.

hasaset  . . . . . . . . . . : Hasislik, tamahkârl›k, pintilik, cimrilik.

müneccim  . . . . . . . : Y›ld›zlarla u¤raflan kifli.

gaflet  . . . . . . . . . . . : fiaflk›nl›k.

reh-güzer  . . . . . . . . : Yol üzeri.

nizamat  . . . . . . . . . : Düzenlemeler.

tesayyüp  . . . . . . . . : ‹hmal, kusur.
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ayine  . . . . . . . . . . . : Ayna.

r ütbe  . . . . . . . . . . . : Derece.

mazarrat  . . . . . . . . : Zarar, ziyan, zarar verme, dokunma.

sabit-kadem  . . . . . : Günefl.

rey  . . . . . . . . . . . . . : Düflünce, fikir.

sadakat  . . . . . . . . . . : Do¤ruluk.

ikrâh  . . . . . . . . . . . . : Nefret duygusu, tiksinme.

AÇIKLAMALAR

Ziya Pafla “Terkib-i Bend” adl› eseriyle tan›nm›flt›r. Terkib-i bend, bend ad› 
verilen 12 birimden meydana gelmektedir. Ziya Pafla, bu eserinde eski edebiyat›m›zda
olmayan düflünceleri ele alm›flt›r. Toplumu bilinçlendirmeye çal›flm›fl, toplum 
sorunlar›na çare aram›fl, sosyal konular ile kader-kaza inan›fl› çerçevesinde görüfllerini
dile getirmifltir.

MET‹N ÜZER‹NDE ÇALIfiMALAR

1. Okudu¤unuz fliir, Tanzimat Döneminin zihniyetini tafl›makta m›d›r?

2. fiiirde ahenk nas›l sa¤lanm›flt›r? 

3. fiiirde hangi ölçü kullan›lm›flt›r?

4. fiiirdeki benzetmeleri bulunuz.

5. fiiirde kullan›lan yeni kavram ve imajlar hangileridir? Aç›klay›n›z.

6. Yeni kavram ve imajlar›n Tanzimat Dönemi düflüncesiyle iliflkisini belirleyiniz.

7. fiiirin yap›s›n› inceleyiniz.

8. fiiirin temas›n› bulunuz.

9. Her birimde ne anlat›lmak isteniyor? 

10. fiair kimlerin davran›fllar›n› elefltiriyor?

11. Teman›n flairle iliflkisini aç›klay›n›z.

12. fiiiri yorumlay›n›z.

13. Yukar›daki metin, daha önce inceledi¤iniz  Divan edebiyat›ndaki terkib-i bendlerd e n
ne bak›mdan ayr›lmaktad›r?
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EDEB‹YAT B‹LG‹LER‹

Terkib-i Bend

Terkib-i bend, Divan edebiyat› naz›m biçimlerindendir. Her biri gazel tarz›nda
uyaklanm›fl 5-10 bentten meydana gelir. Bentlerin her birine terkiphane, bentleri
ba¤layan beyitlere de vas›ta ad› verilir. Uyak düzeni flöyledir:  aa  xa  xa  xa  xa bb;
cc  xc  xc  xc  xc  dd vb. Terkibi bentte bb ve dd harfleriyle gösterilen vas›ta beyitidir.
Terkib-i bentlerde vas›ta beyti aynen tekrar edilirse terci-i bend ad›n› al›r.

Terkib-i bentlerde genellikle dinî, felsefi ve sosyal yaflamla ilgili konular ifllenir.
Türk edebiyat›nda Bakî (Kanunî Mersiyesi), Ba¤datl› Ruhi ve Ziya Pafla bu alanda en
ünlü flairlerimizdendir.

Terkib-i bendin  özellikleri nelerdir? 

Ziya Pafla,  fliirlerinde hangi konular› ifllemifltir? 

Z‹YA PAfiA

(1825-1880)

Ziya Pafla, Tanzimat Edebiyat› flair ve yazarlar›ndand›r. ‹stanbul’da 1825 y›l›nda
do¤du. ‹lk ö¤renimini bir süre mahalle mektebinde yapt›, sonra Bayaz›t Rüfltiyesinde
okudu. Sadaret Kaleminde memur oldu. Frans›zca ö¤rendi. Elçilik ve valilik görevlerinde
bulundu. Yeni Osmanl›lar Cemiyetine girdi. Nam›k Kemal ile önce Paris’e, oradan da
Londra’ya geçti ve Hürriyet gazetesini ç›kartt›. Siyasi aftan yararlanarak ‹stanbul’a
döndü. Adana valisi iken 1880 y›l›nda burada öldü.

Ziya Pafla, edebiyat›m›z›n fliir, makale, hiciv (yergi), mizah, antoloji ve edebiyat
tarihî alanlar›nda eserler verdi, çeviriler yapt›. Gazel, kaside ve terkib-i bend gibi klasik
naz›m biçimleri içerisinde yeni düflünceleri iflledi. Meflrutiyet yönetimini ve insan 
haklar›n› savundu. ‹çinde bulundu¤u toplumun yanl›fll›klar›n› ve yolsuzluklar›n› dile
getirdi, sorunlara çözüm arad›.

Eserlerinden baz›lar› flunlard›r: (fliir) Efl’ar-› Ziya. (Külliyat-› Ziya Pafla);
(yergi) Zafername; (antoloji) Harabat; (çeviri) J.J. Ruso’dan Emile.



TÜRK EDEB‹YATI 5

34

☛

MAKBER’DEN

Eyvâh, ne yer, ne yâr kald›;

Gönlüm dolu âh ü zâr kald›.

fiimdi buradayd›, gitti elden;

Gitti ebede gelip ezelden.

Ben gittim, o hâksâr kald›,

Bir gûflede târmâr kald›;

Bâkî o enîs-i dilden, eyvâh,

Beyrût’ta bir mezâr kald›.

…

Gitti nazar›mdan, âh gitti…

Bî-maksad ü bî-günâh gitti.

Her ferd cihanda birdir amma,

Bir tane de¤ildir öyle, hâflâ!

Bir tane idi o mâh, gitti,

HAZIRLIK ÇALIfiMALARI

Afla¤›da okuyaca¤›n›z “Makber” adl› fliirde flair, efli Fatma Han›m’›n ölümü 
üzerine duydu¤u üzüntüyü dile getirmektedir.

Türk edebiyat›nda bu türde yaz›lm›fl baflka fliirler var m›? Bunlara ne ad verilir?
Araflt›r›n›z.
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Aylarca olup tebâh gitti.

Görsem yeridir seni karanl›k,

Nûrum benim ey ‹lâh, gitti..

…

Sen hâlik›m›zs›n, ettik îman,

Bir sende bulur bu ye’s pâyân.

Sen varken olur mu âhiret yok?

Yok flüphe ki sende ma¤firet çok.

Duydum seni istiyor bu vicdan,

Bildim sana vas›l oldu cânân.

Tekrâr buyur fakat hayat›n,

Can ver ona, vermedinse derman.

Abdülhak Hamit TARHAN

Bat› Tesirinde Türk fiiiri Antolojisi

SÖZCÜKLER

âh ü zar  . . . . . . . . . . : A¤lama ve inleme, feryat etme.

hâksâr  . . . . . . . . . . . : Toz toprak içinde.

gûfle  . . . . . . . . . . . . . : Köfle.

târmâr  . . . . . . . . . . . : Darmada¤›n›k.

enîs-i dil  . . . . . . . . . . : Gönül yoldafl›.

bâkî  . . . . . . . . . . . . . : Kalan, kal›c›, sonuç.

bî-maksad ü bî-günâh : Amaçs›z ve günahs›z.

tebah olmak  . . . . . . : Yok olmak.

ye’s (yeis)  . . . . . . . . : Ümitsizlik.

pâyân  . . . . . . . . . . . : Son.

ma¤firet  . . . . . . . . . : Ba¤›fllama, af.
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AÇIKLAMALAR

Makber, Abdülhak Hamit Tarhan’›n efli Fatma Han›m’›n ölümü üzerine yaz›lm›fl
bir mersiyedir. Hamit, 1885 y›l›nda Bombay’da (Hindistan) konsolos iken hasta olan
efli Fatma Han›m, gittikçe kötüleflir. fiair, vatan›nda ölmek isteyen eflini memnun etmek
için ‹stanbul’a dönmeye karar verir. Beyrut’a gelindi¤inde Fatma Han›m vefat eder.
Hamit, eflinin ölümü üzerine duydu¤u üzüntüyü “Makber” de dile getirmifltir.
Makber’in her biri sekizer dizeden oluflan bentler hâlinde yaz›lm›flt›r. Eserin tamam›
295 benttir. Bentlerde, a a b b, a a x a tarz› uyak kullan›lm›flt›r.

Makber’de flair, ölüm karfl›s›ndaki duygu ve düflüncelerini, ac›lar›n›, feryatlar›n›
dile getirmifltir. Zaman zaman ölümü, yaflam› sorgulam›fl, içinde yaflad›¤› f›rt›nalar› ve
tezatlarla dolu karmakar›fl›k duygular›n› ortaya koymufltur.

MET‹N ÜZER‹NDE ÇALIfiMALAR

1. Okudu¤unuz fliir, yaz›ld›¤› dönemin zihniyetini tafl›makta m›d›r?

2. fiiirde ahenk nas›l sa¤lanm›flt›r? Uyaklar› gösteriniz.

3. fiiirde hangi ölçü kullan›lm›flt›r?

4. fiiirdeki benzetmeleri bulunuz.

5. Birimler aras›ndaki anlam iliflkisini örnekleyerek aç›klay›n›z.

6. fiiirde Arapça ve Farsça çok say›da sözcük kullan›lm›flt›r. Ancak baz› dizelerin 
yal›n bir Türkçe ile yaz›ld›¤›n› gösteriniz.

7. fiiirin yap›s›n› inceleyiniz.

8. fiiirin temas›n› bulunuz.

9. fiairin karmafl›k duygular içerisinde oldu¤unu belirten sözler nelerdir?

10. Her birimde ne anlat›lmak isteniyor? 

11. Teman›n flairle iliflkisini aç›klay›n›z.

12. fiiiri yorumlay›n›z.
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ABDÜLHAK HAM‹T TARHAN

(1852-1937)

Tanzimat Dönemi flairlerindendir. 1852 y›l›nda ‹stanbul’da do¤du. Özel ö¤renim
gördü, bir ara Robert Kolejinde okudu. Bab-› Âli tercüme odas›na girdi. Babas›n›n ‹ran
elçisi olarak görevlendirilmesiyle oraya gitti, Farsça ö¤rendi. Babas›n›n ölümü üzerine
‹stanbul’a döndü. Elçilik katipli¤ine atand›. Paris’te 2,5 y›l kald›. Çeflitli ülkelerde 
konsolosluk ve baflkonsolosluk yapt›. 1885 y›l›nda Bombay’da (Hindistan) efli Fatma
Han›m’›n hastalanmas› üzerine ‹stanbul’a dönerken Beyrut’ta eflini kaybetti. Sonra
Londra ve Belçika’da elçilik görevinde bulundu. Yurda dönünce senatörlük ve
milletvekilli¤i yapt›. 1937 y›l›nda  ‹stanbul’da öldü.

Abdülhak Hamit edebiyat›m›z›n fliir ve tiyatro alanlar›nda eserler verdi. Türk fliirini
geleneklerden kurtararak Bat›l› bir kimlik kazand›rd›, fliirin ufuklar›n›  açt›. fiiirlerinde
aflk, do¤a, ölüm, yurt, ulus, sevinç, ümit, feryat gibi lirik ve epik duygular› iflledi.
Kuvvetli bir kültürün ve zengin bir hayalin yard›m›yla yeni görüfller  ortaya koydu. 

Tiyatrolar›n›n konular›n›; Asur, Arap, Türk-Mo¤ol, Yunan-Makedon ve Osmanl›
tarihinden ald›. fiiir, düz yaz› ya da  fliir-düz yaz› biçiminde tiyatro eserleri yazd›. 

Eserlerinden baz›lar› flunlard›r: (fliir) Sahra, Makber, Bunlar Odur, Ölü,
Divaneliklerim Yahut Belde; (tiyatro) Macera-y› Aflk, Sabr ü Sebat, Eflber, Duhter-i
Hindu, Nesteran, ‹çli K›z, Tar›k.

Divan edebiyat›na ait bir fliir seçiniz. Bu fliiri inceledi¤iniz Tanzimat Dönemine ait
fliirlerden biriyle (zihniyet, ahenk, dil, yap›, tema ve gelenek yönlerinden)
karfl›laflt›r›n›z. Aralar›ndaki benzer ve farkl› yönleri belirleyip maddeler hâlinde yaz›l›
olarak s›ralay›n›z.

Abdülhak Hamit Tarhan hangi türlerde eserler yazm›flt›r? 
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4. OLAY ÇEVRES‹NDE OLUfiAN EDEBÎ MET‹NLER

‹NT‹BAH

(Ali Bey hâli vakti yerinde iyi bir ailenin tek çocu¤udur. ‹yi bir e¤itim gören Ali
Bey bir gün babas›n› kaybeder. Üzüntüsünü hafifletmek için s›k s›k Çaml›ca’ya gezin -
tiye ç›kar. Bu gezintilerin birinde Mehpeyker ad›nda düflmüfl bir kad›nla tan›fl›r ve ona
ba¤lan›r. Mehpeyker ele geçirdi¤i bu toy delikanl›y› kolay kolay b›rakacak cinsten
de¤ildir. Ali Bey onunla birlikte düflüp kalkmaya bafllar. Bu arada içki, kumar vb.
e¤lence hayat›na al›fl›r. Annesi, Ali Bey’in arkadafl› At›f Bey’den durumu ö¤renir.
O¤lunu bu hayattan kurtarmak ve eve ba¤lamak için Dilâflup ad›nda bir cariyeyle Ali
Bey’i evlendirir.

A. ANLATMAYA BA⁄LI EDEBÎ MET‹NLER

ROMAN

Bu ünitede bir bölümünü okuyaca¤›n›z ‹ntibah, Sergüzeflt  ve Araba Sevdas› adl›
romanlar› temin edip tamam›n› okumaya çal›fl›n›z.

HAZIRLIK ÇALIfiMALARI

Görmeden, tan›madan evlenmenin aile ve toplum yaflam›ndaki olumsuz etkileri 
nelerdir? Araflt›r›n›z.
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Yüzüstü b›rak›ld›¤›n› anlayan Mehpeyker hem Ali Bey’den hem Dilâflup’tan öç almak
ister. Bunun için âfl›¤› Suriyeli Tüccar Abdullah Efendi ile bir plan kurar. Dilâflup’a 
iftira att›r›r. Ali Bey de Dilâflup’u bir esirciye satar. Esirciyle anlaflan Mehpeyker,
Dilâflup’u sat›n al›r.

Bu arada Ali Bey içinde bulundu¤u e¤lence hayat›nda tüm servetini kaybeder.
Annesi üzüntüsünden ölür. Ali Bey’in eve dönmeyece¤ini anlayan Mehpeyker, Abdullah
Efendi ile birlikte Üsküdar’daki bir ba¤ evinde Ali Bey’i öldürmeyi planlar. Ali Bey
ba¤ evine davet edilir. Plan› duyan Dilâflup her fleyi Ali Bey’e haber verir. Ali Bey
bahçe duvar›ndan atlayarak  karakola gider, ba¤ evindeki olan biteni anlat›r.

Ba¤ evindekiler her tarafta Ali Bey’i ararlar. So¤uktan üflüyen ve Ali Bey’in 
paltosuna giyen Dilâflup’u Ali Bey sanarak öldürürler. Dilâflup’un öldü¤ünü gören 
Ali Bey de Mehpeyker’i öldürür. Abdullah Efendi’ye inme (felç) iner. Cezaevine düflen
Ali Bey de alt› ay sonra ölür.  Eser “Meflhurdur ki son piflmanl›k fayda vermez.” sözü
ile biter.)

Afla¤›daki bölümde Çaml›ca’n›n betimlemesi yap›lmakta ve  Ali Bey’in yetiflti¤i
ortam tan›t›lmaktad›r.

‹stanbul’u  görenler bilirler ki Çaml›ca Köflkü, ruhu okflamada ilkbahardan afla¤›
kal›r bir güzellikte de¤ildir.  Binalar› bir yana dursun, yaln›z bulundu¤u yer, ‹stanbul’un
en  müstesna  bir  noktas›  oldu¤u  gibi,  ‹stanbul, bir güzellik denizi kraliçesidir ki
yaln›z hazin hazin k›y›lar›na yüz sürerek önünden ak›p giden denizin safas›, bulundu¤u
yerin bütün cihan içinde eflsizli¤ini ispata yeterlidir.

Çaml›ca’ya yüce cennetin yere inmifl bir parças› denilse yeridir. Tanr›’n›n feyzi
dünyada bir ebedî hayat suyu icad›n› istese idi, o özelli¤i Çaml›ca suyuna verirdi.

Bundan afla¤› yukar› sekiz y›l önce, bir gün, orada güneflin do¤uflunu seyretmifltim.
Gökten yere nur yerine ruh ya¤›yor sand›m. Fakat ne yalan söyleyeyim, cuman›n
pazar›n d›fl›nda bir aç›k veya sünbülî haval› günde, Bo¤aziçi seyirlerinin hemen 
hepsini, bilhassa baharda Çaml›ca’y› severim. ‹nsan medeniyet dünyas›n›n lezzetlerine
ne kadar al›flsa, yine arada s›rada ilk hâli olan k›rda yaflama e¤ilimini bütün bütün
hat›rdan ç›karam›yor! fiimdi bir gurup zaman› bir su bafl›nda, bir çemenlikte, bir a¤aç
alt›nda oturup da, tabiat›n o ulvî mahzunlu¤unu temâflâ etmek, flehirlerin, evlerin hangi
e¤lencesine tercih olunmaz? Aras›ra flehirlerin o pis kokulu havas›ndan, uygunsuz 
manzaras›ndan kaçarak, ilkbahar rüzgâr›n›n, çiçeklerin tenlerinden henüz kurtulmufl
parçalar› ile teneffüs etme¤i gönül nas›l olur da arzu etmez? K›rlar›n birbirine 
benzemez nice yüz bin renk ve flekline dalmay› hangi göz var ki, arzu etmez? ‹flte bütün
insanlarda var olan bu gezme dolaflma e¤ilimi, afla¤›da kendisinden bahsedece¤imiz 
Ali Bey’de de vard›. 
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Ali Bey zengin bir ailenin çocu¤u, yirmi bir, yirmi iki yafl›nda bir delikanl› idi.
Anas›n›n babas›n›n bir tanesi oldu¤undan ve bilhassa babas› evlat kadrini gerçekten
bilenlerden bulundu¤undan, ‹stanbul’da bulundu¤u hâlde, okuma yazmas›na  en ileri
yerlerin seçkinleri kadar özen gösterildi. Çocuk o yaflta iken birkaç dil bilir, 
edebiyatç›lar aras›nda kültürlü genç neslin en kabiliyetlerinden say›l›rd›. Hele
babas›n›n bizim taraflarda benzeri az görülen yumuflak ve flefkatli, yarat›l›fl›nda  olan
safl›k ve nezakete o kadar kuvvet vermifl idi iki, terbiyesine, hâl ve hareketine 
bakanlar, kendini âdeta bir melek zannederlerdi. Fakat biçare babas› sa¤ oldukça sevgili
o¤lu için daima büyük endifle içinde idi. Çünkü çocuk sar› benizli, çok sinirli, bununla
beraber kan› da oynak bir fley olarak, gördü¤ü ak›ll›ca terbiyelerin, flefkatli
muamelelerin tesiriyle, tabiat›n neticelerinden olan hiddete galebe eder gibi görünür ise
de mizac›n bir di¤er neticesi olan, bir fleye düflkünlük ve iptilâya eser oldu¤u her 
hâlinden anlafl›l›rd›. Her neye merak ederse, bütün dünyay› unuturcas›na yaln›z onunla
meflgul olurdu. Bir fleyi arzu eder de elde edilmesinde bir engele tesadüf ederse, 
maksad› ne kadar küçük bir fley olursa olsun, ele geçirmek için yolunda en büyük
fedakârl›ktan çekinmezdi. Ufak bir iste¤i yerine gelmeyecek olursa günlerce hastalan›r;
gecelerce gizli gizli a¤lard›. Babas› ise dünyada hem en büyük olgunluklar›n hem de en
büyük eksikliklerin sebebi olan bu inatç› huyu çocu¤un tabiat›ndan ç›karmaya imkân
göremedi¤inden, o e¤ilimini daima tahsil ve terbiye cihetlerine sevk ederek, o¤luna
faydal› k›lmak isterdi. Gerçekten de Ali Bey, babas› hayattayken ve hele on dört, on befl
yafl›na girdikten sonra, dünyada okumadan baflka sevilecek, arzu olunacak bir fley bula-
maz olmufltu. Dünyay› unuturcas›na meflgul oldu¤u fley varsa, dersleri idi. Bir küçük
maksat için büyük fedakârl›kta bulunmak icap ederse, nadir bulunan baz› 
kitaplar› k›rk elli misline almak idi. Hastalan›rsa, bir tart›flmada yenildi¤i için 
hastalan›rd›. A¤larsa, okudu¤u fleylerde zor bir mesele ile karfl›lafl›nca onu 
çözemedi¤inden dolay› a¤lard›.

Fakat bu de¤iflmeler dünyas›, kendi gibi bir fleye s›ms›k› sar›lanlar› sevenlerden
olmad›¤›ndan, çocuk, yirmi yafl›na girer girmez varl›k sebebi olan babas› öbür dünyaya
göçünce Ali Bey’in hâlinde de birbiri ard›ndan türlü de¤ifliklikler, türlü belalar görülmeye
bafllad›.

(K›salt›lm›fl ve yal›nlaflt›r›lm›flt›r.)

Nam›k Kemal

‹ntibah
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SÖZCÜKLER

feyiz  . . . . . . . : Bereket, bolluk.

iptilâ  . . . . . . . : Düflkünlük, tutku, tiryakilik.

itinâ  . . . . . . . : Özen.

mürebbi  . . . . : E¤itici, yetifltirici, e¤itmen.

müstesna  . . . : Ayr› tutulan, ayr›.

mahzun  . . . . : Hüzünlü.

saffet  . . . . . . . : Temizlik, ar›l›k.

temafla  . . . . . : Seyir etme, seyirlik.

ulvi  . . . . . . . . : Yüce.

AÇIKLAMALAR

Yukar›da okudu¤unuz metin Nam›k Kemal’in ‹ntibah adl› roman›ndan al›nd›.
‹ntibah edebiyat›m›zda ilk edebî romand›r. Nam›k Kemal, bu eseri 1876 y›l›nda
Magosa’da (K›br›s) sürgünde bulundu¤u s›rada yazd›. Amac› “Türkçenin roman
türünde eser yazmaya uygun  olup olmad›¤›n›” denemekti. Eser yaz›ld›¤›nda ad› “Son
Piflmanl›k” idi. Ancak Maarif Nezareti (Milli E¤itim Bakanl›¤›) taraf›ndan baz› 
bölümleri ç›kart›larak ve ad› da “‹ntibah” yahut “Sergüzeflt-i Ali Bey” olarak 
de¤ifltirildikten sonra yay›mlanmas›na izin verildi. Ayr›ca esere yazar›n ad› da konmad›. 

Eser romantizmin etkisinde kal›narak yaz›ld›. Ele al›nan konu gerçek hayattan
al›nm›fl de¤ildir. Tasvirler ve kifliler tamamen hayal ürünüdür.

Yukar›da okudu¤unuz bölümde önce Çaml›ca’n›n betimlemesi yap›lmakta, sonra
da Ali Bey’in yetiflme koflullar› ve kiflili¤i tan›t›lmaktad›r.

Eserde, iyi bir e¤itim alarak yetiflen  Ali Bey’in düflmüfl bir kad›nla kurdu¤u
iliflkiden do¤an kötü sonuçlar ele al›nm›flt›r.

Yazar, betimlemelerde a¤›r ve süslü bir dil kullanmas›na karfl›n konuflmalar›n
bulundu¤u bölümlerde daha yal›n bir dil kullanm›flt›r.

MET‹N ÜZER‹NDE ÇALIfiMALAR

1. Tanzimat Döneminin sosyal, siyasal ve kültürel hayat› metne nas›l yans›m›flt›r?

2. Ali Bey’in kiflilik özellikleri nelerdir?  

3. Metnin temas›n› bulunuz.

4. Olay kim taraf›ndan anlat›lmaktad›r? Anlat›c›n›n bak›fl aç›s›n› aç›klay›n›z.
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EDEB‹YAT B‹LG‹LER‹

Romantizm: 17. yüzy›lda ortaya ç›kan klasisizm ak›m›n›n sanatç›y› s›kan belirli
kurallar› vard›r. ‹flte, sanatç›y› s›kan bu kuralc›l›¤a bir tepki olarak romantizm ak›m›
do¤mufltur. Romantizm ak›m›, 18. yüzy›l›n sonunda bafllar ve 19. yüzy›l›n ortalar›na
kadar sürer.

Ak›l ve sa¤duyuya dayanan klasizme karfl›l›k, romantizmde hayaller, duygular ve
coflkular önem kazanm›flt›r.

Romantizmde kifliler çevreleri içinde ele al›nm›fl, gerçekler tüm yönl e r i yle verilmifltir.

Romantizm ak›m›n›n öncüsü ünlü Frans›z yazar Victor Hugo’dur.

5. Tasvirlerde gerçe¤e ayk›r› buldu¤unuz yönler var m›? Tasvirler bir gözleme mi, 
yoksa bir hayale mi dayanmaktad›r?

6. Metinde nas›l bir dil kullan›lm›flt›r?

7. Okudu¤unuz roman Tanzimat Dönemini temsil etmekte midir? Nas›l?

8. Roman hakk›ndaki duygu ve düflüncelerinizi ifade ediniz.
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SERGÜZEfiT

(Dilber, Kafkaslar’dan ‹stanbul’a getirilen ve cariye olarak sat›lan dokuz yafl›nda
bir çocuktur. Dilber’i, Eski Harput mal müdürlerinden Mustafa Efendi ad›nda biri, k›rk
liraya sat›n al›r. Dilber, evin han›m› ve Arap cariye Taravet’in bask›s›na, yafl›n›n
üstünde yapt›r›lan ifllere dayanamaz ve evden kaçar. Ancak eski sahibine geri verilir.

Mustafa Efendi’nin Erzurum’a ba¤l› ilçelerden birine kaymakam olarak tayini
ç›kar. Yol paras›na ihtiyac› oldu¤undan evdeki gereksiz eflyalarla birlikte Dilber’i
altm›fl befl liraya satar. Dilber’i sat›n alan esirci di¤er esirlerle birlikte döverek e¤itir.
Bir taraftan da ud çalmay›, flark› söylemeyi ö¤retir.

Dilber günün birinde yüz elli liraya Asaf Pafla adl› birinin kona¤›na sat›l›r. Asaf
Pafla, Tanzimat yanl›s› bir paflad›r; bu nedenle kona¤›n› Avrupa evleri biçiminde
döfletmifltir. Dilber, bu konakta rahat bir hayata kavuflur. Frans›zca ö¤renir, romanlar
okur. Bu bir kaç y›lda büyür, geliflir, güzelleflir.

Asaf Pafla’n›n Fransa’da ö¤renim görmüfl Celal Bey ad›nda bir o¤lu vard›r. Celal
iyi yürekli, nefleli biridir. Bir gün Dilber’e dilenci elbiseleri giydirerek resmini yapar.
Dilber’in eski elbiseler içerisinde güzelli¤ini fark eder. Bir gece gizlice Dilber’in
odas›na girer, Dilber’in saçlar›n›n aras›nda kendi resmini bulur ve Dilber’in de 
kendisini sevdi¤ini anlar. Mehtapl› bir gecede Celal Bey, Dilber’e aflk›n› ilan eder.
Ancak Celal Bey’in annesi Zehra Han›m o¤lunun bir cariyeyle evlenmesini kesinlikle

HAZIRLIK ÇALIfiMALARI

“‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi” ne zaman kabul edilmifltir? Bu bildirgeye göre 
insanlar›n temel haklar› nelerdir?

Bildirgenin 4. maddesi hangi hükümleri içerir? Araflt›r›n›z. 
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kabul etmez. Konakta Dilber’den “bu mahluk” olarak söz eder ve o¤lunu kurtarmak
için Dilber’i, M›s›rl› bir tüccara gizlice satar. Evde Dilber’i bulamayan Celal Bey
hastalan›r, yataklara düfler.

Dilber, M›s›r’da efendisinin odal›k olma iste¤ini reddetti¤i için karanl›k bir odaya
kapat›l›r. Bu evde Cevher ad›nda harem a¤alar›ndan biri Dilber’i sever. Onun
yard›m›yla kaçar, kurtulur. Bu kaç›fl s›ras›nda Cevher düfler, ölür. Çaresiz kalan Dilber
‹stanbul’a dönüfl bileti oldu¤u hâlde kendinde eski hayata katlanacak gücü bulamaz.
Kölelikten kurtulmak için kendini Nil Nehri’nin sular›na b›rak›r.)

Afla¤›daki bölümde, Dilber’in Mustafa Efendi’nin evinden kaç›fl› anlat›lmaktad›r.

Derin bir uykudan uyand›¤› zaman, kendisini bilmedi¤i bir evin, bilmedi¤i bir
yata¤›n içinde buldu. Karfl›s›nda, zaman›n geçerken b›rakt›¤› izlerle buruflmufl bir 
ihtiyar çehre, bir ihtiyar kad›n, kendi nuru bitmeye fakat ruhun hafif ›fl›¤› aksetmeye
bafllam›fl tatl›l›k ve flefkatle dolu gözlerini çocu¤a dikmifl, titreyen elleriyle ilaç 
veriyordu. Hiç flüphe yok ki o merhametli bak›fl, bu küçü¤e, ilaçtan çok dertli kalbine
bir deva idi. Siyah oldu¤u günlerde sevgi, beyazland›¤› vakit rikkat uyand›ran saçlar›,
yata¤›n içinde Dilber’in üzerine döküldü¤ü zaman, pek yak›flm›flt›. O ›st›rapl› ve
uyuyan ruhun yorgan›n›n da böyle nuranî olmas› laz›m gelirdi.

Yatt›¤› odada bir minderle, onun köflesinde yine bir küçük minder vard›. Odan›n
ötesinde berisinde birer küçük flilteden ve bundan elli altm›fl sene evvel yap›lm›fl küçük
bir dolab›n içinde Çanakkale testisiyle barda¤›ndan baflka bir fley yoktu. Çocuk, yata¤›n
içinde kalk›p da arkas›n› yast›¤a dayad›¤› ve yan›na koyduklar› bebe¤i kuca¤›na ald›¤›
zaman, ihtiyar kad›n konuflmaya bafllad›:

- Yavrucu¤um, sen kimin k›z›s›n?

- Ben halay›k›m..

‹htiyar kad›n biraz düflündükten sonra, o yumuflak ve titrek elleriyle Dilber’in
saçlar›n› okflayarak; “Kimin halay›k›s›n? “ diye sordu.

- Han›m›n…

- Hangi han›m›n?..

- Atiye Han›m’›n annesinin!

- (‹htiyar kad›n bir as›rl›k bafl›n› eline dayayarak, biraz daha düflündükten sonra) Sen
dün gece öyle geç vakit niçin soka¤a ç›km›flt›n, k›z›m?

Dilber cevap vermedi.

- Öyle gece yar›lar›nda ç›kan hayaletleri düflünmeden, yaramaz çocuklara gözüken
umac›lardan korkmadan, buralara nas›l geldin, yavrucu¤um?

Dilber yine cevap vermedi.

- Dün gece yatakta anneci¤ini say›kl›yordun, annen kimdir? fiimdi nerede? Söyle evlad › m .
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- Bilmem…

‹htiyar kad›n gözlerinin yafl›n› sildi: “Dur sana torunumu göndereyim de beraber
oynay›n.” diyerek kap›dan ç›kt›. Bir iki dakika sonra, odan›n kap›s›nda bir çocuk
göründü. Yüz yüze bakt›ktan sonra yata¤a  do¤ru koflarak birbirlerinin boynuna
sar›ld›lar. Dilber bu çocu¤un okul arkadafl›  Lâtife Han›m oldu¤unu, yata¤›n›n yan›na
yaklafl›ncaya kadar anlamam›flt›.

- Dilber sana ne oldu?

- Hiç, ben kaçt›m.

- Niçin kaçt›n?

- Beni çok dövüyorlar. Çok hizmet ettiriyorlar. Sonra her dakika “Pis halay›k” 
diyorlar. Oyun  oynasam yasak. Üflüdü¤üm zaman mangal›n kenar›na otursam, Teravet
mafla ile elimi yak›yor. Bak koluma.

Hakikaten yorgan›n içinden ç›kard›¤› esmerleflmifl kat›laflm›fl kolunun üzerinde bir
yan›k izi vard›. Sonra yine sözüne devam ederek:

- Bu yata¤› afla¤› indirin de ben sizin köleniz olay›m. Sana su tafl›r›m. Bebeklerini
giydiririm. Odan› süpürürüm. Beni b›rakma.

- Ben seni burada dolaba saklar›m, seni kimse bulup götüremez.

Bir çocu¤un bir çocuktan medet ummas›, di¤erinin insanl›k sevgisine aç›k olan
sevgiyle beslenmifl küçücük dost kalbinden do¤an bir hisle, yegâne kurtulufl çaresi
olarak, “Ben seni dolaba saklar›m.” yolundaki himaye edici masum vaadini iflitmek ne
kadar tesirlidir. Bu gizli konuflma ile verdikleri kurtulufl karar› üzerine, ikisinin de
meleklerin a¤z› ile öpülmeye lay›k olan masum, temiz yüzlerinde sevinç nuru görünmeye
bafllad›.

Zavall› çocuklar! Sizin o minimini elleriniz, eski Asya vahfletinin kulland›¤› ve
birkaç as›rdan beri insanl›¤›n tahakküm yükü alt›nda inledi¤i  kölelik zincirlerini
k›rmak için de¤il, belki kendiniz gibi küçük kufllar›, güzel çiçekleri okflamak içindir.

Lâtife koflarak büyükannesine, bu k›z›n kimin halay›k› oldu¤unu ve nas›l elem ve
›st›raplar içinde bulundu¤unu yan›p yak›larak, gücü yetti¤i derecede anlatt›.

‹htiyar kad›n, ço¤u zaman  bu yafltakilere mahsus ilahi tevekkülle ve vicdan
rahatl›¤›ndan do¤an  ulvi bir sükûnet ile Dilber’in yan›na geldi: “Sen korkma, benim
güzel evlad›m….” diyordu. Sonra eren bir ömür, yeni bafllayan bir hayata bu sükûnet
ve flefkatle teselli vererek, bafl›na bir örtü, dayanmak için eline bir de¤nek alarak,
soka¤a ç›kt›. Y›k›lm›fl harap olmufl emellerin, sönmüfl ümitlerin dura¤› olan ve doksan
seneyi aflk›n bir zamandan beri çarpan bu kalbin en derin bir köflesinde bir kurtarma
arzusu uyanm›flt›. 

Sami Paflazâde Sezâî

Sergüzeflt

Haz›rlayan: Zeynep KERMAN
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SÖZCÜKLER

halay›k  . . . . . . . . . : Cariye.

nuranî  . . . . . . . . . . : Ifl›kl›.

r ikkât  . . . . . . . . . . : ‹ncelik, flefkat.

sergüzeflt  . . . . . . . : Bafltan geçenler. Bafltan geçen olaylar.

sükûnet  . . . . . . . . . : Sessizlik.

tevekkül  . . . . . . . . : Her fleyi Tanr›’ya b›rakma.

ulvî  . . . . . . . . . . . . : Yüce, yüce duygu.

umac›  . . . . . . . . . . : Korkunç bir varl›¤› canland›rmak amac›yla kullan›l›r.

ziya  . . . . . . . . . . . . : Ifl›k.

AÇIKLAMALAR

Sergüzeflt, edebiyat›m›zda tutsakl›k ve insan ticareti üzerine yaz›lm›fl eserlerin en
ü n l ü s ü d ü r. Eserde tutsakl›k temas› yan›nda, evlenme ifllerinde geleneklere ve göreneklere
ba¤l› kalman›n yanl›fl yanlar› üzerinde de durulmaktad›r.

S e rg ü z e fl t’te, edebiyat›m›zda romantizmden realizme geçiflin izleri görülür. 
Özellikle betimlemelerde ve ruh çözümlemelerinde abart›lara yer verilmemifl ve do¤al
d a v r a n › l m › fl t › r. Eserde yer yer Nam›k Kemal’in etkisiyle flairane bir üslup
kullan›lm›flt›r.

Eserin konusu gerçek hayattan al›nm›flt›r. Yazar yaflad›¤› konakta Dilber’e benzeyen
pek çok kifliyi yak›ndan tan›m›flt›r. Betimleme bölümlerinde a¤›r, konuflmalarda ise
do¤al ve içten bir anlat›m kullan›lm›flt›r.

MET‹N ÜZER‹NDE ÇALIfiMALAR

1. Tanzimat Döneminin sosyal, siyasal ve kültürel hayat› metne nas›l yans›m›flt›r?

2. Kiflilerin olay içerisindeki ifllevini ve özelliklerini söyleyiniz.

3. Olay nerede geçmektedir? Bu yerin özelli¤ini ve ifllevini aç›klay›n›z.

4. Metnin temas›n› bulunuz.

5. Olay kim taraf›ndan anlat›lmaktad›r? Anlat›c›n›n bak›fl aç›s›n› aç›klay›n›z.

6. Metinde geçen tasvir ve tahlillere örnek veriniz. ‹fllevini aç›klay›n›z.

7. Metinde nas›l bir dil kullan›lm›flt›r?

8. Okudu¤unuz roman Tanzimat Dönemini temsil etmekte midir, Nas›l?

9. Metni yorumlay›n›z. 

10. Roman hakk›ndaki duygu ve düflüncelerinizi ifade ediniz.
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SAM‹ PAfiAZÂDE SEZÂÎ

(1860 – 1936)

Sami Paflazâde Sezâî, Tanzimat Edebiyat› hikâye ve roman yazarlar›ndand›r.  1860
y›l›nda ‹stanbul’da  do¤du. Özel ö¤renim gördü ve Evkâf Nezareti (Vak›flar) Mektubî
kaleminde memur oldu. Sonra Londra elçilik katipli¤i yapt›. II. Abdülhamit’in bask›l›
yönetiminde Paris’e geçerek ‹ttihat ve Terakki’nin yay›n organ› fiûra-y› Ümmet gazetesine
yaz›lar yazd›. 

II. Meflrutiyet’in ilan›ndan sonra Madrit elçisi oldu.  I. Dünya Savafl› y›llar›nda
‹sviçre’deydi. 1921’de ‹stanbul’a döndü ve 1936 y›l›nda öldü.

Sami Paflazâde Sezâî, edebiyat›m›zda hikâye ve roman türünde eserler verdi.
Eserlerinde romantizmden realizme geçifl aç›kça görülür. Yazar, olaylar›n anlat›ld›¤›
bölümlerde kendi kiflili¤ini gizlemedi, olay›n geliflimine müdahale etti. 

Betimlemelerde Nam›k Kemal’in etkisiyle flairane bir üslup kulland›. Eserlerinde
gerçek yaflamda karfl›laflabilece¤imiz olaylar› ele ald›. Ayr›nt›lardan, gereksiz tasvirlerden
kaç›nd›. Betimlemeleri süs için de¤il, olay›n geliflti¤i ortam› tan›tmak için yapt›.

Eserleri flunlard›r: (hikâye) Küçük fieyler; (roman) Sergüzeflt. 

Sami Paflazâde Sezâî hangi türlerde eserler vermifltir?
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ARABA SEVDASI

(Bir vezir o¤lu olan Bihruz Bey yirmi üç, yirmi dört yafllar›nda bir gençtir. Evde
özel ö¤retmenlerden biraz  Frans›zca ö¤renmifltir. Babas›ndan kalan yirmi sekiz bin
liral›k servetin bitip tükenmeyece¤ini san›r. Annesiyle birlikte yazlar› Çaml›ca’da,
k›fllar› Süleymaniye’de oturur. Bütün merak› araba sevdas›d›r. London tipi arabas›yla
e¤lence ve mesire yerlerinde fl›k bir k›yafette dolaflmak; sokakta, berber, kundurac› ve
terziyle Frans›zca konuflmak en büyük zevkidir. Çal›flmakta oldu¤u yere de arada bir
u¤rar.

Bir gün Çaml›ca’da dolafl›rken yepyeni bir araba içinde Perivefl ad›nda sar›fl›n bir
k›zla tan›fl›r, hemen âfl›k olur. Bir hafta sonra k›z›n arabas›na bir aflk mektubu atar. Çok
yüksek bir aileden sand›¤› k›zla ilgili hülyalara dalar.

Bir gün Fenerbahçe’de denizi seyrederken, Keflfi Bey ad›nda yalanc›l›¤›yla ünlü
arkadafl›ndan Perivefl’in öldü¤ü haberini al›r. Buna inan›r ve çok üzülür. Oysa,
sevgilisinin mezar›n› dahi bilmemektedir. Bu arada babadan kalan miras da bitip
tükenmektedir.

Bir akflam fiehzadebafl›’nda dolafl›rken Perivefl’le karfl›lafl›r ve onu  sevgilisinin
ablas› zanneder. Ondan Perivefl’in mezar›n› sorar. Sonunda onun Perivefl oldu¤unu
fark eder. Alayl› kahkahalar›ndan da yüksek bir aileye ait olmad›¤›n› anlar.)

HAZIRLIK ÇALIfiMALARI

Bat›l› tarzda giyinerek ya da günlük konuflma diline Frans›zca, ‹ngilizce sözcükler
katarak Bat›l› olmak mümkün mü? Bat›l› olmak için sizce neler gerekir? Araflt›r›n›z.
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Afla¤›da okuyaca¤›n›z bölümde Bihruz Bey’le Perivefl’in fiehzadebafl›’nda
karfl›laflmalar› anlat›lmaktad›r.

...

-Hemflirenizin mezar›n› ö¤renmek isterim.

- Benim hemfliremin mezar›n›?

- Evet! Pardon, kusurumu affedin. Ne yapay›m, flahs›n›z› temin ederim ki...

- Siz hemfliremi nerede gördünüz?..

- Çaml›ca bahçesinde gördüm. Lakin sizi temin ederim ki… Ah, hemflireniz bir anj
(melek) idi.

- Konufltunuz, görüfltünüz mü idi?

- Evet lakin me parol donör namus (onurum üzerine) dairesinde konufltuk. Ah!
Kom setrist (Ne kadar ac› çektim.)! Mil pardon (afedersiniz), efendim! 

Ne söyledi¤imi, ne söyleyece¤imi bilemiyorum. Evet topu topu bir defa konufltuk.

- Bahçede konufltunuz öyle mi?

- Evet efendim bahçede ah!

- Havuz bafl›nda olacak…

- Evet! Evet ah! Siz nerden biliyorsunuz?

- Siz ona bir çiçek verdiniz galiba.

- Ah! Evet! Bir çiçek, ma povr flör (zavall› melek) !

- O da size teflekkürler etti, çiçe¤i ald› gö¤süne ilifltirdi… Öyle mi?

- Ah, öyle oldu.

- Az›c›k geri kal›n, flu adamlar geçsinler.

- Peki efendim.

- ….

- Ey sonra? Baflka bir defa daha kendisine bir mektup da verdiniz mi idi?

- Ah! Pardon efendim, mektup baflka bir fley de¤ildi, maryaj›m›z  (evlili¤imiz) için
bir teklif idi.

- Hemfliremi be¤endiniz, sevdiniz mi idi?

- Ah, bilemezsiniz, ne kadar sevmifl idim.

- ‹ki ay… Tamam iki ay gezdim, arad›m; bir yerlerde görmek mümkün olmad›.
Birdenbire kaybolufluna bir mana veremiyordum. Korkuyorum, kimseye soram›yorum.
Nihayet o malörü  ( felaketi)  haber ald›m. Ah, kom je suffer (Ne kadar ac› çektim.)!

- Besbelli çok sevdi¤iniz için öldürdünüz.
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- Ah, ben mi öldürdüm? Onun için ben her dakika ölmeye haz›r idim; o gidece¤ine
keflke ben gideydim, hâlâ bana hayat haram oldu, gözüm dünyay› görmüyor. Povr
anj(melek) !

- fiimdi görseniz hemfliremi elbette tan›rs›n›z de¤il mi?

- A! Ne demek efendim, ne demek?Hiç tan›maz m›y›m?

- Hele yüzüme bir iyi bak›n, sak›n hemflirem sand›¤›n›z ben olmay›m?

- Ah, ne kadar benziyorsunuz!

- Beyefendi, beni anam bir tane do¤urmufl; ne hemflirem var ne de biraderim.

- Ah, gerçek mi söylüyorsunuz?.. Emposibl (‹mkâns›z)…

Bahçede hemfliremle beraber gördü¤ünüz han›m da bu han›m de¤il mi idi?

Perivefl Han›m’›n önü s›ra giden Çengi Han›m bu aral›k arkas›na dönüp bakarak
ve istihza âmiz tebessüm ederek: “Küçük bey ihtiyar olmadan benim gibi bunam›fl 
galiba!” dedi. Bihruz Bey de Çengi Han›m’›n Çaml›ca mükâfat› gününden kula¤›nda
kalan sesini pek iyi tan›d›. Onun üzerine han›mlar›n yan›nda mahcubiyetini tahfif 
edecek bir mazeret arad› ve tekrar söze bafllad›:

- Ah, pardon, mil pardon! Kabahat benim de¤il, Keflfi Bey söyledi, iflte iflte o beni
aldatt›.

- Zarar› yok! Bari bundan sonra sevdiklerinizi çabuk çabuk mezara göndermeyin. 

- Ah, pardon, fakat niçin landonunuzla gezmeyip de böyle yayan geziyorsunuz?

- Nas›l landon?

- Hani sizi bahçede ilk gördü¤üm günkü güzel ekipaj›n›z, süslü araban›zla gezmeli
de¤il misiniz?

- Ha, o araba bizim de¤ildi, biz onu kira ile tutmufltuk.

- Vah vah!

- Ey! Sizin sar› fayton ne oldu?

- Onu alacakl› zaptetti, fley Mösyö Kondraki’ye b›rakt›m.

- Yaz›k!..

Recaizâde Mahmut EKREM

Türk Edebiyat Tarihî

Seyit Kemal KARACAAL‹O⁄LU
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SÖZCÜKLER

hemflire  . . . . . . . . . : K›z kardefl.

istihzaamiz . . . . . . . : Alayl›.

mazeret  . . . . . . . . . :  Özür.

mükâfat  . . . . . . . . . : Ödül.

müyesser  . . . . . . . . : Kolay›n› bulup yapan, kolayl›kla ortaya ç›karan.

tahfif . . . . . . . . . . . . : Hafifletme.

tasavvur etmek  . . . : Düflünmek.

tebessüm  . . . . . . . . : Gülümseme.

zat-› saniye . . . . . . . : Sayg›n kiflilik.

AÇIKLAMALAR

Araba Sevdas› roman›nda yazar, Bihruz Bey tipi ile mirasyedilik anlay›fl›n› ve
Bat›l›laflmay› giyim, kuflam ve gerekli gereksiz yerlerde Frans›zca sözcükler kullanma
olarak alg›layan anlay›fl› elefltirmektedir. Bu tür Bat›l›laflman›n insan› gülünç durumlara
düflürece¤i vurgulanmaktad›r.

Edebiyat›m›zda Bat›l›laflma konusu ; Ahmet Mithat Efendi’nin Felâtun Bey ile
Rak›m Efendi, Hüseyin Rahmi Gürp›nar’›n fi›k ve fi›psevdi romanlar›nda ele al›nm›flt›r.

Araba Sevdas› roman›n›n konusu gerçek hayattan al›nm›flt›r. Eserin yaz›ld›¤›
dönemlerde Bihruz Bey tipine s›kça rastlanmaktad›r. Eserde kiflilerin ruhsal durumunu
etkileyen çevrenin tan›t›lmas›na önem verilmifltir. Ele al›nan kifliler, her zaman çevremizde
görebilece¤imiz kiflilerdir. Bu eserde realizmin etkisi görülmektedir.

MET‹N ÜZER‹NDE ÇALIfiMALAR

1. Tanzimat Döneminin sosyal, siyasal ve kültürel hayat› metne nas›l yans›m›flt›r?

2. Bihruz Bey ve Perivefl’in olay içerisindeki ifllevini ve özelliklerini söyleyiniz.

3. Bihruz Bey’le Perivefl Han›m’›n konuflmalar›n› do¤al buluyor musunuz?

4. Olay nerede geçmektedir? Bu yerin özelli¤ini ve ifllevini aç›klay›n›z.

5. Metnin temas›n› bulunuz.

6. Olay kim taraf›ndan anlat›lmaktad›r? Anlat›c›n›n bak›fl aç›s›n› aç›klay›n›z.

7. Metinde geçen tasvir ve tahlillere örnek veriniz. ‹fllevini aç›klay›n›z.

8. Metinde nas›l bir dil kullan›lm›flt›r?
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RECA‹ZÂDE MAHMUT EKREM

(1847-1914)

Recaizâde Mahmut Ekrem, Tanzimat Edebiyat› flair ve yazarlar›ndand›r. 1847
y›l›nda ‹stanbul’da do¤du. Harbiyedeki ö¤renimini sa¤l›¤› elvermedi¤i için yar›da
b›rakt›. D›fl ‹fllerinde (Hariciye Nezareti) memur olarak göreve bafllad›. Nam›k Kemal
ile tan›flt›ktan sonra Tasvir-i Efkâr gazetesinde  yaz›lar yazd›. Nam›k Kemal’in  yurt
d›fl›na ç›kmas›yla Tasvir-i Efkâr gazetesini ç›kartt›. fiûra-y› Devlet  (Dan›fltay) üyesi
oldu. Bu görevde 1908 y›l›na kadar kald›. 

Bir taraftan da Galatasaray Lisesi edebiyat ö¤retmenli¤i yapt› (1880-1887).
Yenilik taraftar› gençleri Servet-i Fünûn dergisi etraf›nda toplad› (1896). 1908’den
sonra Âyan (Senato) üyeli¤ine  seçildi ve ölünceye dek bu görevi sürdürdü. Bir ara
(birkaç ay kadar) Evkâf (Vak›flar) ve Maarif (Milli E¤itim) Nâz›rl›¤› da yapan
Recaizâde Ekrem 1914 y›l›nda öldü. 

Recaizâde Mahmut Ekrem, edebiyat›m›zda fliir, roman, tiyatro vb. alanlar›nda
eserler verdi. fiiirde önce Divan edebiyat›, sonra da Bat› edebiyat› yolunda eserler
yazd›. Toplum konular›na hiç de¤inmedi. Do¤a güzellikleri, aflk konular›  ile günlük
hayatta karfl›laflt›¤› her tür olaylar› ele ald›.  Aruz ölçüsünü kulland›, heceyle birkaç  fliir
denemesinde bulundu.

9. Okudu¤unuz roman yaz›ld›¤› dönemi temsil etmekte midir? Nas›l?

10. Metni yorumlay›n›z.

11. Roman hakk›ndaki duygu ve düflüncelerinizi ifade ediniz.
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Recaizâde Mahmut Ekrem’in edebiyat›m›za en önemli katk›lar›ndan biri de Bat›
yanl›s› gençleri Servet-i Fünûn dergisi etraf›nda toplamas› oldu. ‹lk kez edebiyat 
kurallar›n› ö¤reten Talim-i Edebiyat adl› eserini haz›rlad›. Yaflad›¤› dönemde “üstat”
olarak tan›nd›. 

Tiyatrolar›nda klasizmin, romanlar›nda realizmin etkisi görülür.

Eserlerinden baz›lar› flunlard›r: (fliir) Zemzeme I, II, III, Nijat Ekrem; (roman)
Araba Sevdas› ; (elefltiri) Takdir-i Elhan, Zemzeme Mukaddimesi; (edebiyat bilgileri)
Talim-i  Edebiyat; (tiyatro) Afife Anjelik.

Türk edebiyat›nda “Talim-i Edebiyat” adl› eserin önemi nedir?
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B. GÖSTERMEYE BA⁄LI EDEBÎ MET‹NLER

fiA‹R  EVLENMES‹’NDEN

(Müfltak Bey, davran›fl ve giyimiyle mahalle halk› taraf›ndan sevilmemektedir. fiair
tabiatl›, fakir Müfltak Bey, mahallesindeki Kumru Han›m’la evlenmek ister. Ziba Dudu
arac› olur ve dü¤ün yap›l›r. Mahalleli Müfltak Bey’e bir oyun oynar ve Kumru Han›m
yerine onun yafll› ve çirkin ablas› Sakine Han›m’› Müfltak Bey’e nikâhlar.)

B‹R‹NC‹   FIKRA

(Müfltak Bey -  Hikmet Bey)

Müfltak Bey-  Hele bu akflam güvey giriyorum ya… Bereket versin ki bugün nikâh›m
k›y›ld›, yoksa aflk ile telâfl›mdan az kald› nikâhs›z güvey girecektim.

Hikmet Bey -  Hiç öyle fley olur mu?

Müfltak Bey -  Neye olmaz, buna âfl›k evlenmesi derler.

Hikmet Efendi -  Acayip.

Müfltak Bey -  Öyle ya… Aflks›z ve muhabbetsiz evlenen geçinebilirse aflk olsun. Ya
ben Kumru Han›m’› neye al›yorum? Ancak sevgilim oldu¤u için… Ne dersin, flunu
delice sevdi¤ime ak›ll›l›k etmemifl miyim?

Hikmet Bey -  ‹htimaldir.

Müfltak Bey -  O tazelikle hüsnü gibi huyu da güzel… Bence her hâlinden memnunumdur.

HAZIRLIK ÇALIfiMALARI

1. Türk edebiyat›nda Tanzimat Dönemi Edebiyat›ndan önce modern anlamda 
tiyatro türünde örnek eserler var m›yd›? Araflt›r›n›z.

2. Tercüme yoluyla Türk tiyatrosunun ve tiyatro tekni¤inin nas›l geliflti¤i konusunda 
bilgi edininiz.
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Ah, ama zavall› Kumrucu¤umun karga suratl› büyük hemfliresi olmasa…

Hikmet Bey -  Gerçek onun ismi ne idi?

Müfltak Bey -  Sakine Han›m de¤il mi ya? Miskinin ad›n› bile sevmiyorum.

Hikmet Bey -  Niçin?

Müfltak Bey -  Bize engel oldu¤u flöyle dursun, çehre zü¤ürdü olarak k›rk befl yafl›na
kadar evlerde kald›¤›ndan ak›l cihetiyle de iflâsa ç›km›fl. Hâs›l› bir büyük kamburundan
baflka göze görünür bir fleyi yok. Ah, böyle bir bald›z›m oldu¤una âlemden hicab 
ediyorum.

Hikmet Bey -  Ne çare, gülü seven dikenine katlan›r.

Müfltak Bey -  Gel flunu sana vereyim be… Ama, nikâhla ha. Geçinemeyecek ne
varm›fl? Ya o ak›llan›r ya sen ç›ld›r›rs›n.

Hikmet Bey -  Sak›n Kumru Han›m’›n yerine onu sana verip de bir hile etmesinler,
âlem bu ya!.. Zira büyük dururken küçü¤ü kocaya vermek âdet de¤ildir.

Müfltak Bey -  Yok, bak, ben öyle latife istemem. Latife latif gerek.

Bikmet Bey - Öyleyse sen bana onu neye latifeyle peflkefl çekiyorsun, ya?

Müfltak Bey -  Ben sana onu latifeyle mi vermek istiyorum? Gerçekten a can›m!

Hikmet Bey -  Özrün kabahatinden büyük.

Müfltak Bey -  Hiç özür dilemiyorum.

Hikmet Bey -  Ya!

Müfltak Bey -  Aman, sus. ‹flte k›lavuzum Ziba Dudu geliyor. Galiba benim
Kumrucu¤umu getiriyorlar. Haydi, sen selâml›kta otur. Birazdan gene görüflürüz.

…

DÖRDÜNCÜ   FIKRA

(Müfltak Bey -  Ziba Dudu -  Habbe Kad›n -  Sakine Han›m)

Ziba Dudu -  Evlâd›m, gelin han›m› getirdik. Gel, koltu¤una girde köfleye oturt.

Müfltak Bey -  (Neflat›ndan türlü türlü tuhafl›klar ederek Sakine Han›m’› Habbe Kad›n
koltuklam›fl oldu¤u hâlde karfl›lar.) Vaay…

Ziba Dudu -  (Habbe Kad›n’a) A dostlar, damat bey gelin han›m› görür görmez
sevincinden bay›ld›.

Müfltak Bey -  Hay›r, sevincimden bay›lm›yorum, kederimden yüre¤ime iniyor, ah!

Habbe Kad›n -  (Ziba Dudu’ya) A! Zavall› gelin han›m› bir titreme ald›. Aman›n, al 
basmas›n. (Sakine Han›m’› sandalyeye oturtur.)

Müfltak Bey -  Nedir bu?

Ziba Dudu -  ‹flte ömrün oldukça sana can yoldafl› olacak sevgili yarin Sakine Han›m.
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Müfltak Bey -  O bana can yoldafl› olaca¤›na benim can›m ç›ksa daha can›ma minettir.

Ziba Dudu -  (Habbe Kad›n’a) Adamlar, damat bey say›klamaya bafllad›. Galiba
safas›ndan akl›n› flafl›rm›fl.

Habbe Kad›n -  (Ziba Dudu’ya) Biçare, hasretine kavufltu¤u için sevinç delisi oldu.

Müfltak Bey -  (Hüzün ile) Ah! Ah! Ah!

Ziba Dudu -  A¤lamay›n… Sen a¤layaca¤›na düflmanlar›n a¤las›n.

Müfltak Bey -  Ah, düflmanlar›m bu hâlimi bilseler nas›l gülerler.

Ziba Dudu -  Haydi kuzum, gelin han›m› duva¤›n› aç da yüzünü gör. Biraz gönlün
aç›ls›n.

Müfltak Bey -  Neye laz›m! Yüzünü göreyim de bir kat daha yüre¤im mi kalks›n 
üzüntüm mü arts›n?

Ziba Dudu -  Aç evlâd›m, aç. Sevgilin oldu¤una flüphen kalmas›n. (Habbe Kad›n ile
beraber Sakine Han›m’›n  duva¤›n›, Müfltak Bey’e açt›rmas› için cebreder.)

Müfltak Bey -  ‹stemem! (Elini çekerken Sakine Han›m’ ›n duva¤› ile i¤reti saç› 
kazaen eline iliflir kal›r ve Sakine Han›m’›n yüzü ve ak saçlar› aç›l›r.) Bu ne?

Ziba Dudu -  Vaay! Zavall› k›zca¤›z›n s›rma gibi nazik saçlar›n› yolup ç›kard›.

Müfltak Bey -  Ey vak›a ak saçlar› beyaz s›rma gibi baksana, nas›l par›l par›l parl›yor.

Ziba Dudu -  Ay, o lâk›rd› ona de¤il, yenge kad›nlara banad›r. Ben sana harf atmay›
ö¤retirim. (Habbe Kad›n’a) Haydi, yenge kad›n, gelin han›m› çabuk d›flar› ç›kar da
nikâh›n› k›yan efendiyi ça¤›rt. Yan›m›zdaki kahvededir. Orada bulunan mahalleliyi
als›n da gelsin. fiuna bir meram anlats›nlar.

…

YED‹NC‹   FIKRA

(Müfltak Bey -  Ziba Dudu -  Habbe Kad›n -  Ebüllaklaka Batak Ese -  Atak
Köse -  Hikmet Efendi)

Atak Köse -  (Arkas›nda küfe ve bir elinde kürek ve bir elinde süpürge ile) istemeyiz.

Hikmet Efendi -  (Dahi Atak Köse’nin arkas›ndan yetiflerek) ne istemiyorsunuz.

Atak Ese -  Ben ne bileyim! Mahalleli istemeyiz diyor, ben de öyle diyorum. Elbette
onlar›n böyle demelerinde hakk› vard›r.

Hikmet Bey -   Ay, mahallelinin neden hakk› var?

Atak Köse -  Hakk› oldu¤unu pek yavuz bilürün. Ama bak, do¤rusu, neden hakk›
oldu¤unu bilmen.

Hikmet Edendi -  Öyle ise bilmedi¤in fleye neye kar›fl›yorsun?

Atak Köse -  Vay, neye gar›flman? Ben de bu mahallenin galbur üstüne gelenlerinden



TÜRK EDEB‹YATI 5

57

de¤il miyim?

Hikmet Bey -  Sen kim oluyorsun?

Atak Köse -  Daha hâlâ sen benim kim oldu¤umu bilmiyo musun?

Hikmet Bey -  Hay›r.

Atak Köse -  Öyleyse, sen de bilmedi¤ini neye soruyorsun? Hay cahil, hay! fiimdi tutub
da sana anlatacak m›y›m ki, ben deheyy öteki mahallede kirac›y›n  ve bu mahallede
süprüntücü bafl›y›n diye.

Hikmet Bey -  Hay flaflk›n, hay!

Atak Köse -  Senin de akl›n olsayd› benim gibi flaflk›n olurdun. Maslahatta ne vam›fl.
Haydi oradan süpürüver bakay›n.

Ebullaklaka -  (Müfltak Bey’i göstererek) Vay, sen flunun gibi bir kabahatliye sahabet
ediyorsun ha?.. R›za-y› kabahat ayn› kabahattir. Sen de onun gibi cezaya müstahaks›n.

Hikmet Bey -  Aman efendim, ben kendi kabahatimi anlad›m, ama onun kabahati
n’oluyor anlamad›m.

Ebullaklaka -  Daha ne olsun? Kendine nikâh etti¤im k›z› istemiyor da onun küçü¤ünü
istiyor. Bu ne demektir?

Hikmet Bey -  Efendim,  gazaplanmay›n›z. (Gizlice bir para kesesi göstererek) Küçük
k›z› senden isteriz.

Batak Ese -  Efendi nedir o? Rüflvet mi al›yorsunuz?

Ebullaklaka -  (Batak Ese’ye) Ben öyle fley mi kabul ederim? ‹stemem. (Gizlice Hikmet
Bey’e) Yan cebime ko. (Hikmet Bey keseyi onun yan cebine koyar.)

Atak Köse -  Gizlice yan cebime ko mu diyorsunuz?

E bu l la klaka - H a y › r. Yan canibimde durma git, diyorum. Ta k i benden 
flüphelenmeyesiniz.

Batak Ese -  Galiba paray› alm›fla benziyorsunuz.

Ebüllaklaka -  Hâflâ sümme hâflâ: E¤er ben paraya elimi sürdümse, ellerim k›r›ls›n.

Hikmet Efendi -  Aman efendim. Hakikat her neyse lây›k›yla meydana ç›kar›n da ona
göre flan›n›za düfleni iflleyin.

Ebüllaklaka -  Böyle kibarane, yoluyla meram›n›z› ifade buyuruflunuzdan gönlümdeki
hiddet gitti de yerine merhamet geldi. (Mahalleliye) Yahu, mahalleli! Ben bu iflte bir
baflka türlü hakkaniyet görmeye bafllad›m. Zira sonradan hat›r›ma bir fley geldi.

Mahalleli -  Nedir o?

Ebüllaklaka -  Hani büyük k›z demekten murad›m, yaflta büyük de¤ildir, boyda büyük
manas›nad›r. Zira büyük k›z, k›rk yafl›n› geçmifl oldu¤u hâlde damat beyin dengi 
olamaz. ‹flte benim bildi¤im bu kadard›r. Her bir zamanda ve  ahran  mekânda böyle,
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do¤rucas›na flehadet ederim.

Batak Ese -  Siz buncaleyin dil ile ikrar ettikten geri biz de kabl ile tastik ederiz.

Mahalleli -  Hay hay!

Ebüllaklaka -  (Habbe Kad›n’a) Yenge kad›n, boyda büyük, yani yaflta küçük olan as›l
gelin han›m› var getir. Kendi elimle damat beye teslim edeyim, bir daha yanl›fll›k 
olmas›n. (Hikmet Efendi’ye) Daha baflka bir yanl›fl olmufl fleyler varsa söyleyin, onlar›
dahi hasbice düzelteyim. Zira bu makule hay›rl› hizmette bulunmay› kendime bir büyük
iftihar bilirim.

Batak Ese -  (Müfltak Bey’e) Beyefendi, deminden size dedi¤im ilâflar›n hepici¤i flaka
içindi. Sizi gasvetiniz vaktinde güldürüp e¤lendirmek isteyedum.

Atak Köse -  (Hikmet, Efendi’ye) Efendim. Tövbe olsun, bir daha mahallelinin 
süprüntüsünden baflka bir ifle garuflursam adam de¤ilim.

fiinasi

fiinasi

Osman Nuri EK‹Z

AÇIKLAMALAR

fiinasi’nin ilklerinden birisi de Bat› edebiyat›ndan Türk edebiyat›na kazand›rd›¤›
tiyatro türüdür. Yazar, fiair Evlenmesi  ile edebiyat›m›za Bat› tiyatrosunun ilk örne¤ini
kazand›rm›flt›r. Modern anlamda ilk Türk tiyatrosu fiinasi’nin fiair Evlenmesi adl› bir
perdelik komedisidir. Bat› tekni¤iyle Türk toplumuna ait yöresel bir konu ele al›nm›flt›r.
Eserde, görücü usulü ile evlenmenin sak›ncas› vurgulanmaktad›r.

MET‹N ÜZER‹NDE ÇALIfiMALAR

1. Tanzimat Döneminin sosyal, siyasal ve kültürel hayat› metne nas›l yans›m›flt›r?

2. Metinde olay örgüsü nas›l düzenlenmifltir?

3. Kiflilerin olay içerisindeki ifllevini ve özelliklerini söyleyiniz.

4. Metnin temas›n› bulunuz.

5. Metinde kullan›lan dilin özelliklerini aç›klay›n›z.

6. Okudu¤unuz metin Tanzimat Dönemini temsil etmekte midir, Nas›l?

7. Metni yorumlay›n›z.

8. Metin hakk›ndaki duygu ve düflüncelerinizi ifade ediniz.
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fi‹NAS‹

(1826-1871)

Türk edebiyat›nda yeniliklerin öncüsüdür. 1860’ta Tercüman-› Ahval’i (ilk özel
gazete), 1862’de Ta s v i r-i Efkâr’› ç›kard›. ‹lk makaleyi (Tercüman-› Ahval Mukaddimesi),
ilk piyesi (fiair Evlenmesi) o yazd›. Noktalama iflaretlerini de ilk defa o kulland›. La
Fontaine’den fabller tercüme etti. Lamartin’den  manzum çevirileri vard›r. ‹lk fliir
çevirilerini de o yapt›. Tanzimat Ferman›’n› ilan eden Mustafa Reflit Pafla için yazd›¤›
iki kasidesi ünlüdür. Bu kasidelerdeki övgüleri Divan fliirindekinden farkl›d›r.
Kasidelerde övülen kifli bizzat Mustafa Reflit Pafla’n›n kendisi ve kiflisel özellikleridir.
O, baflar›l› bir flair ve yazar olmamas›na ra¤men Bat› edebiyat›ndan al›nan yeni türlerle
edebiyat›m›z›n bat›l›laflmas›nda en çok onun eme¤i vard›r.

Eserleri: (tiyatro) fiair Evlenmesi; (fliir) Müntehabat-› Eflar, Divan-› fiinasi; (çeviri
fliirler) Tercüme-i Manzume; (ilk atasözleri kitab›) Durub-› Emsal-i Osmaniye.

Daha önceki dönemlerde inceledi¤iniz geleneksel tiyatro (Karagöz, meddah,
ortaoyunu) metinlerini hat›rlay›n›z. Modern tiyatro metni (fiair Evlenmesi) ile
aralar›nda nas›l farklar ve benzerlikler söz konusudur.

fiinasi edebiyat›m›zda hangi ilkleri gerçeklefltirmifltir? 
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4. TANZ‹MAT DÖNEM‹ EDEB‹YATI’NIN GENEL ÖZELL‹KLER‹ 

Tanzimat edebiyat›n›n Genel Özellikleri 

1. Divan edebiyat›nda bulunmayan hikâye, roman, tiyatro, makale, elefltiri, an› gibi
yeni türler edebiyat›m›za girmifltir. fiiir, tarih ve mektup gibi türler de Bat›l› anlay›fla
göre yenilefltirilmifltir.

2. “Toplum için sanat” anlay›fl›n› benimseyenler zulme, haks›zl›¤a ve cahilli¤e karfl›
ç›km›fllar; eserlerinde hak, adalet, kanun,  hürriyet, esaret, vatan millet vb. kavramlar›
kullanm›fllard›r. “Sanat için sanat” anlay›fl›n› benimseyenler bu kavramlardan uzaklafl›p
tabiat, aflk, ölüm gibi kavramlarla kendi iç dünyalar›na yönelmifllerdir.

3. Frans›z edebiyat› örnek al›nd›¤›ndan bu edebiyatta görülen klasisizm, romantizm ve
realizm ak›mlar›n›n etkisinde kal›nm›flt›r.

4. Sanatç›lar, dilin yal›nlaflmas›n›, yaz› dili ile konuflma dilinin bir olmas›n› 
savunduklar› hâlde, eski al›flkanl›klar›ndan kurtularak yal›n dille yazamam›fllard›r.  Bu
anlay›fl, deneme amac›yla  yaz›lan örneklerle s›n›rl› kalm›flt›r.

5. Bat› edebiyat›ndan  fliir çevirileri yap›lm›flt›r. Bat›dan ilk fliir çevirilerini fiinasi
Tercüme-i Manzume ad›yla  yay›mlam›flt›r.

6. fiiirin temas› geniflletilmifl, günlük hayatla ilgili her tür olay,  duygu ve düflünce fliirin
temas› olarak ele al›nm›flt›r.

7. ‹lk zamanlarda Divan edebiyat›  naz›m biçimleri kullan›lm›fl, eski biçimler içerisinde
yeni düflünceler ifllenmifltir. Daha sonra yeni naz›m biçimleri içerisinde yeni 
düflünceler de ele al›nm›flt›r.

8. Beyitlerin tek bafl›na güzelli¤i yerine, konu bütünlü¤üne önem verilmifltir.

9. Genel olarak aruz ölçüsü kullan›lm›flt›r.

10. Nesirde, birtak›m düflünceleri halka yaymak amac› güdüldü¤ünden, uzun cümleler
ile sanatl› anlat›m biçimi b›rak›lm›fl, onun yerine düflüncelerin kavranmas› için k›sa ve
anlafl›l›r cümlelere yer verilmifltir.

11. Hikâye ve romanlarda temalar günlük hayattan, tarihten al›nm›flt›r. Olay›n gerçek
ya da gerçe¤e yak›n olmas›na dikkat edilmifltir.

12. Tiyatro türünde; vatan, ulus, aile, görenek ve gelenek ile ilgili temalar ifllenmifltir.
Komedilerde klasisizm dramlarda romantizmin etkisi görülür.

Ünite boyunca Tanzimat edebiyat›n›n ö¤retici metinlerinden, coflku ve heyecan›
dile getiren metinlerinden (fliir) ve olay çevresinde oluflan edebî metinlerinden farkl›
örnekler incelediniz ve çeflitli bilgiler edindiniz. Bu örneklerden ve bilgilerden de
yararlanarak Tanzimat Dönemi edebiyat›n›n genel özellikleri hakk›nda tahminlerde
bulununuz.
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ÖZET

“Düzenlemeler” anlam›na gelen “Tanzimat”,  Osmanl› Devleti’nin baz› kurumlar›yla
Bat›ya yönelifli anlam›n› tafl›r. Adli, siyasi, askerî, mali ve idari alanlarda devlet ve
kifliler (yöneten ve yönetilenler) aras›nda düzenlemeler yap›lm›flt›r. Bu düzenlemelerde
köklü bir yap›lanma söz konusu de¤ildir. ‹htiyaç duyulan alanlarda gerçeklefltirilen
k›smi de¤iflikliklerdir.

Tanzimat Dönemi’nde Bat› uygarl›¤›n›n önemini kavram›fl baz› Türk ayd›nlar›;
bilim, sanat, edebiyat ve yaflay›fl alanlar›nda  Bat›y› örnek alm›fllard›r. Bu etkileniflin
önemli yönlerinden biri de gazete türünde kendini göstermifltir. Âgah Efendi ile
fiinasi’nin birlikte ç›kard›klar› Tercüman-› Ahval adl› gazete ile Tanzimat Edebiyat›
Dönemi bafllam›flt›r.

Tanzimat Edebiyat› yap›lan yenilikler ve sanat görüflleri yönünden iki dönemde
incelenebilir. Ancak ‹slam Uygarl›¤› Çevresinde Geliflen Türk Edebiyat› (Divan
Edebiyat›) ile Tanzimat Edebiyat› aras›nda geçifl say›labilecek bir “Haz›rl›k Dönemi”ni
de unutmamak gerekir. Bu dönemde Divan edebiyat› ögeleri ve Tanzimat’la gerçekleflen
yenileflme hareketlerinden gelen ögeler birlikte kullan›lm›flt›r.

Haz›rl›k Döneminde (1839-1860) daha çok Bat›dan baz› fliir, hikâye ve roman
çevirileri yap›l›rken baz› edebî türlerin ilk örnekleri verilmifltir. ‹lk fliir çevirileri 
J.J. Rousseau (Ruso), Victor Hugo (Viktor Hügo) ve Lamartine (Lamartin) gibi Frans›z
flairlerinden yap›l›r. ‹lk çeviri roman, Yusuf Kâmil Pafla’n›n Fenelon’dan yapt›¤›
Telemak adl› eserdir. Takvim-i Vekayi ve Ceride-i Havadis ise ilk gazetelerimizdir.

Tanzimat Döneminin en önemli özelli¤i eski-yeni karfl›laflmas›d›r. Divan 
edebiyat›ndan gelen eski ögeler ile Bat›dan gelen yeni ögeler birlikte kullan›lm›flt›r.

Tanzimat Dönemi edebiyat›n›n birinci dönem sanatç›lar› (fiinasi, Ziya Pafla,
Nam›k Kemal, Ahmet Mithat…) “sanat› toplum yarar›na” düflünerek toplumla ilgili
kavramlar› ele alm›fl, “konuflma dili”ne yönelmifl, Bat› edebiyat›ndan “tiyatro, roman,
hikâye” gibi türleri edebiyat›m›za kazand›rm›fllard›r. Gazete ile de edebiyat›m›za
makale, elefltiri gibi ö¤retici metin türleri girmifltir.

Bu dönemde  fiinasi fliirlerinde ak›l , hak, adalet ve uygarl›k; Nam›k Kemal vatan,
hürriyet, halk, millet gibi temalara yer vermifllerdir. Art›k temalar, Divan fliirine göre
farkl›laflmaktad›r. Yeni kavramlarla yeni imajlar meydana getirilmifltir.

fiiirin yap›s›nda yenilikler yap›larak kasidenin gereksiz bölümleri at›lm›flt›r. Aruz
ölçüsü bu dönemde henüz tek ölçü olma özelli¤ini korumaktad›r.

Sanatç›lar eserlerini “toplum için sanat” görüflüyle kaleme alm›fllard›r. Edebiyat›
toplumu e¤itmek amac›yla bir araç olarak kullanm›fllard›r.

Bu dönemde düz yaz›n›n ilk örnekleri verilmifltir. Bat›dan gelen gazete, roman,
hikâye, tiyatro gibi yeni türlerle düz yaz›m›z geliflmifltir. Yazarlar, edebî metni, halk›
e¤itmek için bir araç olarak görmüfllerdir. Tiyatro ile dilde sadeleflme sa¤lanm›flt›r.
Seyretmenin okumadan daha etkili oldu¤u düflünülerek halka iletilmek istenen, tiyatro
ile gerçeklefltirilmifltir.
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fiair Evlenmesi adl› eserle tiyatro türünde yeni bir dönem aç›lm›flt›r. fiinasi’yi
roman, tiyatro, makale, elefltiri ve edebiyat tarihi türlerinde Nam›k Kemal izlemifltir.
Ziya Pafla da yapt›¤› çeviriler ve “fiiir ve ‹nfla” adl› makalesiyle bu dönemdeki dikkati
çeken adlar aras›ndad›r.

Tarih alan›nda Ahmet Cevdet Pafla, tiyatro uyarlamalar›yla Ahmet Vefik Pafla, dil
ve sözlük çal›flmalar›yla da fiemsettin Sami baflta gelen adlard›r.

fiiirimizde Tanzimat’la bafllayan yenileflme hareketi, Tanzimat edebiyat›n›n ikinci
döneminde de sürmüfltür. fiiirin temas› geniflletilmifl, bireysel temalar ön plana ç›km›fl,
yap›sal de¤ifliklikler gerçeklefltirilmifltir. fiiir dilinde birinci dönemde görülen sadeli¤in
yerini süslü, sanatl› bir söyleyifl alm›flt›r.

Roman ve hikâyede ilk realist örnekler verilmeye bafllanm›flt›r. Recaizâde Mahmut
Ekrem Araba Sevdas›, Sami Paflazade Sezai Sergüzeflt ile Nabizade Naz›m ise Zehra
adl› roman›yla ilk realist örnekleri vermifllerdir.

Tiyatro, gazete ve dergi alanlar›nda birinci dönemdeki canl›l›k yerini durgunlu¤a
b›rak›r.

Tanzimat edebiyat›n›n  ikinci dönem sanatç›lar›: Abdülhak Hamit Ta h r a n ,
Recaizade Mahmut Ekrem, Sami Paflazade Sezai, Nabizade Naz›m, fiemsettin
Sami’dir.

TANZ‹MAT EDEB‹YATINDA ‹LKLER

‹lk resmî gazete  . . . . . . . : Takvim-i Vekayi.

‹lk yar› resmî gazete  . . . . : Ceride-i Havadis .

‹lk özel Türkçe gazete  . . : fiinasi, Agah Efendi, Tercüman-› Ahval .

‹lk mizahî gazete  . . . . . . : Teador Kasap, Diyojen .

‹lk makale  . . . . . . . . . . . : fiinasi, Tercüman-› Ahval Mukaddimesi.

‹lk yaz›lan tiyatro  . . . . . : fiinasi, fiair Evlenmesi.

‹lk oynanan tiyatro  . . . . : Nam›k Kemal, Vatan Yahut Siliste.

‹lk çeviri roman  . . . . . . . : Yusuf Kamil Pafla, Te rceme-i Te l e m a k( F e n e l o n ’ d a n ).

‹lk yerli roman  . . . . . . . . : fiemsettin Sami, Taaflfluk-› Talat ve Fitnat.

‹lk edebî roman  . . . . . . . : Nam›k Kemal, ‹ntibah .
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TEST II

1. Afla¤›dakilerden hangisi Tanzimat fliirinin özelliklerinden de¤ildir?

A. Bat› edebiyat›ndan al›nan yeni birtak›m  naz›m biçimleri kullan›ld›.

B. Yal›n bir dil ve hece ölçüsüyle halk›n anlayaca¤› biçimde eserler verildi.

C. Hak, adalet, zulüm, özgürlük ve ulus gibi kavramlar fliirde ifllendi.

D. Genel olarak aruz ölçüsü kullan›ld›. 

2. Afla¤›daki sanatç›lardan hangisi Tanzimat’›n birinci döneminde yer almaz?

A. Ziya Pafla

B. Nam›k Kemal

C. Abdülhak Hamid Tarhan

D. fiinasi

3. 1860 y›l›nda yay›mlanan ve bu tarih Tanzimat Dönemi Türk edebiyat›n›n 
bafllang›c› say›lan ilk özel gazete afla¤›dakilerden hangisidir? 

A. Tercüman-› Ahval  

B. Tasvir-i Efkar

C. Takvim-i Vekayi

D. Hürriyet

4. Afla¤›dakilerden hangisi çeviri yoluyla edebiyat›m›za giren ilk romand›r?

A. Telemak

B. ‹ntibah

C. Araba Sevdas›

D. Robinson Crusoe
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5. Afla¤›dakilerden hangisi  ilk yerli roman›m›z olan Taaflfluk-› Talat ve Fitnat’›n 
yazar›d›r?

A. Recaizâde Mahmut Ekrem   

B. Nam›k Kemal   

C. fiemsettin Sami   

D. Nabizade Naz›m

6. Recaizâde Mahmut Ekrem’in eserlerindendir. Roman bafl kiflisi Bihruz, 
Bat›l›laflmay› yanl›fl anlayan; sadece giyim kuflam›na önem veren ve arada bir 
Türkçe cümlelere Frans›zca sözcükler katan biridir. Babas›ndan kalan miras› 
hesaps›zca tüketir.

Yukar›da sözü edilen eserin ad› nedir?

A. ‹ntibah

B. Sergüzeflt  

C. Telemak

D. Araba Sevdas›

7. Afla¤›dakilerden hangisi Nam›k Kemal’in eserlerinden de¤ildir?

A. ‹ntibah

B. fiair Evlenmesi

C. Vatan Yahut Silistre

D. Tahrib-i Harabat

8. fiinasi hakk›nda verilen afla¤›daki bilgilerden hangisi yanl›flt›r?

A. Âgah Efendi ile ilk özel gazeteyi ç›karm›flt›r.

B. Türk edebiyat›nda ilk kez noktalama iflaretlerini kullanm›flt›r.

C. Tercüman-› Ahvâl Mukaddimesi’yle an› türünün ilk örne¤ini vermifltir.

D. Atasözleri derlemifltir.
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9. Birinci dönem Tanzimat fliirinin Divan fliirinden ayr›lan yönü, afla¤›daki 
seçeneklerden hangisinde verilmifltir?

A. Hece ölçüsü kullan›lm›flt›r.

B. Konular toplumsald›r.

C. Beyit ve bentler kullan›lm›flt›r.

D. Edebî sanatlara yer verilmifltir.

10. Afla¤›dakilerden hangisi Tanzimat edebiyat›n›n birinci döneminin özellikleri 
aras›nda yer almaz?

A. Sanatç›lar, “toplum için sanat” görüflünü benimsemifllerdir.

B. Bat›dan ilk çeviriler bu dönemde yap›lm›flt›r.

C. Makale, f›kra, elefltiri gibi yaz› türleri ortaya ç›km›flt›r.

D. ‹lk resmî gazete yay›mlanm›flt›r.

11. Afla¤›dakilerden hangisi Tanzimat edebiyat›n›n ikinci döneminin özellikleri 
aras›nda yer almaz?

A. Roman türünde romantizm edebiyat ak›m›ndan realizme geçilmifltir.

B. Aç›k ve sade bir dil tercih edilmifltir.

C. Bat›dan al›nan yeni naz›m biçimleri kullan›lm›flt›r.

D. Sanatç›lar, “sanat için sanat” görüflünü benimsemifllerdir.

12. Ziya Pafla, afla¤›daki türlerin hangisinde eser vermemifltir?

A. tiyatro

B. an›

C. antoloji

D. fliir
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13. Afla¤›dakilerden hangisi Tanzimat Dönemi sanatç›lar›ndan de¤ildir?

A. Ahmet Mithat

B. Recaizâde Mahmut Ekrem

C. Tevfik Fikret

D. Sami Paflazade Sezai

14. Tanzimat Edebiyat› fliirlerinde bireysel duygulara a¤›rl›k veren flairler afla¤›daki 
seçeneklerden hangisinde verilmifltir?

A. Nam›k Kemal-Ahmet Mithat Efendi 

B. fiinasi-Nam›k Kemal

C. Ziya Pafla-Recaizâde Mahmut Ekrem

D. Recaizâde Mahmut Ekrem-Abdülhak Hamit Tarhan

15. Tanzimat Edebiyat› Döneminde tiyatro eseri yazmayan sanatç› afla¤›dakilerden 
hangisidir?

A. fiinasi

B. Nam›k Kemal

C. Ziya Pafla

D. Abdülhak Hamit Tarhan
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SOLDAN SA⁄A

1. fiinasi’yle birlikte edebiyat›m›zda ilk Türkçe özel gazeteyi ç›karan kifli.

2. Tanzimat Döneminde Bat›dan al›nan bir naz›m flekli.

3. ‹lk resmî gazete.

4. Tanzimat Döneminde “sanat için sanat” görüflünü benimseyen “Makber” fliirinin 
flairi.

5. Tanzimat edebiyat›n›n birinci dönem sanatç›lar›n›n sanat anlay›fllar›.

BULMACA

YUKARIDAN AfiA⁄I

1. Mustafa Reflit Pafla’n›n ilân etti¤i ferman.

2. Ziya Pafla’n›n bendlerden oluflan sosyal içerikli uzun fliiri.

3. Edebiyat›m›zda noktalama iflaretlerini ilk kullanan kifli.

4. Tanzimat edebiyat›nda “sanat için sanat” görüflünü benimseyen; tiyatro, fliir, roman 
vb. türlerde eser veren sanatç›s›.

5. “Vatan flairi” olarak tan›nan Tanzimat sanatç›s›.
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BULMACA

12

3

1

2

4

5

3

4

5


