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ÜNİTE
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATINDA ŞİİR-II
(İKİNCİ KUŞAK)
Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede Tanzimat Dönemi ikinci kuşak şairlerinin genel özellikleri öğrenilmelidir.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav

Dönem Sonu
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Osmanlı’da özellikle 19. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren kendini gösteren bu değişim Tanzimat birinci kuşak şairleri olarak adlandırdığımız Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa gibi isimlerde ilk karşılıklarını
bulmuştur. Bunlardan sonra gelen ve büyük oranda bu birinci kuşağın etkisinde şiire başlayan yenileşmenin ikinci kuşağı olarak tanımladığımız Recaizâde Mahmut Ekrem, Abdülhak Hâmit ve Muallim Naci gibi isimler ise birinci kuşak şairlerinden çeşitli açılardan farklılık gösterdikleri için “Tanzimat ikinci kuşak” şairleri olarak adlandırılırlar.

tanzimat dönemi türk edebiyatı ikinci kuşak şairlerinin genel özellikleri
Tanzimat dönemi ikinci kuşak şairlerinden önde gelen iki isim Ekrem ve Hamid’dir.

Muallim Naci Tanzimat ikinci kuşak şairleri içerisinde farklılaşan bir isimdir. Bu farklılık Recaizâde
Mahmut Ekrem ve Abdülhak Hâmit’e göre ayrı bir yerde hatta onlara zıt bir kutupta bulunmasından kaynaklanır.

Tanzimat ikinci kuşak şairleri birinci kuşaktan çok belirgin şekilde ayrılır. Toplum için sanat anlayışından yola çıkan birinci kuşak şairlerinin çabası edebiyatı halkın anlayabileceği bir seviyeye çekmek, halk
için edebiyat yapmak ve edebiyatta sosyal sorunları işlemekti. Tanzimat birinci kuşak şairleri için genelde edebiyatın özelde şiirin siyasal bir araç olarak kullanılmasında hiçbir sakınca yoktu.
Birinci kuşağın bu eğiliminin aksine Tanzimat ikinci kuşak şairleri sanat için sanat anlayışına daha
yakındılar. Üstelik edebiyatı siyasal bir araç olarak da kullanmıyorlardı. Hatta siyasi söylemden özellikle
kaçınıyorlar ve sosyal meselelerden uzak bir edebiyat oluşturmaya gayret gösteriyorlardı.

Recaizâde Mahmut Ekrem ve Abdülhak Hâmit’in sosyal ve siyasal konulara yönelmemelerinin temel nedenlerinden biri -hatta ilki- mücadeleci değil, daha çok sanatkâr mizaca sahip olmalarıdır. İkinci
neden, hocaları olan ya da örnek aldıkları birinci kuşak edipleri politik mücadele içinde oldukları için hayatları hep sürgünde geçmiştir.
Üçüncü olarak Tanzimat ikinci kuşak edipleri, Muallim Naci’yi istisna tutarak söylenecek olursa aristokrat ailelerin çocuklarıdır. Bu nedenle aileden dolayı devlete ve bürokrasiye yakındırlar. Muallim Naci
ise bir nevi manevi babası olan Sait Paşa’dan dolayı bürokrasiye yakındır.
Tanzimat ikinci kuşak şairlerinin eserlerinde onların yerine eserlerinde oluşturdukları kahramanlar
vatan için, hürriyet için mücadele eder. Özellikle Muallim Naci ve Abdülhak Hâmit’in millî temaları işledikleri bazı eserlerinde bu tür kahramanlara rastlanır.
Yine ikinci kuşak şairleri birinci kuşağa göre Batı kültürüne ve edebiyatına daha hâkimdir. Batı edebiyatına yönelik çeviri ve uyarlamaları daha kolay yapmışlardır. Verdikleri eserler Avrupai edebiyatın niteliklerine daha uygundur. İkinci kuşak içerisinde bu niteliklere en çok da Abdülhak Hâmit sahiptir.

Bu kuşak teorik olarak edebî konularda daha bilinçlidir denilebilir. Tanzimat ikinci kuşak şairleri için
edebiyat birinci plandadır. Bu iddiayı temellendirmek için ilk etapta öne süreceğimiz husus Tanzimat
ikinci kuşak şairlerinin her birinin bazı özellikleriyle öne çıkmalarıdır.
Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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Bunlardan ilki ve en önemlisi yeni Türk şiirinin Batılı anlamda ilk esaslı hamlesini yapan Abdülhak
Hâmit’in bu kuşak içinde yer almasıdır. İkincisi, Tanzimat birinci kuşak şairlerinin yapmak isteyip de yapamadığı dilde sadeleşmeyi yakalayan Muallim Naci’nin bu kuşakta yer almasıdır. Üçüncüsü ise zamanına göre iyi bir edebiyat bilgileri kitabı yazan, aşırı hassas duyarlılığın oluşturduğu estetikle Edebiyatı Cedîde’nin oluşumuna zemin hazırlayan Recaizâde Mahmut Ekrem’in bu kuşak içerisinde yer almasıdır.

RECAİZADE MAHMUT EKREM

LA

Recaizâde yaş itibariyle birinci kuşak Tanzimatçılara yakın olması açısından Tanzimat birinci kuşak
edipleriyle ikinci kuşak edipleri arasında bir köprüdür.
Hayatı

YIN

Sırasıyla Vaniköy Sıbyan Mektebi, Beyazıt Rüşdiyesi, Mekteb-i İrfanî, Harbiye İdadisinde okur.
Hâriciye Mektubi Kaleminde çalışmaya başlar. Fransızcayı burada öğrenir. Yine dönemin ünlü kişiliklerinden olan Ayetullah Bey ve Namık Kemal ile burada tanışır. Namık Kemal Avrupa’ya giderken Tasvîri Efkâr’ı Recaizâde’ye bırakacaktır. Encümen-i Şuarâ’ya katılır.
1879’da Mekteb-i Sultanî ve Mekteb-i Mülkiye’de edebiyat dersleri de verir. Meşrutiyet’ten sonra Evkaf ve Maarif nazırlıklarına ve Meclis-i Âyan azalığına kadar yükselir. Recaizâde 1874’te bir Viyana seyahati yapar. Önemli manzumelerinden olan “Hasbihâl”i bu seyahat esnasında yazar.

Şiirleri ve Şairliği

YA

31 Ocak 1914’te hayatını kaybeder.

Tanzimat birinci kuşak şairleri gibi şiir yazmaya divan şairlerinin etkisinde başlamıştır. Tanpınar,
onun divan şiirinin etkisinden hiç kurtulamadığını, en iyi manzumelerinin eskinin bulandırılmış bir versiyonu olduğunu şiir adları vererek aktarır. Bu bağlamda “Tevellûat”, Nailî’nin “dökülsek” redifli gazelinin; “Nağme-i Seher” biraz Leskofçalı Galip’in, biraz Namık Kemal ve Ziya Paşa’nın etkisi altında yazılmış manzumelerdir.
İkinci kitabı olan Yadigâr-ı Şebab’tan (1873) itibaren yenilik arayışları içine giren Recaizâde bazı
manzumelerinde bunun için uğraş vermiş ama çok da başarılı olamamıştır.

Eski edebiyat taraftarlarına yönelik sataşmalarının had safhaya ulaştığı Zemzeme-III’ün (1885) de
eski edebiyat nazım şekillerini içermesi hatta kitabın bir naat ile başlaması dikkate değerdir. Bu açıdan
Recaizâde, Doğu edebiyatını bütünüyle inkâr etmez.

MU
RA

T

Şiirin çok temel bir meselesi olan dil, Recaizâde’de kusurludur. Yine dile bağlı olarak ortaya çıkan
uyak Recaizâde’de hiçbir zaman oturmamıştır. Ses benzerliklerini oluşturmak için seçtiği sözcüklerin
basitliği Recaizâde’nin yetenek bir yana şiire yoğunlaşamadığını da gösterir.
Tanpınar’a göre, Recaizâde “muhayyilesiz ve îcât kabiliyetinden mahrum” doğanlardandır.

İlk şiir kitabı olan Nağme-i Seher (1871) şairin daha çok eski edebiyat tarzında yazdığı manzumeleri
içeren kitabıdır. Bazı eleştirmenlere göre Recaizâde’nin sanatına ilişkin en önemli manzumeler bu kitapta yer almaktadır. İkinci şiir kitabı olan Yadigâr-ı Şebab; gençlik günlerinin özlemlerini, hatıralarını içeren
kitabıdır. Recaizâde’nin dikkat çeken ilk şiir kitabı ise 1881 ile 1885 arasında yayınladığı ve üç kitaptan
oluşan Zemzemelerdir. Özelikle Zemzeme II’nin (1884) ön sözünde eski taraftarlarına yönelik imalı çıkışları, sataşmaları da bu eserin ününü arttırmıştır. Pejmürde (1894) ise yine manzum metinlerden çok
mensur metinleri içeren fakat içerisinde manzumeler de barındırdığı için manzum kitapları içerisinde değerlendirilen eseridir. Şiirlerinde rastlanan hissî ve dinî murakabe, yapmacık duran hüzün, manzum metinlerinin arasına nesir serpiştirme alışkanlığı, hepsi Lamartine’den gelmedir. Aşk konulu gazellerde, doğayı bir tablo gibi ortaya koyduğu tabiat manzumelerinde ve Nijad Ekrem’deki (1911) hassas ve kırılgan
üslupta Abdülhak Hâmit etkisi dikkat çeker.

Oğlu Nijad’ın ölümünden sonra Recaizâde’nin şiiri yeni bir döneme girer. Şairin Nijad Ekrem (1910)
adlı eseri bu dönemin ürünüdür. Şair, genç ve yetenekli oğlunun ölümü üzerine derin üzüntüler duymuştur. Nijad Ekrem’de yer alan oğluyla ilgili manzum ve mensur metinlerde bu derin üzüntüyü görmek
mümkündür. Bunlardan en önemlisi hece vezniyle yazdığı “Mersiyye” ve “Âh Nijâd” manzumeleridir.
Bu dönem içine girdiği sanat anlayışıyla Recaizâde tam olarak Edebiyat-ı Cedîde’nin temellerini atar.
“Kırmızı Mektuplar” manzumesi yeni dönem sanat yönelimlerini görmek adına önemli bir manzumedir.

Recaizâde, Namık Kemal ya da Şinasi gibi sosyal sorunlara yakın olmamış, yazdıklarını politik propaganda malzemesi olarak kullanmamıştır.
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Recaizâde Mahmut Ekrem, şairliğinden daha çok romancılığı ve edebiyat teorisi üzerine verdiği
eserleri açısından Türk edebiyatında önemli bir yer edinmiştir. Zamanının en gözde okullarında edebiyat hocalığı yapması, çevresinde ona hayran, ondan etkilenen genç bir kitlenin bu okullardan yetişmesini beraberinde getirmiştir. Yine hocalığının ürünü olan, derslerde anlattığı ve geliştirdiği görüşlerinden
ortaya çıkan Talim-i Edebiyat adlı eseri de onun edebiyat dünyasındaki yerini pekiştirmiştir.

LA

Recaizâde’nin Talim-i Edebiyat adındaki edebiyat teorisi çalışması dışında Takdir-i Elhan (1886)
isimli bir eleştiri kitabı, Kudemâdan Birkaç Şair adında bir edebiyat tarihi ve Takrîzât isimli eserleri de
vardır. Edebî bilgiler içeren teorik çalışmalarında genel olarak şiir sanatını fikir, his ve hayal ögeleri açısından ele alır. Kendisi ise şiir sanatında his ve fikir yolunu seçer. Üslup ise önem sırası açısından bunlardan sonra gelir.

YIN

Muallim Naci ve onun etrafında oluşan eski taraftarlarıyla zıtlaşması hatta çatışması Recaizâde’ye
Edebiyat-ı Cedîde’nin temellerini de attırmıştır, denilebilir. Tevfik Fikret dışında onun etkisinde yetişen
bir diğer önemli isim ise Abdulhalim Memdûh’tur.
Recaizade’nin teorik eserlerinde dile getirdiği bir başka ayrım ise edebî metinlerdeki üslup çeşididir.
Ona göre üç çeşit üslup vardır: Sade, müzeyyen (süslü), âlî (yüksek).
Recaizâde’ye Getirilen Eleştiriler

Hiçbir zaman derin fikirlerin, felsefi ıstırapların şairi olmamıştır.

YA

Şiirin üç bileşeni olan “dil, vezin, kafiye” konularında yetersizlik Recaizâde’nin en çok eleştiri alan
yönüdür.

Recaizâde şair doğmamıştır, şiirde gerçek anlamda yetenek sahibi değildir. Bu yüzden genel olarak
şiir sanatına kendini verememiştir.

ABDÜLHAK HÂMİT

T

Abdülhak Hâmit 1852’de İstanbul Bebek’te dünyaya gelir. Gerek ailesinin üst zümreden olması gerekse II. Mahmut’un yeniliklerinin de etkisiyle Hâmit, pozitif bilgilere açık bir aile ortamında yetişir. On yaşındayken ağabeyi Nasuhi Bey ile Paris’e gider. On üç, on dört yaşlarında iken Bâb-ı Âli tercüme odasında devlet memurluğuna başlar. 1865 yılında babasının Tahran Büyükelçiliğine atanması sonrasında Tahran’a gider. Abdülhak Hâmit, Maliye Mühimme ile Şûra-yı Devlet ve Sadaret kalemlerinde çalışır.
Bu ilk dönem memuriyetinde Ebuzziya Tevfik ile tanışır. 1871 yılında aynı zamanda akrabası olan on üç
yaşındaki Fatma Hanım’la evlenir. Evlilik öncesi ve sonrasını takip eden yıllar -1876’ya kadar- Hâmit’in
sanatı için oldukça verimli geçer.

MU
RA

1876 yılına kadar olan dönemde Macerâ-yı Aşk (1873), Sabr ü Sebat (1875), İçli Kız (1875), Duhteri Hindû (1876) piyeslerini yayımlar. Ayrıca şiirde Garam (1923), Kahbe (1879) ve Sahra’nın (1886) büyük bölümünü bu yıllarda yazar.
Hâmit’in Macera-yı Aşk, Sabr ü Sebat, İçli Kız ve Duhter-i Hindû adlı eserlerinde Namık Kemal
etkisi gözlemlenir.

1875 yılında Paris Sefareti ikinci kâtipliğine tayin edilir. Paris yılları mizaç itibariyle zevk ve heves
adamı olarak bilinen Hâmit’in, alafranga hayatı bütün aşırılıklarıyla yaşadığı dönemdir. Divaneliklerim
Yahut Belde (1885) adlı eseri burada yaşadığı “divane” hayattan izler taşır.
Hâmit, Paris’te yazdığı ve orada yayımlanan Nesteren (1878) adlı tiyatro eserinden dolayı siyasi
olarak şüpheleri üzerine çeker.

Bu sıkıntılı yıllar sanatsal üretim açısından Hâmit’in oldukça üretken olduğu yıllardır. Tezer (1879),
Eşber (1880), Tarık (1880), Bir Sefilenin Hasbihâli (1886) bu dönemde yazılmış, Sahra yine bu dönemde yayımlanmış ayrıca Hazine-i Evrak’a küçük manzumeler göndermiştir. 1883 yılında kendi isteği üzerine Bombay’a tayin edilir. Uzun süredir hasta olan karısı Fatma Hanım’ın rahatsızlığı burada da
devam eder.
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Hastalığın ilerlemesi sonucu İstanbul’a dönerken Fatma Hanım 1885 yılında 26 yaşında veremden
Beyrut’ta hayatını kaybeder. Makber (1885), Ölü (1885), Hacle (1885) ve Bunlar O’dur (1885) gibi
eserleri bu ölüm üzerine yazılır. Ölüm temalı metinlerin üzerinden çok geçmeden Divaneliklerim Yahut
Belde (1885), Kahbe yahut Bir Sefilenin Hasbihâli (1886) adlı eserleri yayımlanır. “Makber”, “Ölü” ve
“Hacle” gibi duygu yüklü matem şiirlerinin ardından yayımlanan bu iki eser şairin zevk, safa ve kadın temalı metinleri olduğundan çok fazla tenkit alır.

YIN

LA

Hâmit, 1886 yılında Londra Sefareti Başkâtipliğine atanır. İkinci evliliğini İngiltere’de tanıştığı Nelly
Cloower ile yapar. Zeynep (1909) ve Finten (1916) burada yazılır fakat siyasi nedenlerle yayımlanamaz. II. Abdülhamit Dönemi’nde Lahey sefaretine atanır. 1897’de tekrar Londra’ya gönderilir. Londra
görevini Brüksel sefirliği takip eder. 1911’de ikinci karısı Nelly Hanım’ı kaybeder. 1912’de ise Brüksel’de
tanıştığı Lüsyen Hanım’la evlenir. Daha sonra İstanbul’a gelir. (1921) Âyân azâlığı yapar. Mütareke döneminde bir süre Viyana’da kalır. Bu dönem şairin yine sefil bir hayat sürdüğü yıllardır. “Şair-i Âzam”
başlıklı manzumesi, sahibi olduğu bu unvan ile yaşadığı sefalet arasındaki tezadı gözler önüne seren
bir imdat şiiridir. 1928 yılında İstanbul milletvekili olarak Büyük Millet Meclisi üyeliğine seçilir. 12 Nisan
1937’de İstanbul’da yaşamını yitirir.
Edebî Kişiliği

YA

Orhan Okay, Tanzimat’tan 1940’lı yıllara kadar geçen süreçte Türk şiirinde en büyük hamleleri yapanın Abdülhak Hâmit olduğunu söyler. Mehmet Kaplan ise Tevfik Fikret ile ilgili yazdığı eserde Avrupai Türk şiirini gerek muhteva gerek şekil bakımından kurma şerefi Fikret’e değil Abdülhak Hâmit’e ait
olduğunu söyler.

Hâmit’in de hayatı araştırmacılar tarafından bazı evrelere ayrılır. Birinci evre yazmaya başladığı
yıllardan ilk eşi Fatma Hanım’ın ölümüne kadar olan süreçtir. Bu evreye romantik Hâmit evresi denilmektedir. Bu dönemde şair Doğu kültürü ile Fransız edebiyatının tesirlerini üzerinde taşır. Macerâ-yı
Aşk (1873), Sabr ü Sebat (1875), İçli Kız (1875), Duhter-i Hindû (1876), Tarık yahut Endülüs Fethi (1879), Tezer yahut Melik Abdurrahmanü’s-Salis (1880), Eşber (1880), Nesteren (1878), Sahra (1879), Belde (1885), Nazife (1876), Bir Sefilenin Hasbıhâli (1886), Garâm (1923), Sardanapal
(1917) ve İbn-i Musa yahut Zatü’l Cemâl (1917) adlı eserler bu dönemin ürünüdür.

T

İkinci evre ise öncesine göre daha derinlikli metinlerin yazıldığı evredir. Birinci dönem şiirlerinde görülen lirizme ek olarak bu evrede bir derinleşme söz konusudur. Arziler (1925), Finten (1916), İlhan
(1913), Turhan (1916), Tayflar Geçidi (1917), Ruhlar (1922), Yâdigâr-ı Harb (1917) ve Yabancı Dostlar (1924) gibi eserler bu dönemin ürünleridir.
Şairin karmaşık ruh dünyasının şiirine yansıması ise “tezat şairi” olarak anılmasında etkendir.

MU
RA

Abdülhak Hâmit’in şiirinde hayat tarzıyla uyuşan bir başka husus sanat, edebiyat, üslup ve dilde kurallara karşı ilgisiz tavrıdır. Bu kuralsızlığın şiirine yansıması çeşitli şekillerde olur.
Aruzun yanı sıra hece veznini de kullanmıştır. Hece ile yazdıkları içerisinde duraksız ve çok uzun
mısralar içeren şiirler mevcuttur. En çok kullandığı edebî sanatlar ise tezat ve tarizdir. Nazım şekli ve
uyak haricinde içerik, imaj ve temalarda da önemli değişiklikler yapmıştır. Sosyal, dinî ve millî konuları
manzumelerinde işleyen Hâmit’in şiirlerinde felsefi bir yönelim de vardır.
Hâmit’le birlikte Türk şiirinin tabiata bakışı değişmiştir denilebilir.
Hâmit’in şiirlerindeki disiplin yokluğu, dil ve üslubuna da yansır.

Hâmit’in bir başka üslûp özelliği çok uzun cümleler kurmasıdır. 1908’den sonra ise Türkçülük akımının yükselişe geçmesiyle birlikte daha sade bir dil kullanan Hâmit, son derece anlaşılır olmayı da başarmıştır. Abdülhak Hâmit yeni Türk edebiyatında yenilik içinde yenilik getiren bir şairdir. Edebiyatta basmakalıp her şeye karşı çıkmış olması nedeniyle kural dışı bir şahsiyettir.
Şiirleri ve Şairliği

Abdülhak Hâmit’in şehir ve tabiat hayatına ilişkin duygu/düşünüşlerini dile getirdiği manzumeleri
Sahra (1879) adlı kitabında genellikle yer alır.

Bu eserle Türk şiirine yeni bir tabiat anlayışı gelmiştir. Rousseau’dan esinlendiği söylenilen bu düşünceye göre doğa, saf ve güzel; medeniyet ise kirli ve çirkindir.
“Sahra” Türk edebiyatında pastoral şiirin ilk örneği sayılır.

Şairin Paris’teki memuriyet hayatının çılgınlıklarının ve aşırılıklarının fantastik bir dille anlatıldığı on
yedi manzumeden oluşan kitabı, Divaneliklerim yahut Belde (1885) adını taşır.
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Başlıkların yanı sıra manzumeler de yer yer Fransızca sözcükler içermekte, hatta uyaklar bile Fransızca sözcüklerden oluşmaktadır.

RI

Hem ölüm hem de tabiat konulu şiirlerin yer aldığı eseri Bunlar O’dur (1885) adlı kitabıdır. Eser Fatma Hanım’la olan hatıralar üzerinden yazılmış duygulanmaları içerir. Ayrıca Hindistan’ın tabiat güzelliklerinin de anlatıldığı toplam on dokuz manzumeden oluşur.

LA

Tabiat şiirleri içerisinde çok önemli yer tutan “Kürsi-i İstiğrak” şiiri de burada bulunur. “Kürsi-i İstiğrak” Tanzimat şairlerinin tamamının değil sadece Hâmit’e özgü bir tabiat anlayışının resmidir. Şiirde
Hâmit hayran kaldığı bir tabiat ile iç içedir.

“Kürsi-i İstiğrak”taki tabiat şair için birçok manayı içerir. Bu mana resmedilen uzamın tenhalığıyla paralel bir anlam derinliğini barındırır. Onun derin anlamları karşısında insan özellikle ikinci bölümde acizliğin sınırına gelir.

YIN

Hâmit’in Fatma Hanım’ın ölümünün acısıyla yazdığı ilk metin Makber (1885) adlı manzumedir. Sekiz mısralık kıtalardan oluşan eserde toplamda iki yüz doksan beş kıta yer almaktadır. Eser yine Hâmit’e
özgü bir üslupla yazılmış mensur bir mukaddimeyi de içerir. Romantiklerin çok fazla işlediği ölüm teması bu manzumenin bütününde kendini göstermektedir. “Makber”, Abdülhak Hâmit’in en iyi bilinen, yeni
Türk şiirinin de en önemli matem manzumelerinden biridir.

YA

Makber’in kendi içinde bir düzeni de yoktur. Hâmit’in kendi sanat anlayışına uygun şekilde gelişi güzel anlatan bir şiir olarak her yeni mısrada bir önceki mısradan çok farklı bir konuya geçilebilmektedir.
Şiir salt sevilen bir kadının ölümünün ardından duyulan feryatların şiiri değildir. Bu anlamda zaman zaman bağlamsız geçişlerin gözlemlendiği bir şiir olarak kendisine âşık olunan özneden bahsederken birden bire Tanrı’ya isyan edildiğini gözlemleyebiliriz.
Makber’i önemli kılan hususlardan biri de sıra dışı içeriğini oluşturan karmaşık, birbirinden farklı temlerdir. Makber’de sevilen bir genç kadının ardından duyulan hicran, acı, başkaldırı, şaşkınlık, umutsuzluk, özlem, korku ve yakarışı görürüz.

Fatma Hanım’ın ölüm acısıyla yazılmış her biri on altı beyitten oluşan kaside şeklindeki on manzumeden oluşan ikinci kitap Ölü’dür (1885). Bu kitaptaki manzumelerde şairin mezar ve ölü karşısında daha sakin, daha saygılı bir söylem kullandığı görülür. Duygu yerini düşünceye bırakmıştır. Makber’e nazaran ölüm hakkında daha derin düşüncelerin dile getirildiği söylenebilir. Hugo’nun “Dieu”sünün yanı sıra Ziya Paşa’nın “Terci-i Bend”inin de etkileri görülür.

T

Kaside şeklinde her biri kırk iki dizelik sekiz bentten ibaret Hacle (1885) yine Fatma Hanım’ın ölümünün etkisiyle yazılmıştır. Fakat gerek dil ve üslup gerekse orijinallik açısından Makber ve Ölü kadar
güçlü bir eser değildir.

MU
RA

Bir genç tarafından aldatılan masum bir köylü kızın hikâyesinin anlatıldığı Kahpe yahut Bir Sefîlenin
Hasbihâli (1886) mesnevi tarzında yazılmış manzum bir monologtur. Şehirli gencin evlilik vaadiyle köyden kente getirdiği genç ve güzel kız kirletilir ve yüzüstü bırakılır. Köylü kız daha sonra kötü yola düşer.
Eser A. Dumas Fils’in Kamelyalı Kadın’ından (1848) ve Victor Hugo’nun Sefiller’inden (1862) etkilenerek yazılmıştır.

Victor Hugo’nun etkisiyle yazılan Bâlâdan Bir Ses (1912) duraksız hece vezniyle kaleme alınmıştır. Yüz seksen sekiz mısradan oluşur.
Validem (1913) manzumesinde Hâmit, kendi annesi Münteha Hanım’ın hayat hikâyesini anlatır.
Çerkez dağlarında bir çobanın çocuğu olan Münteha güzel bir kızdır. Ebeveynlerinin yanında olmadığı
bir vakitte kaçırılarak İstanbul’a getirilir. Burada bir köşke esir olarak satılır. Münteha büyüyünce köşk civarında oturan Hayrullah Efendi ona âşık olur. Evlenip mutlu olurlar.

İlham-ı Vatan (1916) farklı mecmua ve kitaplarda basılmış, tamamı aruz ölçüsüyle yazılmış on dokuz manzumeyi içerir. Bunların bir bölümü Kırım, Rus, Yunan, Balkan ve Çanakkale savaşlarıyla ilgilidir. Garam (1923) İstanbul’un Çamlıca semtinde geçen bir aşkın manzum hikâyesidir. İnanılmaz olayları, garip kişileri, romantik duyguları ve savruk düşünceleriyle mesnevi biçiminde düzenlenmiş bir eserdir.
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TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI - II

MUALLİM NACİ
Hayatı

RI

Muallim Naci 1849’da İstanbul Fatih’te doğar. Çocukluk yıllarında Ömer Hulusi mahlasıyla levhalar
yazar. Giritli Aziz Efendi’nin Muhayyelat’ındaki “Kıssa-i Naci Billah” hikâyesinin kahramanı Naci’ye sempati beslemesi çocuk yaşta bu ismi müstear olarak seçmesine neden olur. Naci dışında Ömer Hulusi,
Ahmed Mesud, Mesud-ı Hârabâtî, Bir Hâne Berduş, Bir Firkatzede, Yahya gibi müstearları da kullanır.

LA

Naci 1883’te Ahmet Mithat Efendi’nin daveti üzerine Tercümân-ı Hakîkat gazetesinde yazmaya hatta gazetenin edebiyat bölümünü idare etmeye başlar. Gençlerin gönderdiği yazılara Mesud-i Hârâbatî
mahlasıyla eleştiri yazar ve onları yönlendirir.

YIN

1889 tarihinde Stockholm’de gerçekleşen “8. Müsteşrikler Kongresi”nde Muallim Naci, Türkçeye hizmetlerinden ötürü ödüle layık görülür. Bu ödülden önce aldığı önemli bir taltif de yazdığı “Gazi Ertuğrul Bey” manzumesi münasebetiyle II. Abdülhamit tarafından “Tarih Nüvîs-i Selâtîn-i Âl-i Osman” unvanı verilerek maaşa bağlanmasıdır.
Muallim Naci, Mekteb-i Hukuk, Mekteb-i Sultanî ve Mekteb-i Edeb’te öğretmenlikler yapar. Bu okullardaki öğretmenlikleri onun şöhretini arttırır. Mürüvvet gazetesinin başyazarlığını üstlenir.
Şiiri ve Şairliği

Muallim Naci diğer bütün Tanzimat şairleri gibi başta Fuzûli ve Şeyh Galip olmak üzere divan şiirinin etkisinde şiire başlar.

YA

Naci’nin gençlik yıllarından itibaren okuduğu diğer isimler Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi, Ziya
Paşa ve Abdülhak Hâmit’tir.

Ayrıca küçük yaşlarda halk edebiyatı şairlerinden Âşık Ömer’in şiirlerini okur ve saz şairlerine özenerek şiirler yazar. Onu edebiyat çevrelerinde üne kavuşturan ise ilk şiir kitabı Ateşpâre (1882) olur.
Recaizâde Mahmut Ekrem bu ilk dönemde Naci’nin bir gazelini tahmis eder. Bu durum Recaizâde’nin
erken dönemde onunla kurmuş olduğu yakınlaşmanın edebî bir ifadesi olarak edebiyat tarihinde karşılık bulur.
Bu etkiler bağlamında Muallim Naci’nin Fürûzan’da (1886) yer alan “Görün” redifli gazeli divan şiirinden bazı beyitlerle anlam çağrışımı kurmamıza neden olur.

T

Muallim Naci’nin ilk manzumelerinden itibaren dikkat çeken bir özelliği dil, teknik, ahenk ve şiiriyet
açısından son derece oturmuş, sağlam metinler çıkarmasıdır. Kendi çağdaşlarının bir kısmı tarafından
pek önemsenmeyen imalesiz, zihafsız bir vezin kullanması onun şiirdeki kabiliyetini gözler önüne serer. Recaizâde’nin ona “şair-i mâderzât”, yani anadan doğma şair demesinin altında da bu yatmaktadır.

MU
RA

Tanzimat’ın hep bahsedilen ama bir türlü tam anlamıyla gerçekleştirilemeyen sadeliği Muallim Naci şiirlerinde yer bulur.
Muallim Naci’nin şiirde sergilediği bu berrak ve devrine göre sade Türkçe, bazı şiirlerinde halk şiiri
kaynaklarına yöneliş Muallim Naci şiirinin en çok övgü alan üslup özelliğidir.

Bazı araştırmacılar Muallim Naci’nin Beşir Fuad’a yazdığı mektuplardaki düşünceleri Millî Edebiyat
akımının başlangıcı sayar.
Ayrıca 176 beyitten oluşan “Gazi Ertuğrul Bey” manzumesi de daha o dönemde –Mehmet Emin
Yurdakul’dan çok önce- Türklük söylemini içermesi açısından dikkate değerdir.

Naci’nin şiirinin bir başka yeniliği biçim ile içeriğin uyumunda gösterdiği dikkat ve başarıdır. O,
“hiçbir gevezeliğe düşmeden temini, ustaca atlamalarla ince bir tertibe göre düzenliyor. O Servet-i
Fünûnculardan önce iç şeklin, kompozisyonun önemini anlamış ve tatbik etmiştir. Üslubun muhtevaya
çok uygun olması da dikkate değer.”

Muallim Naci’nin Türk edebiyatında yeniliğinden bahsederken onun Batı edebiyatına yönelik ilgilerinden de bahsetmek gerekir. Batı edebiyatından yaptığı çeviriler, eski edebiyatın biçim ve içerik özelliklerinin yanı sıra Batı’dan gelen yeni nazım şekillerini kullanması, Batı edebiyatına/medeniyetine açık olması, devrin en önemli Batı dili olan Fransızcayı öğrenmesi Muallim Naci’nin Batı’yla olan irtibatını gösterdiği gibi aynı zamanda yeniliğe açık bir karakter olduğunu göstermeye dönük özellikleridir.

“Köylü Kızlarının Şarkısı” aynı zamanda halk şiirinden izler taşıması açısından iki kültürü sentezleyen bir şiir olarak da kabul edilebilir. “Üstün olan her şeyin başka medeniyetlerden alınmasında beis görmeyen Naci, bunu medeniyetin gelişmesi için, ilerleme için şart sayar.”
Muallim Naci’nin şiirde etkilendiği isimler kadar etkilediği isimler de önemlidir. Türk edebiyatının
önemli şairlerinden olan Mehmet Akif, Tevfik Fikret ve Yahya Kemal gibi isimler Muallim Naci’den etkilenmişlerdir.
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Eski Şiir ile Yeni Şiir Arasında Muallim Naci

RI

Ahmet Mithat’ın çıkardığı Tercümân-ı Hakîkat’te şiir yayımlamaya başlaması -Ocak 1883- onun
edebî kariyeri için bir milattır. Tercümân-ı Hakîkat’te başlayan yayın hayatı onun başta Recaizâde ve
Namık Kemal ile aralarının bozulmasına yol açacaktır. “Naci onların temsil ettiği romantik ve yeni akım
karşısında gerçekçiliği ve eskiyi savunur.”

YIN

LA

Muallim Naci ile diğer Tanzimatçılar arasında önemli bir ayrışma ilk olarak şiir tekniklerinde gösterdikleri yaklaşımdan çıkar. Muallim Naci eski şiirin zihaf, imale gibi kurallarını uygulayarak kusursuz vezinler oluşturma çabası güder. Yeniciler ise bu konuda ona göre daha serbest tavırlar içerisine girer. Muallim Naci ile Recaizâde’nin polemikleri uzun zamandan beri gerildikçe gerilen edebiyat ortamındaki eski
yeni kavgasının bir nevi patlama noktası olur. Eski ile yeni saflarını netleştiren de bu çatışmadır. Kavganın kaynağı ise Recaizâde’nin Talim-i Edebiyat’a aldığı örnekler içerisinde Abdülhak Hâmit’ten alınanların Naci’ye göre çok daha fazla olmasıdır. Recaizâde, Muallim Naci’den sadece birkaç örnek almakla
yetinmiştir. Muallim Naci ise bu duruma son derece alınmıştır. Recaizâde Zemzeme-II yayımlanmasından sonra Tercümân-ı Hakîkat’te kitabından hiç bahsedilmemesine de içerlenir.

Zemzeme-III’ün mukaddimesinde ve Takdir-i Elhan’da eski-yeni çatışmasında yenicilerin öncü ismi
Recaizâde çok açık bir şekilde Muallim Naci’yi hedef alan ilk eleştirilerini yazar. Eskinin temsilcisi olan
Muallim Naci ise Demdeme (1887) ile cevap verir. Eski-yeni taraftarları bu iki şahsın çevresinde belirginleşir ve gruplaşır.

YA

Ahmet Hamdi Tanpınar, Makber’in ve Abdülhak Hâmit’in diğer eserlerinin peş peşe çıktığı 1880’li yıllarda Naci’nin Türk şiirinin geleceğinin eski şiirde olmadığı, yenilikçi şiirde olduğunun farkındalığından
bahseder. Bu anlamda onun Abdülhak Hâmit’e özendiğini de yazar. Ayrıca kendisine yöneltilen eleştirilere verdiği cevapların birinde “kendisinin de yenilik taraftarı olduğunu, şarkla garbın arasında öyle söylendiği tarzda fark olmadığını, güzelin her yerde güzel olduğunu” dile getirir
Muallim Naci’nin eski edebiyatla ilişkisine yönelik bir başka iddia ise onun eski edebiyat taraftarlarının dolduruşuna geldiğidir. Özellikle Tercümân-ı Hakîkat’e gelen ve Naci’yi öven mektuplar, Naci’ye nazireler yapan şairler bir anlamda Naci’ye eskide ısrar konusunda bir öz güven de vermiştir.

Zemzeme hakkında yazdığı bir yazıda Recaizâde’ye övgüler yöneltmesi Ahmet Mithat Efendi’nin
tavrının değiştiğini gösteren ilk yazıdır. Bu yazıdan sonra Muallim Naci’ye gitgide dozu artan bir şekilde
eleştiriler yöneltir. Muallim Naci’nin gazeteden ayrılması bu eleştirilerin son bulmasına engel olmaz. Sözü hakaretlere vardıran Mithat Efendi de âdeta ona cephe almıştır.

T

Muallim Naci’ye Getirilen Eleştiriler

MU
RA

Naci, muhayyile denen şeyden mahrumdur. Tanpınar’a göre birkaç neslin övgüsüne mazhar olan
“Dicle”de, şiirdeki peyzajın yetersizliğini tek mısranın tesadüfi güzelliğini unutturamamıştır.

Yine devrin çok sevilen “Kuzu” manzumesinin tek kıymeti bize, Türk şiirinde hangi yollardan geçtiğimizi ya da yolumuzu ne kadar uzattığımızı göstermesindedir.

Muallim Naci şiirinde okurla laubali bir hasbihal edasına girer. Tanpınar okuyucuyu ikide bir kolundan çekip bulduğunu göstermek isteyen bu dikkatin ilkel bir tarz olduğunu söyler.
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TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI - II

AÇIKLAMALI SORULAR

Aşağıdakilerden hangisi Recaizade Mahmut Ekrem’in ilk dönem şiirlerinde etkisi
görülen isimler arasında sayılamaz?
A) Naili

Tanzimat Dönemi Türk edebiyatı ikinci
kuşak şairleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

B) Leskofçalı Galip

A) Edebiyatı bir siyasal araç olarak görmezler.

E) Enderunlu Fazıl

C) Namık Kemal
D) Ziya Paşa

B) Aristokrat ailelerin çocukları olup böyle
bir çevrede yetişmişlerdir.

AÇIKLAMA

Recaizade Mahmut Ekrem’in ilk dönem eserlerinden “Tevelluat”ta Naili’nin ‘dökülsek’ redifli gazelinin; Nağme-i Seher’de ise Leskofçalı Galip, Namık
Kemal ve Ziya Paşa’nın izleri görülür.
YANIT: E

YIN

C) Teorik olarak edebi konularda kendilerinden öncekilere göre daha bilinçlidirler.
D) Edebi bakımından öncekilere göre daha
poetik bir tavrı benimserler.

YA

E) Halk için edebiyat yapmak ve sosyal sorunları işlemek ana gayeleridir.
AÇIKLAMA

LA

1.

RI

3.

Namık Kemal Avrupa’ya giderken idareciliğini üstlendiği hangi gazeteyi Recaizade
Mahmut Ekrem’e bırakmıştır?

4.

MU
RA

2.

T

Tanzimat Dönemi Türk edebiyatı ikinci kuşak şairleri sanat için sanat anlayışına birinci kuşağa göre
daha yakınlardır. Onlar siyasal söylemlerden özellikler kaçınmışlar, sosyal meselelerden uzak bir
edebiyat oluşturmaya özen göstermişlerdir.
YANIT: E

A) Tercüman-ı Ahval
B) Tasvir-i Efkar

Recaizade Mahmut Ekrem’in manzum metinlerden çok mensur metinleri içeren fakat içerisinde manzumeler de barındırdığı
için manzum kitapları arasında değerlendirilen eseri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nağme-i Seher

C) Hadîka

B) Yadigar-ı Şebap

D) İbret

C) Zemzeme

E) Ulûm

D) Nijad Ekrem
E) Pejmürde

AÇIKLAMA

Namık Kemal Avrupa’ya giderken idareciliğini üstlendiği Tasvir-i Efkâr’ın idaresini Recaizade Mahmut Ekrem’e bırakmıştır.
YANIT: B

AÇIKLAMA

Recaizade Mahmut Ekrem’in manzum metinlerden çok mensur metinleri içeren fakat içerisinde
manzumeler de barındırdığı için manzum kitapları
arasında değerlendirilen eseri Pejmürde’dir. Eser,
1894’te basılmıştır.
YANIT: E
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7.

A) Şiirin çok temel bir meselesi olan dil onda
kusurludur.

Aşağıdakilerden hangisi Abdülhak Hamid’in lirizmin yanında derinliğinde görüldüğü ikinci dönem eserlerinden biri değildir?

RI

Recaizade Mahmut Ekrem’in şiir dili ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Belde

B) Dile bağlı ortaya çıkan uyak onda hiç
oturmamıştır.

B) İlhan

C) Finten

C) Ses benzerliği oluşturmak için seçtiği
sözcükler başarılıdır.

LA

5.

D) Turhan

E) Tayflar Geçidi

D) Aruza uydurmak için sözcük seçerken
şiiri sıradanlaşır.

AÇIKLAMA

E) Vezin ve kafiyedeki başarısızlığının altında dil anlayışı vardır.

YIN

Belde, Abdülhak Hamid’in Doğu ve Fransız kültürünün izlerini taşıyan ilk dönemde kaleme aldığı
eserlerindendir.
YANIT: A

AÇIKLAMA

8.

Abdülhak Hamid’in Paris’teki görevine
son verilmesine neden olan oyunu aşağıdakilerden hangisidir?

MU
RA

6.

T

YA

Şiirin çok temel bir meselesi olan dil, Recaizade’de
kusurludur. Uyak onun şiirlerinde hiçbir zaman
oturmamıştır. Ses benzerlikleri oluşturmak için
seçtiği sözcüklerin basitliği Recaizade’nin yetenek
bir yana şiire yoğunlaşamadığını gösterir.
YANIT: C

Abdülhak Hamid’in edebi kişiliği ile ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Aruzun yanı sıra hece veznini de kullanmıştır.

A) Macera-yı Aşk
B) İçli Kız

B) En çok kullandığı edebi sanatlar kinaye
ve tevriyedir.

C) Sabr u Sebat
D) Hakan

C) Şiirlerinde felsefi bir yönelim görülmektedir.

E) Nesteren

D) En çok işlediği temalar aşk ve tabiattır.

AÇIKLAMA

E) Dil ve üslubunda disiplin yokluğu görülür.

Hamid, Paris’te yazdığı ve orada yayımlanan Nesteren (1878) adlı tiyatro eserinden dolayı siyasi
olarak şüpheleri üzerine çeker. Aynı yıl görevine
son verilir.
YANIT: E

AÇIKLAMA

Abdülhak Hamid’in şiirlerinde en sık görülen edebi
sanatlar tezat ve tarizdir.
YANIT: B
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Türk edebiyatının ilk pastoral şiiri olarak
kabul edilen Abdülhak Hamid’in kaleme
aldığı eser aşağıdakilerden hangisidir?

11. Aşağıdakilerden hangisi Muallim Naci’nin
etkilendiği isimler arasında sayılamaz?
B) Şeyh Galip

B) Belde

C) Abdülhak Hamit

C) Hacle

D) Ziya Paşa

D) Bunlar O’dur

E) Sadullah Paşa

E) Ölü

AÇIKLAMA

AÇIKLAMA

RI

A) Fuzuli

A) Sahra

LA

9.

Muallim Naci, başta Fuzuli ve Şeyh Galip olmak
üzere divan şairlerinden etkilenmiş, gençlik yıllarından itibaren Namık Kemal, Ahmet Mithat, Ziya
Paşa ve Abdülhak Hamit’i okumuştur.
YANIT: E

YA

YIN

Türk edebiyatının ilk pastoral şiiri olarak kabul edilen Abdülhak Hamid’in kaleme aldığı eser
Sahra’dır. Bu eserde köy hayatının güzelliğine
karşın şehir hayatının çirkinliğine vurgu yapılır.
YANIT: A

12.

MU
RA

A) Ateşpare

T

10. Muallim Naci’nin edebiyat çevrelerinde
üne kavuşmasını sağlayan ilk şiir kitabı
aşağıdakilerden hangisidir?
B) Şerare

C) Füruzan

D) Demdeme

I. Şeyh Vasfi

II. Ahmet Hamdi

III. Abdülkerim Sabit

Yukarıdaki isimlerden hangisi ya da hangileri Muallim Naci etkisinde eserler kaleme alan eski edebiyat taraftarı şairler arasında yer alır?
A) Yalnız I

E) Muhaberat ve Muhaverat

B) Yalnız III
C) I-II

AÇIKLAMA

D) I-III

Muallim Naci’nin edebiyat çevrelerinde üne kavuşmasını sağlayan ilk şiir kitabı Ateşpare’dir. Eser,
1882’de basılmıştır.

E) I-II-III
AÇIKLAMA

YANIT: A

Verilen isimlerin tümü Muallim Naci etkisinde eserler kaleme alan eski edebiyat taraftarı şairlerdendir.
YANIT: E
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13. Abdülhak Hamid’in hangi eserinde materyalizm ve idealizm akımlarının tartışması
görülmektedir?

15. Aşağıdakilerden hangisi Muallim Naci’nin
kullandığı müstearlar arasında yer almaz?
B) Naci

B) Validem

C) Bir Hane Berduş

C) İlham-ı Vatan

D) Bir Firkatzede

D) Makber

AÇIKLAMA

AÇIKLAMA

LA

E) Bir Gamgin

E) Bir Sefilenin Hasbıhali

RI

A) Ömer Hulusi

A) Garam

Muallim Naci’nin asıl adı Ömer’dir. Çocukluk yıllarında Ömer Hulusi mahlasıyla levhalar yazar. İlerleyen dönemlerden Muhayyelat’taki “Kıssa-ı Naci
Billah” adlı hikayenin kahramanına sempati beslediği için Naci adını kullanmaya başlar. Naci dışında Ahmed Mesud, Ömer Hulusi, Mesut-ı Harabati, Bir Hane Berduş, Bir Firkatzede ve Yahya gibi
müstearları da kullanır.
YANIT: E

YA

YIN

Garam, İstanbul’un Çamlıca semtinde geçen bir
aşkın manzum hikayesidir. İnanılmaz olayları, garip kişileri, romantik duyguları ve savruk düşünceleriyle mesnevi biçiminde düzenlenmiş bir eserdir.
Eserde materyalizm ve idealizm akımlarının da
tartışması yapılır ve panteist bir Tanrı inancı savunulur. Makber’den önce yazılmasına rağmen oldukça geç (1923) yayımlanmıştır.
YANIT: A

MU
RA

T

14. Alexandre Dumas Fils’in Kamelyalı Kadın
ile Victor Hugo’nun Sefiller adlı eserinden izler taşıyan, bir köylü kızının ağzından kaleme alınmış Abdülhak Hamid eseri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Garam

B) Validem
C) Ölü

D) Makber

E) Bir Sefilenin Hasbıhali

AÇIKLAMA

A. Dumas Fils’in Kamelyalı Kadın ile Victor
Hugo’nun Sefiller adlı eserinden izler taşıyan, bir
köylü kızının ağzından kaleme alınmış Abdülhak
Hamid eseri Bir Sefilenin Hasbihali’dir.
YANIT: E
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4.

I. Siyasal mücadelelere hiç girmemişlerdir.

II. Bütün sanatkârların poetik görüşleri ortaktır.

Yukarıdaki parçada özellikleri verilen eser
aşağıdakilerden hangisidir?

LA

1.

III. Romantizm akımının izlerini eserlerinde
görmek mümkündür.

A) Nağme-i Seher

B) Yadigar-ı Şebap

Tanzimat Dönemi Türk edebiyatı ikinci kuşak şairleri ile ilgili olarak yukarıdaki numaralandırılmış ifadelerden hangisi yanlıştır?

D) Nijad Ekrem
E) Pejmurde

B) Yalnız II

C) I-II

D) II-III

YA

E) I-II-III

2.

C) Zemzeme

YIN

A) Yalnız I

5.

I. Tevfik Fikret

II.		Yahya Kemal

III.		Mehmet Akif

Yukarıdaki numaralandırılmış isimlerden
hangisi ya da hangilerinin eserlerinde Muallim Naci’den izler görmek mümkündür?

3.

B) J. J. Rousseau

D) II-III

MU
RA

E) I-II-III

Recaizade Mahmut Ekrem’in şiirlerinde
rastlanan hissi ve dini murakabe, yapmacık duran hüzün, manzum metinlerinin
arasına nesir serpiştirme alışkanlığı aşağıdaki sanatçılardan hangisinin etkisinde
olduğunu göstermektedir?
A) Victor Hugo

B) Yalnız III

T

A) Yalnız I

C) I-II

Recaizade Mahmut Ekrem’in daha çok eski edebiyat tarzında yazdığı manzumeleri içeren kitabıdır. Bazı eleştirmenlere göre Recaizade’nin sanatına ilişkin en önemli
manzumeler bu kitapta yer almaktadır. Tanpınar da bu bağlamda kitapta yer alan musammatları başarılı bulur.

RI

ÇÖZÜMLÜ
DENEME SORULARI

Yaş itibariyle birini kuşak Tanzimatçılara
yakın olması açısından Tanzimat birinci
uşak edipleriyle ikinci kuşak edipleri arasında bir köprü olarak nitelendirilen isim
aşağıdakilerden hangisidir?

6.

A) Recaizade Mahmut Ekrem

C) Lamartine

D) Alfred de Musset
E) W. Shakespeare

Recaizade Mahmut Ekrem’in romantizmden ayrılıp yeni bir şiir dili kurmaya çalıştığı döneme geçişin göstergesi sayılabilecek manzumesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kırmızı Mektuplar

B) Abdülhak Hamid Tarhan

B) Hülyada Bir Temaşa

C) Muallim Naci

C) Bülbül

D) Samipaşazade Sezai

D) Mersiyye

E) Ahmet Cevdet Paşa

E) Yakacık’ta Bir Mezarlık Âlemi
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10. Abdülhak Hamid tarafından kaleme alınmış, 1885’te yayımlanmıştır. Hem ölüm
hem de tabiat konulu şiirlere yer verilmiştir.
Eser, Fatma Hanım’la olan hatıralar üzerinden yazılmış duygulanmaları içerir. Ayrıca
Hindistan’ın tabiat güzelliklerinin de anlatıldığı toplam on dokuz manzumeden oluşur.

I. Şiirlerinde derin fikirlere rastlanmaz.

II. Dil, vezin ve kafiye konusunda yetersizdir.

RI

III. Divan şiiri geleneğine bağlıdır.

Yukarıdaki numaralandırılmış ifadelerden
hangisi ya da hangileri Recaizade Mahmut Ekrem’e yöneltilen eleştiriler arasında sayılamaz?

Yukarıdaki parçada özellikleri verilen eser
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yalnız I

A) Divaneliklerim yahut Belde

B) Yalnız III

B) Bunlar O’dur

C) I-II

C) Makber

D) II-III

YIN

D) Hacle

E) I-II-III

E) Ölü

Aşağıdakilerden
hangisi
Abdülhak
Hamid’in “romantik Hamid” evresi olarak
adlandırılan, Doğu ve Fransız kültürlerinin izlerini taşıyan dönemde kaleme aldığı eserlerden biri değildir?

11. Aşağıdakilerden hangisi Abdülhak Hamid’in şiirlerine izleri görülen romantik
sanatlardan biri değildir?

YA

8.

LA

7.

A) Sahra

A) Rousseau
B) Hugo

C) Lamartine

B) Belde

D) Chateaubriand

C) Nazife

E) G. Sand

D) Duhter-i Hindu

9.

MU
RA

T

E) Ruhlar

12. Makber şiiri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Biçim ile içeriğin uyumunda dikkat göstermesi, onun başarılı yönlerindendir. O, “hiçbir gevezeliğe düşmeden temini, ustaca atlamalarla ince bir tertibe göre düzenlemiştir, Serveti Fünunculardan önce iç şeklin, kompozisyonun önemini anlamıştır. Bir diğer yeniliği Gül
manzumesinde kendini gösterir. Şair burada
bülbülü dışarıda bırakmıştır.

A) Şiir bir yokluğu ilan etmekle başlar.
B) Kendi içerisinde bir düzeni yoktur.

C) İnanç sınırlarının dışına çıkan bir içsel
söylem vardır.

D) Mef’ûlü Mefâilün Fe’ûlün kalıbıyla yazılmıştır.

Yukarıda özellikleri verilen sanatkar aşağıdakilerden hangisidir?

E) Şiirin tamamında duygular ön plandadır.

A) Recaizade Mahmut Ekrem
B) Abdülhak Hamid
C) Muallim Naci

D) Ahmet Mithat
E) Ziya Paşa
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Yukarıdaki parçada özellikleri verilen eser
aşağıdakilerden hangisidir?

Yukarıda bahsi geçen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Garam

C) Hacle

C) İlham-ı Vatan

LA

A) Makber

B) Validem

B) Ölü

D) Bâlâdan Bir Ses

D) Bunlar O’dur

E) Bir Sefilenin Hasbıhali

II.
III.

YA

YIN

E) Garam

14. I.

RI

15. Farklı mecmua ve kitaplarda basılmış, tamamı aruz ölçüsüyle yazılmış on dokuz manzumeyi içerir. Bunların bir bölümü Kırım, Rus,
Yunan, Balkan ve Çanakkale savaşlarıyla ilgilidir.

13. Fatma Hanım’ın ölümünden duyulan acıyla yazılmıştır. Her biri on altı beyitten oluşan kaside şeklindeki on manzumeden oluşur. Hugo’nun Dieu’sunun yanı sıra Ziya
Paşa’nın Terci-i Bend’inin etkileri görülür.

Onun manzumelerinde muhayyilenin
yokluğundan gelen iptidailikler görülür.

Şiirinde okurla laubali bir hasbihal edasına girer.
Aruz veznine sıkıca bağlıdır, bu vezinden
vazgeçmez.

MU
RA

T

Yukarıdaki numaralandırılmış ifadelerden
hangisi ya da hangileri Muallim Naci’ye
yöneltilen eleştiriler arasında sayılamaz?
A) Yalnız I

B) Yalnız III
C) I-II

D) II-III

E) I-II-III
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6.

A Recaizade, Servet-i Fünun’un temellerini attığı, Nijad Ekrem’in yayımlamasının
ardından süreçte, romantizmden ayrılıp
yeni bir şiir dili kurmaya çalışır. Kırmızı
Mektuplar manzumesi yeni dönem sanat
yönelimlerini görmek adına önemli manzumedir.

E Verilen isimlerin tümü Muallim Naci’den
etkilenmişler; özellikle dil ve diyalog oluşturma noktasında Muallim Naci’yi takip
etmişlerdir.

LA

B Tanzimat Dönemi Türk edebiyatı ikinci
kuşak şairlerinden Muallim Naci, edebiyata bakış açısından devrin diğer sanatkarlarından ayrılır. Muallim Naci, divan
edebiyatı geleneğini reddetmeden Doğu
ile Batı’nın iyi taraflarını buluşturma amacını taşımaktadır.

YA

2.

C Recaizade Mahmur Ekrem’in şiirlerinde
rastlanan hissi ve dini murakabe, yapmacık duran hüzün, manzum metinlerinin arasına nesir serpiştirme alışkanlığı
onun Lamartine etkisinde olduğunu göstermektedir. Bu tespiti yapan isim Ahmet
Hamdi Tanpınar’dır.

YIN

1.

5.

RI

ÇÖZÜMLÜ DENEME
YANITLARI

7.

A Yaş itibariyle birini kuşak Tanzimatçılara
yakın olması açısından Tanzimat birinci
uşak edipleriyle ikinci kuşak edipleri arasında bir köprü olarak nitelendirilen isim
Recaizade Mahmut Ekrem’dir. Ekrem,
Namık Kemal’den yalnızca yedi yaş küçüktür.

4.

MU
RA

T

3.

B Recaizade Mahmut Ekrem, yeni edebiyat taraftarı olup bu konuda öncü isimlerdendir. Bu nedenle divan şiirine bağlılığından bahsetmek mümkün değildir.

A Özellikleri verilen eser Recaizade Mahmut Ekrem’in ilk şiir kitabı olan Nağmei Seher’dir. Bu kitap, Recaizade Mahmut
Ekrem’in daha çok eski edebiyat tarzında
yazdığı manzumeleri içeren eseridir. Bazı eleştirmenlere göre Recaizade’nin sanatına ilişkin en önemli manzumeler bu
kitapta yer almaktadır. Tanpınar da bu
bağlamda kitapta yer alan musammatları
başarılı bulur.
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8.

E

9.

C Özellikleri verilen isim Muallim Naci’dir.
Biçim ile içeriğin uyumunda dikkat göstermesi, onun başarılı yönlerindendir. O,
hiçbir gevezeliğe düşmeden temini, ustaca atlamalarla ince bir tertibe göre düzenlemiştir, Servet-i Fünunculardan önce iç şeklin, kompozisyonun önemini anlamıştır. Bir diğer yeniliği Gül manzumesinde kendini gösterir. Şair burada bülbülü dışarıda bırakmıştır.

Ruhlar, Abdülhak Hamid’in daha derinlikli metinler kaleme aldığı ikinci dönemde
kaleme aldığı eserlerdendir.

TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI - II

14. B Muallim Naci’yi Ahmet Hamdi Tanpınar,
muhayyileden mahrum olmakla eleştirir. Tanpınar’a göre onun manzumelerinde muhayyilenin yokluğundan gelen iptidailikler görülür. Tanpınar ayrıca şiirlerde
okurla laubali bir hasbihal edasına girilmesini eleştirir. Ancak aruz bahsine dair herhangi bir eleştiri bulunmamaktadır.

LA

YIN

15. C Özellikleri verilen eser İlham-ı Vatan’dır.
Eser 1916’da basılmıştır. Kitap, farklı
mecmua ve kitaplarda basılmış, tamamı
aruz ölçüsüyle yazılmış on dokuz manzumeyi içerir. Bunların bir bölümü Kırım,
Rus, Yunan, Balkan ve Çanakkale savaşlarıyla ilgilidir.

Abdülhak Hamid’in şiirlerine izleri görülen romantik sanatlar; Rousseau, V. Hugo, Lamartine ve Chateaubriand’dır.

YA

11. E

RI

10. B Özellikleri verilen eser: Bunlar O’dur.
Eser, Abdülhak Hamid tarafından kaleme alınmış ve 1885’te yayımlanmıştır.
Hem ölüm hem de tabiat konulu şiirlere yer verilmiştir. Eser, Fatma Hanım’la
olan hatıralar üzerinden yazılmış duygulanmaları içerir. Ayrıca Hindistan’ın tabiat güzelliklerinin de anlatıldığı toplam on
dokuz manzumeden oluşur. Matemli anılar, ölüm korkusu, vatan hasreti, Tanrı
sevgisi, tabiatın mükemmelliği eserdeki
on dokuz farklı şiirde işlenen temalardır.

MU
RA

T

12. E Makber’de karışık bir ruh halinin izlerini
görmek mümkündür. Oldukça karışık bir
ruh halinin sonucu olarak yer yer akıl, yer
yer kalp ön plandadır. Şair, bazen tevekkül bazen isyan eder.

13. B Özellikleri verilen eser Ölü’dür. Eser,
Fatma Hanım’ın ölümü acısıyla yazılmıştır. Her biri on altı beyitten oluşan
kaside şeklindeki on manzumeden oluşur. Hugo’nun Dieu’sunun yanı sıra Ziya
Paşa’nın Terci-i Bend’inin etkileri görülür.
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ÜNİTE
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATINDA
HİKÂYE VE ROMAN-II (İKİNCİ KUŞAK)
Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede Tanzimat Dönemi hikâye ve romancıları Ekrem ve Sezai hakkında bilgi verilecektir.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav

Dönem Sonu

5

1-2

TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATININ İKİNCİ KUŞAĞININ HİKÂYE
VE ROMANLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ
Tanzimat Dönemi Türk edebiyatının ikinci kuşak hikâye ve romancıları Recaizâde Mahmut Ekrem
ve Sami Paşazâde Sezai’dir. Bu yazarların kaleminde hikâye ve roman, Batılı anlatım tekniklerine daha uygun bir yapı kazanır. Şiirde olduğu gibi hikâye ve romanda da sosyal faydanın yerini sanat endişesi almaya başlar. Yalnızca olaylar dizisini anlatmak yerine, özellikle Sami Paşazâde Sezai’nin kaleminde karakter sentezleyici, insanı sosyal çevresi ve psikolojik yönüyle değerlendiren, insan-mekân ilişkisine yer veren ve belirli bir başarıya ulaşan hikâye ve romanlar ortaya çıkar. Böylece birinci kuşağa göre
daha incelmiş zevke seslenen, edebî değeri yüksek hikâye ve romanlar okuyucusunu bulmaya başlar.
Tanzimat Dönemi’nin ikinci kuşağını oluşturan roman yazarları, birinci kuşağa göre daha düzenli öğrenim gören, kendilerinden önceki roman denemelerinden yararlanan, Batı edebiyatını asıl kaynağından tanıyan ve nispeten daha iyi yetişen sanatçılardan oluşur.
Tanzimat Dönemi birinci kuşağından sonra roman türünde eser veren ikinci kuşak mensupları sayıca az da olsa nitelikli eserler yayımlamışlardır.
Geliştirmeye çalıştıkları roman tekniği ve üslubuyla Servet-i Fünun romanının zemininin oluşmasına katkı sağlamışlardır.
İkinci kuşak hikâye ve romancıları, toplumsal sorunlara daha problematik yaklaşmaya çalışırlar. Kültürel kimliğe ve değerler sistemine bağlılıkla, değerler sisteminden kopmuşluk, toplumuna ve kültürel
kimliğine yabancılaşmışlık arasındaki çatışma (alaturka-alafranga çatışması), kızların eğitim durumları,
cariyelik ve köleliğin sorgulanmaya başlanması, görücü usulüyle evlilik gibi konular bu yazarların kaleminde daha geniş ifade alanı bulur.
Asıl konuyla ilgisi olmayan anlatımlara, ikinci kuşağın hikâye ve romanlarında pek rastlanmaz. İkinci kuşağın, özellikle de Sami Paşazâde Sezai’nin, dikkatini daha çok asıl konu üzerinde yoğunlaştırdığı görülür.
Bu kuşak yazarları, Ahmet Mithat Efendi’de görüldüğü şekliyle toplumu eğitme ve ders verme sorumluluğundan; Namık Kemal’in Cezmi romanında karşılaşılan ideolojik dünya algısını metne yükleme
düşüncesinden uzaklaşmıştır.
Toplumsal yapıyı belirleyen ögelerin etkileri, halkın hayat anlayışında kendini gösterecek biçimde bir
izdüşüm olarak bu dönemin hikâye ve romanlarında görülmeye başlanır.
Birinci kuşağın toplumcu anlayışına karşılık ikinci kuşak bireysel anlayışa bağlanır ve bireysel konuları öne alır. Dikkatini toplumun içerisinde yaşayan birey üzerinde toplar. Bireyi kuşatan toplumsal baskı, gelenek, esaret, evlilikte aile büyüklerinin belirleyiciliği, yanlış Batılılaşma gibi bir birçok konu ve problem birey merkeze alınarak anlatılır.
Yenileşme hareketlerine bağlı olarak resim kültürünün gelişmesine paralel yapıda mekân ve insan
betimlemelerindeki başarı da giderek artar.
Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.

19

TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI - II

YIN

LA

RI

Hikâye ve romana güzellik katmak için kullanılan, olay örgüsüyle ve kişilerle doğrudan ilişkisi olmayan betimlemeler, yerini hikâye ve roman kişilerinin psikolojik dünyalarıyla ilişkisi olan betimlemelere,
olay örgüsüyle bütünlenen mekân tanıtımlarına bırakmaya başlar.
Bu dönemde ilk dönem romanlarının olay merkezli gelişmesinden fazla kopmadan karakter sentezleyici eserlere doğru geçilir. Hikâye ve roman kişilerinin iç dünyaları, mekâna ve dış görünüşlerine yansır. Bu da hikâye ve romana belirli bir derinlik kazandırır.
Romanlardaki dramatik aksiyona olaylardan çok; esaret, kadın hakları, kıskançlık, masumiyet, özentili yaşayışların yarattığı yıkımlar gibi konular yön vermeye başlar. Böyle bir yaklaşım da kaleme alınan
hikâye ve romanların insan ve toplum gerçekliğini daha iyi kavramasına zemin hazırlar.
Karakter ve tip oluşturmada genellikle başarılı bir çizgi izlenir. Birinci kuşağın romantizmden kaynaklanan anlayışa bağlı hikâye ve roman yazmasına karşılık ikinci kuşak daha çok realist anlayışa yaklaşan
bir tutum sergiler. Bu tutum onların eserlerine yansır. Birinci kuşağın romantizmden kaynaklanan anlayışa bağlı hikâye ve roman yazmasına karşılık ikinci kuşak daha çok realist anlayışa yaklaşan bir tutum
sergiler. Bu tutum onların eserlerine yansır.

RECAİZÂDE MAHMUT EKREM’İN HİKÂYE VE ROMANLARI

MU
RA

T

YA

Recaizâde Mahmut Ekrem’in Hikâye ve Roman Üzerine Görüşleri
Recaizâde Mahmut Ekrem, hikâye ile roman konusunda bazı görüşler getirir, bu iki türün birbirinden
farklı yanlarına dikkat çeker. Romanı “büyük hikâye”, hikâyeyi ise “ufak hikâye” şeklinde adlandırır. Konuyu ele aldığı “Muhsin Bey Yahut Şairliğin Hazin Bir Neticesi” adlı eserinde “Ufak Hikâyelere Dair Ufacık Bir Mütalâa” başlığı altında Fransız edebiyatından hareketle kimi düşünceler ileri sürer.
Yazar, resim düşüncesinden hareketle romanı büyük bir tabloya, hikâyeyi ise minyatüre benzetir.
Ona göre roman yazarı kişileri belirler, taslağı oluşturur ve taslak üzerinde çalışarak romanını yazar.
Hikâyede ise taslak olmaz, üzerinde tekrar tekrar çalışılamaz. Bu sebeple hikâye yazmak daha güç değilse bile daha naziktir.
Recaizâde Mahmut Ekrem’in Hikâye ve Romanları
Romanları, Saime ve Araba Sevdası; hikâyeleri ise “Muhsin Bey yahut Şairliğin Hazin Bir Neticesi” ve “Şemsa”dır. Bunlardan Saime evlilik ve çocuk yetiştirme; “Muhsin Bey yahut Şairliğin Hazin Bir
Neticesi” romantik bir aşk; “Şemsa”, evlatlık alınan küçük bir çocuğun ölümü; Araba Sevdası ise yanlış
Batılılaşma ve özentili hayat üzerine kurulur. Araba Sevdası, bu kitabın sekizinci ünitesinde ele alınacağı için burada üzerinde durulmayacaktır.
Saime, 1888’de İkdam gazetesinde ikinci kısmın ikinci bölümüne kadar tefrika edilir. Yazarının Ahmet Mithat Efendi’ye hitaben kaleme aldığı sunuş yazısında “hikâyecik” şeklinde nitelendirdiği, kimi kaynaklarda ve araştırmalarda hikâye olarak değerlendirilen Saime, aslında hikâyeden çok romana yaklaşan formuyla Recaizâde Mahmut Ekrem’in ilk roman denemesi olarak kabul edilebilir.
Saime’de günlük hayat içerisinde sıkça karşılaşılabilen sıradan olaylar dizisi ele alınır. Saraç esnafının zenginlerinden İsmail Ağa, okuma yazma bilmeyen biridir. Bir kızı olur. Saadet adını verdiği kızı evlenme yaşına gelince ona mahalleden gümrük memuru Sadık Efendi’yi uygun görür ve Sadık Efendi’ye
kızıyla evlenmesini teklif eder.
“Muhsin Bey yahut Şairliğin Hazin Bir Neticesi” romantik bir aşk hikâyesi üzerine kurulur. Kapalı
toplum yapısı içerisinde aşkını içten içe yaşayan, bunu karşı tarafa gereğince aktaramayan yahut karşı
tarafça anlaşılamayan iki gencin sonu ölümle biten hazin öyküsü anlatılır.
Aynı mahallede doğup büyüyen, aynı okula giden Dilara ile Muhsin, çocukluklarını birlikte geçirir.
Annesi doğum sırasında veremden ölen Dilara, çocukluktan genç kızlığa geçiş sürecinde Muhsin Bey’e
aşk duygusuyla bağlanır. Fakat Muhsin, Dilara’nın kendisine duyduğu ilgiyle yazdığı şiirlerden, mektuplardan ve davranışlarından anlam çıkarmakta gecikir.
“Muhsin Bey yahut Şairliğin Hazin Bir Neticesi”, romantizmden geniş izler taşır. İki gencin birlikte yetişmesi, birbirine temiz duygularla bağlanması, aşklarının tabii dekor içerisinde geçmesi, tabiat tasvirleri, insan-mekân ilişkisi, birbirlerine kavuşmadan ölmeleri, şiddetli duygular, çözümsüzlük karşısında ölümü özleyiş bunlar arasındadır. Recaizâde Mahmut Ekrem, anlatım teknikleri ve kurguda yeterince başarı sağlayamaz.
Recaizâde Mahmut Ekrem’in “Şemsa” (1895) hikâyesi konusunu yaşanmış bir hayat sahnesinden
alır. Bu hikâyede küçük yaşta öksüz ve yetim kalıp Anadolu’dan getirilen bir kız çocuğunun evlatlık olarak verildiği evde kendisine karşı gösterilen ilgiye ve tedavi çabalarına rağmen yakalandığı hastalıktan
kurtulamayarak ölmesi konu edinilir.
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Gerçek adı Seher olan Şemsa, annesi ve babası ölünce dayısı tarafından altı yaşındaki ablasıyla
birlikte getirilip farklı evlere evlatlık olarak verilen küçük bir çocuktur. Dört yaşında bir çocuk olarak girdiği evde zekâsı ve sevecen tavırlarıyla ben anlatıcı başta olmak üzere evde yaşayanların neşe kaynağı olur.
Romantik ögelerle örülü bu hikâyede aksiyondan çok, ben anlatıcının Şemsa’yı değerlendirişiyle
karşılaşılır. Hikâyenin merkezinde yer alan Şemsa, olayların gelişiminde birinci dereceden rol almaz.
Recaizâde Mahmut Ekrem’in bu üç eseri, kurgusu yanında dil ve üslup bakımından da eleştirilmesi gereken kimi zayıflıklar taşır. Bunlardan biri onun üslup konusunda zayıf kalması, hikâye ve romana
özgü bir üslup kuramamasıdır. Bir diğeriyse kullanılan dilde kendini göstermektedir. Yazar, kimi zaman
Arapça ve Farsça anlaşılması güç kelimelerle zincirleme terkiplere yer vermektedir.

Hikâyeleri

YA

YIN

Sami Paşazâde Sezai, Küçük Şeyler başlığı altında bir kitapta topladığı hikâyeleri ve bir romanıyla
Türk edebiyatında hikâye ve roman türlerinde önemli bir değişimi ve gelişimi sağlamaya çalışır. O, özellikle Küçük Şeyler başlıklı kitabında toplanan hikâyeleriyle Batı tarzı küçük hikâyenin yolunun açılmasında etkili olur. Yazar, bu kitapta yer alan hikâyeleriyle kendisinden sonra gelecek hikâyecileri de etkiler.
Türk edebiyatında hikâye türünün gelişiminde Sami Paşazâde Sezai’nin önemli yeri vardır. O, Ahmet Mithat Efendi’den itibaren plansız şekilde gelen hikâyeye Batılı çehre kazandırılmasında etkili olan
yazarlardan ilkidir. Az sayıda hikâye yazmış olmasına rağmen kısa hikâyenin Türk edebiyatında belirli bir form kazanmasını sağlayan başlıca yazarlardan biri Sami Paşazâde Sezai olur. Ara nesil yazarlarından Nabizâde Nâzım’ın hikâyeleriyle birlikte düşünüldüğünde hikâye türü üzerinde gerçek değişimi
sağlayan iki kişiden birinin Sami Paşazâde Sezai olduğu söylenebilir. Onun ve Nabizâde Nâzım’ın kaleminde hikâye türü romandan ayrılır, küçük hikâye tür olarak gelişme yoluna girer. Sosyal fayda, kıssadan hisse çıkarma, öğretici ve eğitici olma kaygısı geri plana düşer. Bunların yerini sanat endişesi ve bireysel konular almaya başlar. Başta Halit Ziya olmak üzere Servet-i Fünuncuların kaleminde gelişecek
olan hikâye formunun yolu açılır.

MU
RA

T

Sami Paşazâde Sezai, Türk edebiyatında küçük hikâyenin öncüsüdür. Hikâye, ilk defa onun kaleminde ahlaki, dinî, tasavvufi, hikemi, fikrî, ulvi, uhrevi bir mesaj taşımaktan çıkarak modern yapıya kavuşur. Küçük Şeyler’in “Mukaddime”sinde “dünyada bir zerre yoktur ki güzel yazılmak şartıyla bir mevzuı mühim (önemli konu) addedilmesin (sayılmasın, kabul edilmesin)” diyen yazar, kitabının adına uygun
düşecek şekilde küçük, sıradan, önemsiz gibi görülen, günlük hayatta örneklerine rastlanan konulardan
hikâyeler çıkarmasını bilir.
“İçinde hikâyelerin yanı sıra, bir tercüme ve bir mensurenin yer aldığı Küçük Şeyler, bilhassa hikâyenin
roman ve uzun hikâyeden farklılığının anlaşılmasında önemli bir görev yüklenmiştir. Hikâyelerindeki bazı konuları gerçek hayattan almış olması, ruh hallerine uygun insan ve mekân tasvirleri, üslubundaki
sağlamlık eserin başarılı taraflarıdır”
Sami Paşazâde Sezai, politik düşünceleri veya toplumun bir kesimini savunmak yoluna gitmeden,
kısa hikâyenin dar çerçevesi içerisinde bir veya birkaç kişinin belirli zaman dilimindeki yaşama biçimini,
kişisel serüvenini anlatmayı seçer. Anlattığı kişinin ya da kişilerin yaşadığı çevre ve dış görünüşlerinin
anlatımıyla birlikte iç dünyalarının çözümlemesine de yer verir. Kişilerin yaşadığı çevre ve dış görünüşüyle iç dünyası arasındaki benzerlikleri yahut zıtlıkları gözleme dayanarak sergiler.
Yazar, daha çok sıradan, küçük, ezilmiş, toplumda yer edinememiş romantik kişilerin gerçekçi
hikâyelerini anlatma yolunu seçer.
Küçük Şeyler (1891)’in dışında kalan hikâyeleri, anı ve makalelerinin de yer aldığı Rumuzu’l-Edep
(1900)’te toplanmıştır.
Sami Paşazâde Sezai, Türk edebiyatında romantizmle realizmin ve natüralizmin karşılaştığı, büyük
tartışmaların yaşanmaya başladığı yıllar içerisinde hikâyelerini yazmaya koyulur. Romantizmden gelen
etkiye açık olmakla birlikte daha çok realist anlayışa uygun hikâyeler yazma yoluna gider. “Pandomima”
ve “Düğün”de romantizmle birlikte realist anlayıştan gelen etkiler görülür. “Kediler” ve “Hiç” hikâyeleri ise
realizme bağlı kalınarak yazılır.
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Sami Paşazâde Sezai’nin Küçük Şeyler adlı kitabında sırasıyla “Mukaddime”, “Bu Büyük Adam Kimdir?”, “Hiç”, “Kediler”, “İki Yüz Elli Kuruşa Bir Asır”, “Düğün”, “Bir Kitabe-i Seng-i Mezar”, “Arlezyalı” ve
“Pandomima” yer alır. Bunlardan “Arlezyalı” Alphonse Daudet’den çeviridir. “Bir Kitabe-i Seng-i Mezar”
ise mensure olarak değerlendirilebilecek bir metindir.
Kitabın ön sözü durumundaki “Mukaddime”den sonra yer alan ilk hikâye “Bu Büyük Adam Kimdir?”,
bir çocuğun bakış açısıyla zaman zaman sokakta karşılaştığı ve uzaktan tanıdığı bir adama yüklediği
anlamla gerçek arasındaki çelişkili durumu konu edinir.

LA

“Hiç”te yirmi yaşında, ailesini geçindirmek için çalışan bir gencin hikâyesi anlatılır. Fiziki gücünü
aşan bir gayretle çalışan genç, annesiyle kız kardeşine bakar. Annesinin hastalanması, birkaç ayda iyileşmesi, doktorların tavsiyesiyle daha sonra Boğaziçi’nde bir yaz geçirmesi için paraya duyulan ihtiyaç
gencin çalışma azmini artırır.

YIN

Sami Paşazâde Sezai’nin “Kediler”inde de sıradan bir insanın hikâyesi dikkatlere sunulur. Adalarda karısıyla, karısının sayısı otuzu bulan, gün geçtikçe de artan kedisiyle aynı evi ve yiyeceklerini paylaşmak zorunda kalan İtalyan besteci Rossini ailesinden yaşlı birinin, kediler yüzünden eşiyle kavga edişi, bu durumu Adalar kaymakamına şikâyet edişi, sonuç alamaması üzerine evi terk edişi, sonra dilenen küçük çocuklara bile verecek kadar cebinde para bulunmayan yoksul ve yaşlı adamın dönmemek
için kesin karar vermiş olmasına rağmen acıkarak eve dönmek zorunda kalışı, odasına çekilerek ağlayan adamın karısı tarafından yüksek sesle ağladığı ve kedileri korkuttuğu için azarlanışı hikâyeleştirilir.

YA

“İki Yüz Elli Kuruşa Bir Asır”da Çamlıca’daki ağaçlık bir bölgede önce bir ağacın “teverrüm etmesi” sonucu yapraklarının dökülmesi, sonra ağaçların kesilerek satılması sonucu arazinin çölleşmesi anlatılır. Hikâyeye uzun, sanatkârane Çamlıca ve Boğaziçi tasvirleriyle başlanır.

Küçük Şeyler’de yer alan hikâyelerin en uzunu olan “Düğün”de devrin önemli problemlerinden biri olan esareti konu alır. Esaret, Sergüzeşt romanıyla kendisi de dâhil olmak üzere dönemin birçok yazarının üzerine eğildiği başlıca konulardan biridir. Evin genç beyi tarafından odalık olarak alınan halayık Dilsitan, genç beye gönülden bağlanır. Fakat Dilsitan’la üç yıl vakit geçiren Behçet Bey’in kendi sosyal statüsüne uygun biriyle düğün hazırlıkları başlamıştır. Durumu geç anlayan tecrübesiz ve bilgisiz Dilsitan da yakalandığı veremle boğuşurken evin en uzak ve rutubetli odasına atılmış, orada son nefesini vermektedir.

T

“Bir Kitabe-i Seng-i Mezar”, hikâyeden çok mensur şiiri andıran bir sayfalık küçük yazıdır. Yirmi yaşında veremden ölen Vuslat’ın mezarının ziyareti sırasında duyulan acıların dile getirilmesinden ve romantik duygulardan ibarettir.

MU
RA

Sami Paşazâde Sezai, Küçük Şeyler’den sonra 1896-1898 yılları arasında yazdığı hikâyeleri
Rumuzu’l-Edep (1900) adıyla kitaplaştırır. Kitapta sekiz hikâye bulunmaktadır. Bu hikâyeler gelenek,
esirlik, Doğu ile Batı’nın aşk anlayışlarındaki fark, kadın eğitimi, tarafların denk olmadığı evlilik, düşmüş
kadın, yoksulluk, Osmanlı-Yunan savaşı gibi konular üzerine kurulur.
Kitabın ilk hikâyesi olan “O Büyük Siyah Gözler”de bir çobanın cezbesine kapıldığı saf aşkı ile halkın meczup âşıkların hayatında mucize arayışı anlatılır. “Mihriban”da esaret konusunu işler. Esaretin insanları nasıl yok oluşa götürdüğünü sergiler. “Londra Hatıratından”, hikâye ile hatıra türlerinin üst üste
çakıştığı bir metindir. Doğulu insanın hayalci, Batılı insanın gerçekçi aşk anlayışlarını yansıtır. “Hikâyede
flört yerine saf aşkı arayan romantik, duygulu, şarklı sefaret kâtibini ve onunla flört eden gerçekçi İngiliz kızını tanırız.”
Sami Paşazâde Sezai’nin hikâyelerinin özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:
➣➣ Kişilerin beden yapısıyla iç hayatları arasındaki ilgiyi kurmaya çalışır. (...)
➣➣ Duyguları mimik ve jestlerle ifade etmeyi dener. (...)

➣➣ Bir kişiye aynı cümleleri tekrarlatarak onun karakterini ya da düğüm teşkil eden ruh hâlini vermeye çalışır. (...)
➣➣ Duyguları bazen bakış ve gülüşle anlatır. (...)

➣➣ Kişinin manevi yapısını çevre ve eğitim yoluyla açıklar. (...)

➣➣ Kişilerin mizacını ve kültürünü tanıtmak için giyimden faydalanır. (...)

➣➣ Kesin çizgilerle ayrılmış zıt yaradılışta kişileri yan yana getirerek davranışlarının etkisini artırmak
ister.
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Sergüzeşt Romanı

RI

Sergüzeşt (1889) romanı Türk edebiyatında kölelik (esaret) konusunu ele alan eserlerin başında
yer alır. Kölelik/esaret, daha önce Müsameretname’nin kimi hikâyelerinde, Ahmet Mithat Efendi’nin Felatun Bey ile Râkım Efendi ve Namık Kemal’in İntibah romanında geri planda kalan bir konu olarak romanın dünyasına girmişti. Sergüzeşt’te ise esaret, asıl konu olarak romanın dünyasındaki yerini alır.

LA

Romanın kurmaca dünyasında küçük yaşta Kafkaslardan esir olarak getirilen bir Çerkez kızının
İstanbul’da satıldığı konak içerisinde sürdürdüğü hayat sahneleri ve buna karışan bir aşk hikâyesi konu edinilir.

Sergüzeşt romanında kronolojik (zamandizinsel) bir düzenleme vardır. Olaylar, zincirleme belirli bir
düzen içerisinde gelişir ve sona bağlanır. Fakat bu zaman akışı, geniş bir zaman diliminin içine yayıldığı
için arada büyük kopuşlar ve boşluklarla da karşılaşılır. Anlatıcı, zamanın anlatımında sıkça atlamalara
başvurur. Zamanın kullanılışı bakımından eserin pek başarılı olduğu söylenemez.

YIN

Romanda zamanın geçişi kuvvetle hissedilir. Bununla bağlantılı olarak Mehmet Kaplan, Sergüzeşt
hakkında yapmış olduğu bir incelemede olay örgüsünün su ile başlayıp su ile bitmesi üzerine dikkatleri
çekerek yazarın zamanın akışını mevsimlerin değişmesi, romantik gece ve gündüz tasvirleri ile de hissettirdiğini ifade eder.

YA

Sergüzeşt romanında zamanın akışı ile birlikte mekâna ve mekâna ait ögelere de gerekli önem verilmiştir. Mekân, sadece dekoratif unsur olmak durumunda değildir. Mekânla roman kişilerinin psikolojileri arasında paralellikler kurulmuştur.
Romanda kapalı ve açık mekânlar önemli yer tutar. Bununla birlikte açık mekânlara göre kapalı
mekânlar daha fazladır. Çünkü olaylar daha çok kapalı mekânlarda geçer. Bu mekânları,
1. Esircilerin evi,

2. Harputlu Mustafa Efendi’nin evi,
3. Âsâf Paşa konağı,

4. Mısırlı zenginin sarayı

olmak üzere başlıca dört kısımda sıralayabiliriz.

MU
RA

T

Sami Paşazâde Sezai, roman kişilerinin anlatımında karakter ve tip oluşturmada da belirli bir başarı yakalamıştır. Roman kişileri, dönemin yaşama tarzına uygun özellikler taşır.
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AÇIKLAMALI SORULAR

A) Araba Sevdası

Tanzimat Dönemi Türk edebiyatının ikinci kuşağının hikâye ve romancılığı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

B) Atala

C) Muhsin Bey yahut Şairliğin Hazin Bir Neticesi
D) Saime

A) Birinci kuşağa göre daha başarılı olmalarının nedenlerinden biri batı edebiyatını
daha yakından tanımalarıdır.

LA

1.

Recaizade Mahmut Ekrem tarafından kaleme alınan, evlatlık alınan küçük bir çocuğun ölümünün anlatıldığı eser aşağıdakilerden hangisidir?

RI

3.

E) Şemsa
AÇIKLAMA

YIN

B) Batılı anlatım tekniklerine uygun bir metodu tercih etmişler, yapı bakımından başarılı eserler ortaya koymuşlardır.

Recaizade Mahmut Ekrem tarafından kaleme alınan, evlatlık alınan küçük bir çocuğun ölümünün
anlatıldığı eser Saime’dir.
YANIT: D

C) Sayıca az olsa da yayımladıkları hikâye
ve romanlar nitelikli eserlerdir.

YA

D) Resim sanatının gelişmesine paralel olarak mekân ve insan betimlemeleri de başarılı olur.
E) İdeolojik dünya algısının metne yükleme
düşüncesini başarıyla uygulamışlardır.
AÇIKLAMA

Recaizade Mahmut Ekrem’in hikaye ile romanın birbirlerinden farkına dair görüşlerini aktardığı “Ufak Hikayelere Dair Ufacık
Bir Mütalaa” başlıklı yazısı hangi eserinde
yayımlanmıştır?

MU
RA

2.

T

Tanzimat edebiyatının birinci kuşağında görülen
ideolojiyi merkeze alma Tanzimat edebiyatı ikinci kuşak romancılarında görülmez.
YANIT: E

4.

Hikâyeyi bağımsız bir tür olarak kabul
eden ilk isim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Namık Kemal

B) Recaizade Mahmut Ekrem
C) Abdülhak Hamid

A) Muhsin Bey yahut Şairliğin Hazin Bir Neticesi

D) Şemsettin Sami

E) Samipaşazade Sezai

B) Talim-i Edebiyat
C) Araba Sevdası

AÇIKLAMA

D) Atala

Samipaşazade Sezai, Türk edebiyatında küçük hikayenin öncüsüdür. Hikaye, onun kaleminden çıkan ürünlerle Batı tarzında başarılı örneklerine kavuşur. Hikayeyi bağımsız bir tür olarak ilk kez kabul eden de odur.
YANIT: E

E) Şemsa

AÇIKLAMA

Recaizade Mahmut Ekrem’in hikaye ile romanın birbirlerinden farkına dair görüşlerini aktardığı
“Ufak Hikayelere Dair Ufacık Bir Mütalaa” başlıklı
yazısı, Muhsin Bey yahut Şairliğin Hazin Bir Neticesi adlı kitabında yayımlanmıştır.
YANIT: A
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III. Victor Hugo

Yukarıda sıralanan isimlerden hangisi Samipaşazade Sezai’nin gençlik yıllarında
okuduğu Batılı yazarlar arasında yer almaz?

Aşağıdakilerden hangisi Samipaşazade
Sezai’nin insanı kendi gerçekliği içerisinde sergilemesi bakımından dikkate değer
realist eserlerden biri değildir?
A) Pandomima
B) Düğün

C) Kediler

A) Yalnız I

D) Hiç

B) Yalnız II

E) İclal

C) I-II

AÇIKLAMA

D) II-III

E) I-II-III

RI

7.

I. Alphonse de Lamartine

II. Honore de Balzac

LA

5.

YIN

Pandomima ve Düğün’de romantizmle birlikte realist anlayıştan gelen etkiler görülür. Kediler ve
Hiç hikayeleri ise realizme bağlı kalınarak yazılır. Onun özellikle Pandomima, Düğün ve Kediler
başta olmak üzere hikayeleri insanı kendi gerçekliği içerisinde sergilemesi bakımından dikkate değerdir.
YANIT: E

AÇIKLAMA

8.

Samipaşazade Sezai, Küçük Şeyler dışında kalan hikaye, anı ve makalelerini aşağıdaki eserlerden hangisinde toplamıştır?

MU
RA

6.

T

YA

Samipaşazade Sezai’nin gençlik yıllarında okuduğu Batılı romantik yazarlar şunlardır:
• Alphonse de Lamartine
• Alfred de Musset
• Victor Hugo
YANIT: B

Aşağıdakilerden hangisi Samipaşazade
Sezai’nin Küçük Şeyler adlı kitabında yer
alan hikayelerden biri değildir?

A) Rümuzu’l Edep

A) Bir Kitabe-i Seng-i Mezar

C) İclal

C) Hiç

E) Cünun-ı Aşk

E) Göl

B) Sergüzeşt

B) Bu Büyük Adam Kimdir?

D) Şir

D) İki Yüz Elli Kuruşa Bir Asır

AÇIKLAMA

AÇIKLAMA

Küçük Şeyler’de Mukaddime’nin ardından sırasıyla yer alan hikayeler şunlardır:
• Bu Büyük Adam Kimdir?
• Hiç
• Kediler
• İki Yüz Elli Kuruşa Bir Asır
• Düğün
• Bir Kitabe-i Seng-i Mezar
• Arlezyalı
• Pandomima
YANIT: E

Samipaşazade Sezai, Küçük Şeyler dışında kalan
hikaye, anı ve makalelerini Rümuzu’l Edep’te toplamıştır.
YANIT: A
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11. Aşağıdakilerden hangisi Sergüzeşt romanında yer alan kahramanlar arasında sayılamaz?

A) Büyük Siyah Gözler

A) Hacı Ömer

C) Londra Hatıratından

C) Cevher

B) Mihriban

B) Dilber

D) Kediler

D) Asaf Paşa

E) Sergüzeşt

E) Sefine

AÇIKLAMA

AÇIKLAMA

Samipaşazade Sezai’nin, esaretin insanları nasıl yok oluşa götürdüğünü sergileyen hikayesi
Mihriban’dır. Eser, Rümuz’ul Edep’te yer alan hikayelerdendir.
I. İntibah
II. Felatun Bey ile Rakım Efendi
III. Cezmi
YANIT: B

RI

Samipaşazade Sezai’nin esaretin insanları nasıl yok oluşa götürdüğünü sergileyen
hikayesi aşağıdakilerden hangisidir?

LA

9.

T

YA

YIN

Sergüzeşt romanının başlıca kahramanları; Hacı
Ömer, Dilber, Cevher, Asaf Paşa, Zehra Hanım,
Celal Bey, Taravet.
I. Roman, su ile başlayıp su ile biter.
II. Zamanın kullanılışı bakımından eser başarılıdır.
III. Romanın vaka zamanı tam olarak belirlenememektedir.
YANIT: E

10. Yukarıdaki numaralandırılmış eserlerden
hangisi esaret konusuna değinen eserler
arasında yer alır?

MU
RA

12. Sergüzeşt romanı ile ilgili olarak yukarıdaki numaralandırılmış ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Yalnız I

A) Yalnız I

B) Yalnız II

B) Yalnız II

C) I-II

C) I-II

D) II-III

D) II-III

E) I-II-III

E) I-II-III

AÇIKLAMA

AÇIKLAMA

Sergüzeşt, Türk edebiyatında kölelik konusunu
ele alan eserlerin başında gelir. Kölelik/esaret daha önce Müsameretname’nin kimi hikayelerinde,
Ahmet Mithat’ın Felatun Bey ile Rakım Efendi ve
Namık Kemal’in İntibah romanlarında geri planda
kalmış bir konu olarak romanın dünyasına girmiştir.
YANIT: C

Sergüzeşt’te anlatıcı, zamanın anlatımında sıkça
atlamalara başvurur. Zamanın kullanılışı bakımından eserin pek başarılı olduğu söylenemez.
YANIT: B
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15. “Gene bir gün kitapçıda İstanbul’dan yeni
gelmiş şeyleri gözden geçirirken Samipaşazade Sezai Bey’in “Küçük Şeyler” adlı kitabını gördüm. (…) Küçük Şeyler beni çıldırttı.
Sanat heyecanlarının içinde bu kitaptan duyduğum zevke ve ruh esenliğine yetişebilecek
bir duygulanma daha bilmiyorum.”

RI

13. Dilara’nın ölümünden sonra kahramanda romantik ve kuvvetli bir aşk duygusu doğmuştur. Kahraman, onun mezarını ziyaret eder,
yalnızlığı seçer, aşk acısıyla sık sık ağlar.
Dilara’yı zamanında anlayamamış olmanın verdiği vicdan azabıyla birleşen suçluluk
duygusu yıkıcı olur. Bu bunalımdan kahraman kurtulamaz ve zatürreye yakalanıp ölür.

Yukarıdaki cümlelerle Samipaşazade
Sezai’nin üzerindeki etkisini dile getiren
yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Araba Sevdası

A) Halide Edib Adıvar

C) Muhsin Bey yahut Şairliğin Hazin Bir Neticesi

C) Halit Ziya Uşaklıgil

LA

Yukarıda bahsi geçen eser aşağıdakilerden hangisidir?

B) Safveti Ziya

YIN

B) Atala

D) Memduh Şevket Esendal

D) Saime

E) Mehmet Rauf

E) Şemsa

AÇIKLAMA

AÇIKLAMA

Halit Ziya Uşaklıgil, Kırk Yıl adlı anı kitabında Küçük Şeyler’den ne denli etkilendiğini aktarmıştır.
YANIT: C

YA

Bahsi geçen eser, Muhsin Bey yahut Şairliğin Hazin Bir Neticesi’dir.
YANIT: C

MU
RA

T

14. Recaizade Mahmut Ekrem’in Saime adlı eserinin başlangıcındaki sunuş yazısını aşağıdaki yazarlardan hangisine hitaben yazmıştır?
A) Ahmet Mithat Efendi
B) Namık Kemal

C) Samipaşazade Sezai
D) Abdülhak Hamid
E) Şemsettin Sami

AÇIKLAMA

Recaizade Mahmut Ekrem’in Saime adlı eserinin başlangıcındaki sunuş yazısını Ahmet Mithat
Efendi’ye hitaben yazmıştır.
YANIT: A
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Recaizade Mahmut Ekrem’in yanlış Batılılaşma ve özentili hayat üzerine kurulu
eseri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Araba Sevdası
B) Şemsa

Aşağıdakilerden hangisi Samipaşazade
Sezai’nin hikâyelerinin özelliklerinden biri değildir?

C) Atala

A) Duyguları bazen bakış ve gülüşle anlatır.

E) Saime

B) Kişilerin mizacını ve kültürünü tanıtmak
için giyimden faydalanır.
C) Kişilerin manevi yapısını çevre ve eğitim
yoluyla açıklar.

D) Kişilerin beden yapısıyla iç hayatları arasındaki ilgiyi kurmaya çalışır.

5.

E) Kişilerin manevi yönlerini ön plana çıkararak dini unsurları işler.
I.

II.
III.

A) Namık Kemal

B) Recaizade Mahmut Ekrem

Roman kişileri dönemin sosyal hayatına,
modalarına, eğitim ve kültürel yapısına
uygunluk gösterecek şekilde kimlik kazanır.

C) Şemsettin Sami

D) Samipaşazade Sezai
E) Muallim Naci

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik güçlükler, üretmeden tüketmek gibi problemler roman kişilerinin açmazlarına dönüşür.

Hikâye ve roman kişileri, soyut birer varlık olmaktan çıkarak çevreyle ve nesnelerle ilişkilendirilir.

6.

MU
RA

T

Tanzimat Dönemi İkinci kuşak Türk romanı ile ilgili olarak yukarıdaki numaralandırılmış ifadelerden hangisi ya da hangileri
doğrudur?
A) Yalnız I

C) I-II

E) I-II-III

3.

Ahmet Mithat Efendi’den itibaren plansız
şekilde gelişen hikâyenin Batılı çehre kazanmasındaki ilk adımı atan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

YA

2.

LA

D) Muhsin Bey yahut Şairliğin Hazin Bir Neticesi

YIN

1.

RI

4.

ÇÖZÜMLÜ
DENEME SORULARI

Şemsettin Sami’nin Alphonse Daudet’den
çevirdiği hikâyesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hiç

B) Kediler
C) Düğün

B) Yalnız III

D) Bir Kitabe-i Seng-i Mezar

D) II-III

E) Arlezyalı

Romantik bir aşk hikâyesi üzerine kuruludur.
Kapalı toplum yapısı içerisinde aşkını içten
içe yaşayan, bunu karşı tarafa gereğince aktaramayan yahut karşı tarafa gereğince aktaramayan yahut karşı tarafça anlaşılmayan
iki gencin sonu ölümle biten hazin öyküsünü anlatır.

7.

Yukarıdaki parçada özellikleri verilen eser
aşağıdakilerden hangisidir?

Yirmi yaşında, ailesini geçindirmek için çalışan bir gencin hikayesini anlatır. Fiziki gücünü aşan bir gayretle çalışan, annesiyle kız
kardeşine bakan gencin hayal kırıklıklarını
işlenir.

Bahsi geçen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Araba Sevdası

A) Bu Büyük Adam Kimdir?

B) Atala

B) Hiç

C) Muhsin Bey yahut Şairliğin Hazin Bir Neticesi

C) Kediler

D) İki Yüz Elli Kuruşa Bir Asır

D) Saime

E) Bir Kitabe-i Seng-i Mezar

E) Şemsa
28

Samipaşazade Sezai’nin, İtalyan besteci
Rossini’nin ailesinden yaşlı birinin eşiyle kavga etmesi, evi terk etmesini ve devamında gelişen olayları anlattığı hikâyesi
aşağıdakilerden hangisidir?

12. Aşağıdakilerden
hangisi
Rümuzu’l
Edep’te yer alan hikayelerde görülen konular arasında sayılmaz?
A) Gelenek
B) Esirlik

A) Arlezyalı

C) Kadın eğitimi

B) Bir Kitabe-i Seng-i Mezar

D) Yoksulluk

LA

C) Düğün

E) Balkan Harbi

D) Kediler

E) Pandomima

YIN

13. Sergüzeşt romanı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) 19.yüzyılın sosyal hayatında bie sorun
olarak varlığını sürdüren kölelik konusunu ele alır.

Çamlıca’daki ağaçlık bir bölgede bir ağacın kesilerek satılması sonucu arazinin
çölleşmesini anlatan Samipaşazade Sezai
hikayesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Arlezyalı

B) İki Yüz Elli Kuruşa Bir Asır
C) Bir Kitabe-i Seng-i Mezar
D) Düğün

E) Pandomima

B) Kölelik kurumunun olumsuzluklarını sergilemeye yönelik olarak kahraman sonunda intihar eder.

C) Yazarın annesinin Kafkaslardan getirilen
bir esir olması, konunun tesadüf olmadığının göstergesidir.

YA

9.

RI

8.

D) Romanda kronolojik bir düzenleme vardır, olaylar zincirleme belirli bir düzen
içerisinde gelişir.
E) Olaylar daha çok dış mekanlarda geçmekte olup sosyal yaşama ilişkin gözlemlere sıkça değinilmiştir.

10. Bir çocuğun bakış açısıyla zaman zaman
sokakta karşılaştığı ve uzaktan tanıdığı
bir adama yüklediği anlamla gerçek arasındaki çelişkili durumu konu edinen hikaye aşağıdakilerden hangisidir?

MU
RA

T

14. Aşağıdakilerden hangisi Recaizade Mahmut Ekrem’in hikayelerinde eleştirilen hususlar arasında sayılmaz?

A) Bu Büyük Adam Kimdir?

A) Teknik hatalar

C) Düğün

C) Dağınıklık

E) Pandomima

E) Aşırı gerçeklik

B) Hiç

B) Konu bütünlüğünün olmayışı

D) Arlezyalı

D) Konudan uzaklaşma

15. Toplumun yaşayışına aykırı olduğu gerekçesiyle sansürlenerek tefrikası durdurulan Recaizade Mahmut Ekrem eseri aşağıdakilerden hangisidir?

11. Samipaşazade Sezai’nin Küçük Şeyler adlı kitabında yer alan en uzun hikaye aşağıdakilerden hangisidir?

A) Araba Sevdası

A) Bu Büyük Adam Kimdir?

B) Şemsa

B) Hiç

C) Atala

C) Düğün

D) Muhsin Bey yahut Şairliğin Hazin Bir Neticesi

D) Arlezyalı

E) Saime

E) Pandomima
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Samipaşazade Sezai’nin eserlerinde dini
duyarlılıklara ilişkin doğrudan bir gönderme bulunmamaktadır.

D Samipaşazade Sezai’nin İtalyan besteci
Rossini’nin ailesinden yaşlı birinin eşiyle
kavga etmesi, evi terk etmesini ve devamında gelişen olayları anlattığı hikâyesi
Kediler’dir.

9.

Verilen ifadeler tümü doğrudur. Roman
kişileri dönemin sosyal hayatına, modalarına, eğitim ve kültürel yapısına uygunluk gösterecek şekilde kimlik kazanır. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik güçlükler, üretmeden tüketmek gibi problemler roman kişilerinin açmazlarına dönüşür. Hikâye ve roman kişileri, soyut birer
varlık olmaktan çıkarak çevreyle ve nesnelerle ilişkilendirilir.

B Çamlıca’daki ağaçlık bir bölgede bir ağacın kesilerek satılması sonucu arazinin çölleşmesini anlatan Samipaşazade Sezai hikayesi İki Yüz Elli Kuruşa Bir
Asır’dır.

10. A Bir çocuğun bakış açısıyla zaman zaman
sokakta karşılaştığı ve uzaktan tanıdığı
bir adama yüklediği anlamla gerçek arasındaki çelişkili durumu konu edinen hikaye “Bu Büyük Adam Kimdir?” adlı eserdir.

4.

5.

6.

7.

LA

YIN

YA

3.

E

11. C Samipaşazade Sezai’nin Küçük Şeyler
adlı kitabında yer alan en uzun hikaye
Düğün’dür. Eser, esaret konusunu işlemektedir.

C Özellikleri verilen eser, Muhsin Bey yahut Şairliğin Hazin Bir Neticesi’dir. Eser,
romantik bir aşk hikayesi üzerine kuruludur. Kapalı toplum yapısı içerisinde aşkını içten içe yaşayan, bunu karşı tarafa
gereğince aktaramayan yahut karşı tarafa gereğince aktaramayan yahut karşı tarafça anlaşılmayan iki gencin sonu ölümle biten hazin öyküsünü anlatır.

12. E

T

2.

E

A Recaizade Mahmut Ekrem’in yanlış Batılılaşma ve özentili hayat üzerine kurulu
eseri Araba Sevdası’dır.

MU
RA

1.

RI

8.

ÇÖZÜMLÜ DENEME
YANITLARI

13. E

Sergüzeşt’te açık mekanlara göre kapalı mekanlar daha fazladır. Çünkü olaylar daha çok kapalı mekanlarda geçer.
Olayların daha çok kapalı mekanlarda
geçmesi, ev ve aile içerisindeki çatışmaları daha iyi vermek düşüncesinin yanında, geleneksel Türk hayatında evin içinin özellikle kadınlar için daha ağırlıklı bir
merkez oluşturmasından kaynaklanır.

14. E

Recaizade Mahmut Ekrem’in eserlerinde, romantizm ön plandadır. Bu nedenle,
eserlerde aşırı gerçeklikten bahsetmek
mümkün değildir.

15. E

Toplumun yaşayışına aykırı olduğu gerekçesiyle sansürlenerek tefrikası durdurulan Recaizade Mahmut Ekrem eseri Saime’dir.

D Ahmet Mithat Efendi’den itibaren plansız
şekilde gelişen hikâyenin Batılı çehre kazanmasındaki ilk adımı atan yazar Samipaşazade Sezai’dir.

E Şemsettin Sami’nin Alphonse Daudet’den
çevirdiği hikayesi Arlezyalı’dır.

B Konusu verilen hikâye, Hiç’tir. Eser, yirmi
yaşında, ailesini geçindirmek için çalışan
bir gencin hikâyesini anlatır. Fiziki gücünü aşan bir gayretle çalışan, annesiyle
kız kardeşine bakan gencin hayal kırıklıklarını işlenir.
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Rümuzu’l Edep’te yer alan hikayelerde
görülen konular şunlardır: Gelenek, esirlik, Doğu ile Batı arasındaki aşk anlayışındaki fark, kadın eğitimi, denk olmayan
evlilik, düşmüş kadın, yoksulluk, Osmanlı-Yunan Savaşı.
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TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATINDA
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1-2

Tanzimat’ın ikinci kuşağı tiyatro türünde verdikleri eserlerde birinci kuşağa oranla daha bireysel bir
tutum içerisinde görünürler. Recaizâde Mahmut Ekrem ile başlayan bireysel tutum, Abdülhak Hâmit Tarhan ile devam eder. Tanzimat ile edebiyatımıza giren Batı tarzı tiyatro türünde eserler veren ikinci kuşak, birinci kuşağın gerek dil gerekse teknik manada kazanımlarını ileri götürememişlerdir. Özellikle Abdülhak Hâmit Tarhan’ın tiyatro eserlerini sahnelenmek için değil okunmak için yazmaya başlaması, dil
konusunda savruk ve kural tanımaz tavrı tiyatromuzun gelişme hızını yavaşlatmıştır.

RECAİZÂDE MAHMUT EKREM (1847-1914)

Recaizâde Mahmut Ekrem, tiyatro üzerine düşüncelerini herhangi bir eserinde derli toplu bir şekilde
dile getirmez. Sadece tiyatro eserlerinin mukaddimelerinde tiyatroya ilişkin görüşlerine kırıntılar hâlinde
rastlanmaktadır.
Recaizâde Mahmut Ekrem dört tiyatro eseri yazar. Afîfe Anjelik (1870) ve Atala yahut Amerika
Vahşileri (1873) konusunu Batı’dan aldığı ilk iki tiyatro eseridir. Vuslat yahut Süreksiz Sevinç (1874)
ile Çok Bilen Çok Yanılır’ın (1874) konularını ise kendi toplumumuzun yaşantısından alarak yazar. Ekrem, edebiyat dünyasına birkaç şiirini saymazsak tiyatro yazarak girer. Hatta yayımladığı ilk kitabı bir tiyatro eseri olan Afife Anjelik’tir.

Batı Kaynaklı Oyunlar
Afîfe Anjelik (1870)
Recaizâde Mahmut Ekrem, ilk oyunu olan Afîfe Anjelik’in konusunu Geneviéve de Barabant efsanesinden alır. Dolayısıyla Afîfe Anjelik, konusu yabancı bir hayattan alınmış dört perdelik bir melodramdır.
Eserin şahıs kadrosunda yer alan kişilerin isimleri de yabancıdır. Oyunda kocası savaşa giden yeni evlenmiş bir kontese göz koyan saray bakıcısının kötü emelleri ele alınır.
Aynı konu devrinde birkaç yazar tarafından da ele alınır. İçlerinde en acemisi Recaizâde Mahmut
Ekrem’inkidir. Bir hevesle başlayarak tiyatro türünde yazdığı ilk eseri olan Afîfe Anjelik, birçok bakımdan
acemiliklerle doludur. Her faslın başında o bölümde ele alınacak olayların bir özetini verir. Diyaloglarda oldukça tutuk ve sahne dilini bulamamış görünür. Büyük oranda Fransızca cümle yapısının etkisinde
kalmıştır. Türkçe açısından kusurlu cümleleri çoktur. Eser, sahne teknikleri açısından da pek çok kusuru
içinde barındırır. Afîfe Anjelik bütün bu kusurlarının yanında “tabiat”a açılan ilk eser olması bakımından
önemlidir. Daha sonra Abdülhak Hâmit’e bu konuda önderlik edecek ve onun eserlerine etki edecektir.
Afîfe Anjelik’te değinilen tabiat Atala’da daha da ileriye götürülür. Böylelikle Türk tiyatrosunda tabiatın konu edinilmesine önderlik etmiştir bu eser. Recaizâde Mahmut Ekrem çevirdiği romandan bu oyunu çıkarırken romanın olaylar zincirine pek bağlı kalmaz ve oyun tekniğine uygun hâle getirmek için atlamalar, ilaveler yapar.

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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Yerli Oyunlar

Recaizâde Mahmut Ekrem de ilk yerli oyunu olan Vuslat’ın konusunu Namık Kemal’in Zavallı Çocuk oyunundan alır. Diğer yerli eseri Çok Bilen Çok Yanılır ise Binbir Gündüz Hikâyeleri’nden alınmadır.
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Vuslat (1874)
Vuslat, konusu kendi toplumumuzdan alınarak yazılan dört perdelik bir dramdır. Tanzimat döneminde yaygın olarak ele alınan konu aşktır. Vuslat’ta da aşk konusu ele alınır. İstanbul’un tanınmış ailelerinden birinin oğlu ile konağa bir besleme olarak küçük yaşta alınan bir kızın aşkı ele alınır.
Devrin yaygın konularından olan evlenecek gençlerin büyükleri işe karıştırmadan öncelikle bu kararı
kendilerinin vermeleri gerektiği ve kölelik gibi konular romantik aşkın gerisinde verilir. Zavallı Çocuk’tan
alınan Vuslat’ın konusu daha sonra Abdülhak Hâmit’in İçli Kız’ına da konu olacaktır.

YA

YIN

Çok Bilen Çok Yanılır (1874)
Konusu Binbir Gündüz Hikâyeleri’nden alınarak 1874’te yazılan eser, kitap olarak ancak Recaizâde
Mahmut Ekrem’in ölümünden sonra oğlu Ercüment Ekrem tarafından 1914 yılında yayımlanır. Dört perdelik bir komedidir. Yazar hikâyenin aslına sadık kalarak onu oyunlaştırır.
Konusu Maraş’ta geçen oyunda, Halep valisinin oğlu ile Maraş kaymakamının kızının evlendirilmesi ve bunun etrafında cereyan eden olaylar ele alınır.
Kıskançlığın, başkaları hakkında entrika hazırlamanın nasıl bir felaketle sonuçlanacağını gösteren
bir oyundur. Oyunda görmeden evlilik, liyakat yoksunu yöneticilerin durumu gibi yan konulara da yer verilir. Oyunda deyim ve atasözlerine de yer verildiğini, eserin isminden başlayarak bitimine kadar bu hazineden faydalanıldığını da görürüz. Recaizâde Mahmut Ekrem’in en başarılı eseri hiç şüphesiz Çok Bilen Çok Yanılır’dır.

ABDÜLHAK HÂMİT TARHAN (1852-1937)

MU
RA

T

Abdülhak Hâmit, kırk kadar eserinin yirmi beşini –yarım kalan Kanuni’nin Vicdan Azabı’nı da ilave
edersek– tiyatro eseri olarak yazmıştır. Hayatını dağınıklık, nizamsızlık ve keyfîlik üzerine inşa etmiş bir
isim olan Abdülhak Hâmit, edebiyat sahasında kaleminden çıkan her üründe olduğu gibi tiyatrolarında
da keyfî ve nizamdan azade tutumunu sürdürmüştür.
Abdülhak Hâmit, tiyatro eserlerinin hemen hemen hepsine bir “mukaddime”, “ifade-i meram”,
“hâtime” gibi ön söz/son söz mahiyetinde metinler ekler. Tiyatro hakkında düşüncelerini ifade ettiği iki
önemli metin vardır. Bunlardan birincisi İçli Kız’ın sonuna eklediği “İçli Kız Hakkında Bir Makale”, diğeri ise yine Duhter-i Hindû’nun sonuna koyduğu “Hâtime” başlıklı metindir.
Sabr u Sebat’ı “sahnelenebilir” olarak sunan Abdülhak Hâmit, bundan sonraki eserleri için böyle bir
şey söylemez. Seyirciden okuyucuya kayan muhatabın ilk ve en büyük olumsuz tarafı hiç şüphesiz anlaşılmaya hizmet eden “sahne dili”nin göz ardı edilmesidir.
Bütün eserlerinde anlaşılmaktan uzak ağır bir dil kullanan, sanatkârane söyleyiş peşinde koşan bir
şairin, yani Abdülhak Hâmit’in kendisini görürüz.
Duhter-i Hindû’nun hâtimesi/son sözü, Abdülhak Hâmit’in kendine has bir “millî tiyatro” anlayışını dile getirdiği önemli bir metindir. Burada dile getirdiği düşünceler, yazdığı ilk üç tiyatro eserinden sonra geriye kalan eserlerinde dağınık ve kısmi olarak uygulanmıştır diyebiliriz.
Abdülhak Hâmit, tiyatroyu diğer sanat dallarından ayıran en temel özelliğini yok sayarak eserler yazacaktır. Kimi eserlerinin isimlerinin altına iliştirilmiş “tiyatro şeklinde hikâye” ibaresi esasında sahnelenmekten çok okunmak için yazılmış bir tiyatro eseri anlayışını pekiştiren bir unsurdur.
Abdülhak Hâmit, tiyatro yazmaktan gayesini “tasvir-i hayal” olarak niteler, sahnelenip sahnelenmeyeceğini düşünmez ve eserini tiyatro aktörlerinin “kasvet-engiz-i takrîri (iç sıkan anlatımları) derecesine” düşürmeyeceğini söyler.
Abdülhak Hâmit, ilk üç eserinde bağlı kaldığı kısmi realizm ve geleneksel tiyatro unsurlarından sıyrılacaktır. İlk üç eserinde Namık Kemal’in yoğun tesiri altındadır. Bu tesir Abdülhak Hâmit’in bütün eserlerinde sürecek ama hiçbir zaman ilk üç eserindeki derecede olmayacaktır.
Duhter-i Hindû’nun son sözünde esasında romantik tiyatronun özelliklerinin bir kısmını üstü kapalı
da olsa dile getirir. Tarihî konular, bilinmeyen kavimlerin yaşantıları ve bilinmeyen mekânlar romantik tiyatronun ilgilendiği konulardır. Duhter-i Hindû ile başlayan romantik eğilim önceleri klasik tiyatronun konuları ile beslenir. Racine, Corneille bu dönemde tesirinde kaldığı iki isimdir. Daha sonraları ise romantik tiyatroya daha çok meyledecek, bu sefer de W. Shakespeare ve V. Hugo etkisinde eserler yazacaktır.
Hem romantik tiyatronun etkisi hem de tarihe olan merakı Abdülhak Hâmit’i tarihî tiyatro eserleri yazmaya iter.
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Esasında Abdülhak Hâmit, devrinin pek çok meselesini tarihî eserlerinde dile getirir. Tarih onun için
fikirlerini rahatça dile getireceği bir araç olur.
Şiirlerindeki ferdî duyuş ve ifade edişin aksine Abdülhak Hâmit, tiyatro eserlerinde daha toplumsal
bir tavır sergiler.
Devrindeki padişahlara yönetim ile ilgili tenkitlerini üstadı Namık Kemal gibi yüksek sesle ve aleni
olarak dile getirmese de Duhter-i Hindû’dan başlamak üzere diğer eserlerinde alegorik bir anlatımı yeğler.
Oyunlarının bir kısmını manzum, bir kısmını düzyazı, bir kısmını da manzum ve düzyazı karışık yazmıştır. Manzum yazdığı eserlerinin çoğunda aruz ölçüsünü, bir kısmında da hece ölçüsünü kullanmıştır.

➣➣ b. Antik Çağ Dairesi: Eşber, Sardanapal

YIN

Abdülhak Hâmit’in tiyatro eserlerini doğru değerlendirebilmek için şöyle tasnif edebiliriz:
1. Geleneğe Bağlı Eserler Dairesi: Sabr u Sebat, İçli Kız
2. Konusunu Tarihten Alan Eserler Dairesi:
➣➣ a. Endülüs Dairesi: Nazife, Târık yahut Endülüs Fethi, Tezer yahut Melik Abdurrahmanü’s Sâlis,
İbn Musa yahut Zatü’l Cemal, Abdullahü’s-Sagîr
➣➣ c. Masalımsı-Tarih Dairesi Macerâ-yı Aşk, Nesteren, Zeynep, Hakan
➣➣ d. İlhan Dairesi İlhan, Turhan, Tayflar Geçidi, Ruhlar, Arzîler

3. Siyasi İçerikli Eserler Dairesi:
➣➣ a. İngiliz-Hint Dairesi Duhter-i Hindû, Finten, Yabancı Dostlar, Cünûn-ı Aşk

Geleneğe Bağlı Eserleri

YA

➣➣ b. Güncel Siyasi Daire Liberte, Yadigâr-ı Harb

Abdülhak Hâmit, ilk eserlerinin konularını devrinde çokça ele alınan istenmeyen evlilikler, kölelik, batıl inançlar, yanlış Batılılaşma, kadının eğitimi gibi konulardan seçer. Bu iki eserin derin yapısında masal
ve halk hikâyelerinin motif yapısı bulunur. Sabr u Sebat ve İçli Kız’da geleneksel tiyatromuzun ağız taklidi, karşıtlık-muhavere ve tipleştirme gibi unsurlarına da fazlasıyla yer verilir. Ayrıca bu iki eserde geleneğin asli unsurlarından sayılan atasözü ve deyimler de kullanılmıştır.
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Sabr u Sebat (1875)
Abdülhak Hâmit’in yazdığı ikinci tiyatro eseridir. Ahmet Vefik Paşa’nın deyim ve atasözlerimizi kullanarak bir tiyatro eseri yazması yönündeki tavsiyesi üzerine yazılmıştır.
Devrinde sıkça ele alınan gençlerin fikri alınmadan sadece büyüklerin kararı ile evliliklerin yapılmaması gerektiği düşüncesi Sabr u Sebat’ta da ele alınır. Ayrıca Abdülhak Hâmit’in annesinin de
Kafkasya’dan kaçırılıp getirilen cariyelerden olması onun eserinde kölelik konusuna değinmesini de beraberinde getirmiştir.
İçli Kız (1875)
Namık Kemal’in Zavallı Çocuk, Recaizâde Mahmut Ekrem’in Vuslat isimli eserlerinin bir benzeri de
İçli Kız’dır. İlk eserden sonra yazılanlar aynı konuyu ele alır hatta kahramanlarına adı anılan eserleri okuturlar. Beş fasıllık bir dramdır. Kölelik, kadınların eğitimi, yanlış anlaşılan Batılılaşma, batıl inançlar gibi konular ele alınır.
Konusunu Tarihten Alan Eserler
Bu başlık altında Endülüs tarihini, Antik Çağ tarihini, bilinmeyen devirlere ait masalımsı bir geçmişi
ve İlhanlılar tarihini konu edinen eserler yer alır.

Endülüs Tarihi
Endülüs tarihinden konusunu alan eserlerin yazılmasında Ziya Paşa’nın Viardot’tan çevirdiği Endülüs Tarihi’nin büyük etkisi vardır. Bu gruptaki eserler çeşitli zaman dilimlerinde yazılır.
Nazife (1876)
İspanya kralı ile kralın sarayında esir olan Arap mücahidesinin aşk ve onur mücadelesini konu alır.

Tarık Yahut Endülüs Fethi (1879)
Altı fasıllık bir dram olan Tarık, Abdülhak Hâmit’in konusunu Endülüs tarihinden alan eserleri arasında en çok sevileni olmuştur. Arapça, Farsça, Sırpça ve Almanca gibi dillere çevrilir. İspanya’nın Müslüman Araplar tarafından fethedilişini anlatır.
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Tezer Yahut Melik Abdurrahmanü’s-Sâlis (1880)
Üç fasıllık, ilave fasıllarla sekiz fasıllık bir trajedidir. Tezer, Endülüs’e altın çağını yaşatmış Melik III.
Abdurrahman’ın (M. 892-961) hayatından hareketle yazılır. Hâmit, eserini yazarken Endülüs Tarihi’nde
yer alan bir anekdottan hareket eder ve kendi muhayyilesinden bir kurgu yaratır.

LA

İbn Musa Yahut Zatü’l Cemal (1880 Tefrika, 1917 Yayım)
48 fasıllık bir dram olan İbn Musa, Hâmit’in en hacimli eserlerinden biridir. Sahneye konulması
imkânsız olan eser, âdeta bir roman gibi kaleme alınmıştır. İspanya’yı fetheden Müslüman Arap varlığının kendi içlerindeki çekişme ve entrikalarla nasıl yok edildiğini konu edinir.

Abdullahü’s-Sagîr (1917)
Endülüs devletinin son hükümdarı olan Abdullahü’s-Sagîr’in tahtını, tacını kaybederek İspanyol bir
kadına olan aşkını ele alan dört fasıllık tarihî dramdır. Nazife isimli eserin tersi gibidir. Hâmit’in sahnelenmeye en uygun eserlerinden birisidir.

YIN

Antik Çağ
Antik Çağ’ın Makedonya hükümdarı Büyük İskender ile Asur Kralı Sardanapal’in hayatlarından esinlenilerek yazılan Eşber ve Sardanapal, kendi içerisinde bir grup oluşturur. Bu grubu Antik Çağ dairesi
olarak isimlendirmek doğru olacaktır.

YA

Eşber (1880)
Eşber yayımlandığı zaman da sonraları da en beğenilen oyunlardan biri olmuştur. Güçlü bir imparator olan Büyük İskender’e karşı Eşber isimli hayalî bir kahraman yaratır Abdülhak Hâmit. Önemli olanın
vatan sevgisi ve onur olduğuna vurguda bulunur. Hâmit’in temel konularından biri olan “savaş karşıtlığı”
bu eserinde dramatik bir şekilde ele alınır.
Sardanapal (1876 Yazım, 1908 Tefrika, 1917 Yayım)
12 fasıllık bir dram olan Sardanapal’in konusu Sardanapalus efsanesinden ve Lord Byron’un aynı
adlı eseri Sardanapal’den alınır. Eserin yazılışı ile yayımlanışı arasında geçen 41 yıl ve bu süre içerisinde yazarın sürekli yaptığı düzeltme, ekleme ve çıkarmalar, eserin muhtevasını oluşturan konuların karma bir hâle gelmesine yol açmıştır. Bu sebeple, gençlerin istedikleri kişi ile evlenmeleri, kölelik, vatan
sevgisi, müstebid ve zalim yöneticilerin eleştirisi gibi terimler bir arada görülür.
Masalımsı-Tarih
Masalımsı-tarih dairesindeki eserler, konularını tarihin bilinmeyen zamanlarından alır.
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Macera-yı Aşk (1873)
Bu dört fasıllık dram, Abdülhak Hâmit’in yazdığı ilk tiyatro eseridir. Namık Kemal, Abdülhak Hâmit’e
bu eseriyle ümit bağlar. İlk eser olmasının bütün acemiliklerini barındıran bu eser, Hâmit’in sade dille yazdığı eserlerinin başında gelir. Yazar, eserini birden çok aşkı konu aldığı için “Macera-yı Uşşak”(Âşıkların
Macerası) olarak nitelendirir. Ahmet Hamdi Tanpınar, “Bütün başlangıçlar gibi çocukça bir örgü içinde
olsa bile muharririn öbür eserlerinde rastlayacağımız bir yığın çizgiyi bize verir. Filhakika üst üste tezler
müdafaa etmek, uzak ve bilinmeyen iklimlere kaçmak, dallı budaklı vak’alarda, bir takım uçlarda kendisini kaybetmek Hâmit’in sonuna kadar kurtulamayacağı şeylerdir.”
Nesteren (1878)
Konusu Pierre Corneille’in Le Cid isimli eserinden alınarak yazılan beş fasıllık ilave fasıllarla dokuz
fasıllık dram olan Nesteren, Abdülhak Hâmit’in şekil arayışlarının bir ürünü olarak yayımlanır. Hâmit, ilk
kez duraksız kafiyeli hece ölçüsünü deneyerek bu eserini kaleme alır. Le Cid’in adaptasyonudur desek
yeridir. Benzerlikler şaşırtıcı düzeydedir.

Zeynep (1909)
İlave fasıllarla dokuz fasıllık bir dram olan Zeynep, manzum-düzyazı karışık yazılmış eserlerindendir. Halk hikâyeleri ve masalların olağanüstü dünyası bu eserde çokça kendisine yer bulur. Yine “istenmeyen bir evlilik” ele alınır. Hâmit’in bu istenmeyen evliliklerde olaya kadının cephesinden bakması dikkat çekicidir.
Hakan (1935)
Hakan, Abdülhak Hâmit’in 83 yaşında yazdığı, yarım kalan Kanunî’nin Vicdan Azabı’nı saymazsak
son eseridir. Aynı zamanda Latin harfleri ile yayımlanan ilk ve son eseri olan Hakan’ı Cumhuriyet ve Atatürk devrinde yazdığı için mutlu olduğunu söyler. İlave fasıllarla altı fasıllık dramdır. Türkçü akımın etkisinde Türk tarihinin herhangi bir döneminde geçmesi mümkün olan tamamen hayal ürünü, masal özellikleri ağır basan bir eserdir.
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İlhanlı Tarihi
İlhanlı tarihinden konusunu alan bu eserler, bizzat yazarı tarafından “Bu dört eser birbirine merbut
(bağlı) gibidir ve hepsine birden Kambur unvanı verilebilir, çünkü en mühim eser odur” denilerek “Kambur” adı ile bir grup olarak nitelendirilmiştir.
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İlhan (1913)
Konusunu tarihten alarak yazdığı eserlerinde olduğu gibi İlhan’da da tarihî olaylarda tasarruflarda
bulunur. Gerçekte yaşamayan kişileri eklediği gibi tarihte var olanlara da tarihî kişiliklerinden farklı olarak eserlerinde yer verir. On fasıllık bir dram olan İlhan’da, tarihî kişiliği ile Ebu Said Bahadır Han (İlhan)
ile veziri Emir Çoban arasındaki iktidar mücadelesini ele alır.

YIN

Turhan (1914)
Turhan, İlhan’ın devamı olarak yazılır. Tarihî olaylar ve kişiler bu eserde de devam eder. Bu konuda
Ahmet Hamdi Tanpınar, şu değerlendirmede bulunur: “Söylemeğe hacet yok ki İlhan ile Turhan’ın tarihî
çerçeve ile alâkası pek azdır. Ne Ebulgazi Bahadır Han bu cinsten zalim ve kan içici bir adamdır; ne de
Bağdad ve Dilşad Hatun vardır. Bu, Hâmit’in İbn Musa’dan daha fazla tarihî hakikate tasarruf eden doğrusu istenirse kendisine has hayalî ve korkunç bir rüyadır.” (Tanpınar, 1988, s. 585).
Yazar, bu eserinde aşk, vicdan azabı ve Osmanlı-İlhanlı yardımlaşması gibi konuları ele alır.
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Tayflar Geçidi (1917), Ruhlar (1922), Arzîler (1925)
Bu üç eser pek çok edebiyat tarihçisi tarafından tiyatro eseri olarak kabul edilmez. Çünkü tiyatro tekniğine uygun olarak yazılmadığı ifade edilir.
Diyaloglar şeklinde yazılan bu eserler İlhan ve Turhan’ın devamı olarak kabul edilir. Tayflar Geçidi,
yazarın İlhan ve Turhan’da yer verdiği şahısların yanında Doğu’nun ve Batı’nın önemli yazar ve şairlerinin de tayflarını çeşitli konularda karşılıklı konuşturduğu bir eseridir. Oyunda yer verilen kahramanların
cesetleri bir mezarlıkta canlanır ve karşılıklı konuşmaya başlarlar.
Eser, “kader”, “ölümün eşitleyici kudreti”, “kavga ve savaşın faydasızlığı” ve “Müslüman ve Türk medeniyetinin üstünlüğü” gibi temel düşünce/motifler üzerine inşa edilir.
Ruhlar, Tayflar Geçidi’ndeki kalabalık şahıs kadrosunun aksine iki kişi arasında geçer. Eser boyunca Dilşad Hatun ile Kambur konuşur. Ruhlar, Dilşad Hatun ile Kambur’un tayflarının ruh olarak gökyüzüne yükselerek orada karşılıklı konuşmalarını konu edinir.
“İlhan dairesinin” son eseri Arzîler’dir. Dilşad Hatun ile Kambur, bu eserin de ana kahramanıdır.
Arzîler’de tayflar ve ruhlar âleminde gezintiye çıkan bu ikili, 20. yüzyılda yeryüzüne inerler. 40. yüzyıla giderler ve tekrar 20. yüzyıla gelirler. Bu yüzyıllar arasındaki yolculuğun son durağı olan 20. yüzyılda
Dilşad Hatun, Ankara’ya gitmek için yola çıkar. Millî Mücadele yılları ve İstiklâl Harbi eserin gündemine
taşınır. Türk’ün hürriyet ve İslam adına verdiği mücadele dile getirilir. Türk edebiyatının manzum ilk ütopik eserlerinden biri olarak değerlendirilebilecek Arzîler, 40. yüzyılda nelerin olabileceğine dair Abdülhak Hâmit’in öngörülerini içinde barındırır.

Siyasi İçerikli Eserler

İngiliz-Hint Konulu Eserler
İngiliz-Hint grubunda yer alan Duhter-i Hindû, Finten, Yabancı Dostlar ve Cünûn-ı Aşk’ın ortak noktası İngilizlerin sömüren, Hintlerin de sömürülen olarak (Yabancı Dostlar hariç) ele alınmasıdır.

Duhter-i Hindû (1876)
Hindistan’a gitmeden konusu Hindistan’da geçen bir oyun yazan Abdülhak Hâmit, bu eseri antikacıdan aldığı bir Hint kız biblosunun kendisine ilham ettiğini belirtir. Beş fasıllık bir dram olan bu oyun,
Türk edebiyatına egzotizmi getiren bir eser olmuştur. Piyes, İngiliz sömürge subayı ile Hint bir kızın aşkını konu alır.
Duhter-i Hindû, Abdülhak Hâmit’in tiyatro yazarlığında farklı bir dönemin başlangıcını ifade eder.
Bundan önce yazdığı ilk üç eseri birtakım acemiliklerin bulunduğu etkilenmeler ve kısmi realizm dönemi olarak görülebilir. Duhter-i Hindû, romantik tiyatro anlayışının etkisinde bilinmeyen ve uzak diyarları konu edinmiş bir eserdir.

Finten (1886-87’de Yazım, 1912 Tefrika, 1916 Yayım)
Finten, Kanadalı Finten’in İngiliz sosyetesine girmek için verdiği mücadele ve bu mücadele esnasında başvurduğu oyunları konu edinir. Abdülhak Hâmit, dokuz fasıllık bir dram olan Finten’i daha çok zıt
kavramları ele alarak geliştirir. Sömüren-sömürülen, fakirlik-zenginlik, asalet-halk, gençlik-ihtiyarlık gibi
zıtlıklar Finten’de ilk dikkat çeken unsurlardır.
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RI

Yabancı Dostlar (1924)
Yabancı Dostlar, Abdülhak Hâmit’in manzum tiyatro eserlerinden biridir. 1924 yılında iki ayrı cilt olarak yayımladığı eserine 1925 yılında Servet-i Fünûn dergisinde tefrika edilen fakat kitap olarak yayımlanmayan üçüncü bir kısım ekler. Yazar, eserinin birinci cildini “safî Türkçe” ile yazdığını söyler. Yabancı Dostlar, bir Türk şair ile bir İngiliz kadının karşılıklı aşk, evlilik ve hayat konularında konuşmalarından
ibaret ve otobiyografik unsurlar bakımından zengin bir eserdir.

LA

Cünûn-ı Aşk (1925-26 Tefrika)
Yazar, Cünûn-ı Aşk’ı 1914-1917 yılları arasında İstanbul’da yazmış; ancak 1925-1926 yıllarında tefrika edebilmiştir. Cünûn-ı Aşk’ı “büsbütün yeni bir tarzda” yazdığını ve “eskilerin hoşlanmayacakları gibi yenilerin de bir şey anlayamayacağı”nı ifade eder. Abdülhak Hâmit, Cünûn-ı Aşk’ta İngiliz kız Florans
ve Fransız mürebbiye Öjeni’nin aşkları arasında kalan zengin ve kültürlü bir Hintli Maharaca’nın aşk macerasını ele alır.

YIN

Güncel Siyasi Eserler

YA

Liberte (1876-78 Yazım, 1913 Tefrika)
Üç fasıllık bir dram olan Liberte, Abdülhak Hâmit’in baştan sona kadar alegorik mahiyette yazdığı
manzum bir eseridir. Hâmit, eserini hürriyetin bir millet için ne derecede elzem bir şey olduğunu göstermek için yazdığını belirtir. Yazıldıktan 36 yıl sonra ancak yayımlanma imkânı bulan Liberte, kitap olarak
yayımlanamamış, sadece Türk Yurdu dergisinde tefrika edilmiştir.
Liberte, alegorik bir eserdir. Abdülhak Hâmit, Liberte’de, Fransızca kavramları kişileştirerek, 1877
yılında yaşanan Mithat Paşa’nın sürgün olayını alegorik bir şekilde ele almış ve “istibdada karşı verilen
hürriyet mücadelesini” bir tiyatro eseri hâline getirmiştir. Yazar, pek çok eserinde kapalı bir şekilde başvurduğu alegoriye, Liberte’de çok daha açık bir şekilde yer verir. Eserde konuşan şahıslar değil fikirler
ve bu fikirleri temsil eden kavramlardır.

T

Yadigâr-ı Harb (1917)
Yadigâr-ı Harb, Abdülhak Hâmit’in Çanakkale Zaferi’nden sonra nazım-nesir karışık olarak yazdığı eserdir. Yazarın diplomatlığını konuşturduğu bir eser olarak dikkat çeken Yadigâr-ı Harb, Çanakkale
Zaferi’nin ele alınması bakımından da önemlidir.
Abdülhak Hâmit, tamamen kendine özgü bir tiyatro faaliyeti gerçekleştirmiştir. Onun tiyatrosu kendisinden öncekilerden pek bir şey almadığı gibi kendisinden sonrakilere de takip edilecek bir tiyatro ekolü bırakmaz. Abdülhak Hâmit tiyatrosu, her bakımdan nevi şahsına münhasır ve orijinal bir tiyatro faaliyetidir. Seçtiği tema ve konulardan yazılış şekillerine, dil ve üslubundan anlatım tekniklerine kadar her
konuda bu orijinallik kendisini gösterir. Ayrıca tiyatro eserlerinde alegorik anlatımının arkasına gizlediği
düşünceleri ile edebiyatta bir tesir yaratmıştır.

MU
RA

Samipaşazâde Sezai (1859-1936)
Samipaşazâde Sezai, tiyatro yazmaya Namık Kemal, Recaizâde Mahmut Ekrem ve Abdülhak
Hâmit’in tesirinde başlar. Henüz 17 yaşında yazıp 20 yaşında yayımladığı Şîr, pek çok acemiliği içinde barındırır.
Samipaşazâde Sezai’nin eseri taklitten öteye geçememiştir. Şîr’den başka 1881 yılında Bir Düşmüş Kadın isimli bir tiyatro eseri daha yazmaya başlar ama tamamlayamaz.
Şîr (1879)
Üç fasıllık bir trajedidir. Oldukça acemice yazılmış bu tiyatro eserinde Samipaşazâde Sezai, Hâmit’in
Macera-yı Aşk’ına benzer bir konuyu ele alır. Eser, sevgi-kıskançlık, intikam-pişmanlık çatışmaları üzerine kurulur.
Muallim Naci (1849-1893)
Ahmet Mithat, Muallim Naci’nin Batı’daki trajedi yazarları gibi olması için çaba gösterir. Muallim Naci, tiyatroya önem verir ve onu milletlerin ilerlemesine katkı sağlayacak bir mektep olarak görür. Tiyatroya okula devam eder gibi devam edilmesi gerektiğine inanır.
Yazdığı tek oyun Heder’de Osmanlı bürokrasisinin hantal yapısı içerisinde “heder” olup giden genç
bir şairin trajedisini anlatır.

Heder (1909)
Heder’de Muallim Naci, doğru bildiklerini söylemekten çekinmeyen bir devlet memurunun haksız yere sürgün edilmesini ve genç bir şair olan oğlunun da memuriyeti sırasında amirlerinden gördüğü kötü
muameleyi ele alır.
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AÇIKLAMALI SORULAR

Tiyatro eserlerini sahnelenmek için değil okunmak için yazmaya başlamasından
ötürü dil konusunda savruk ve kural tanımaz bir tavır benimsemesinden ötürü tiyatromuzun gelişimini yavaşlatan yazar
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Macera-yı Aşk

B) Atala yahut Amerikan Vahşileri
C) Çok Bilen Çok Yanılır

LA

1.

Yerlilerin eline düşen genç adamın kabile
reisinin kızı tarafından kurtarılmasının ardından bu iki gencin arasında doğan aşkın hüsranla sonlanışını konu edinen eser
aşağıdakilerden hangisidir?

RI

3.

D) Afife Anjelik

E) Vuslat yahut Süreksiz Sevinç

A) Recaizade Mahmut Ekrem

AÇIKLAMA

YIN

B) Muallim Naci

Yerlilerin eline düşen genç adamın kabile reisinin
kızı tarafından kurtarılmasının ardından bu iki gencin arasında doğan aşkın hüsranla sonlanışını konu edinen eser Atala yahut Amerikan Vahşileri’dir.
YANIT: B

C) Abdülhak Hamid

D) Samipaşazde Sezai
E) Ali Haydar
AÇIKLAMA

YA

Tiyatro eserlerini sahnelenmek için değil okunmak
için yazmaya başlamasından ötürü dil konusunda
savruk ve kural tanımaz bir tavır benimsemesinden ötürü tiyatromuzun gelişimini yavaşlatan yazar Abdülhak Hamid Tarhan’dır.
YANIT: C

4.

Recaizade Mahmut Ekrem’in kendisinden
milli bir oyun yazılmasını istemesi üzerine
kaleme aldığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Atala yahut Amerikan Vahşileri
B) Finten

C) Çok Bilen Çok Yanılır

T

D) Afife Anjelik

E) Vuslat yahut Süreksiz Sevinç

AÇIKLAMA

MU
RA

2.

Recaizade Mahmut Ekrem’in kendisinden milli bir
oyun yazılmasını istemesi üzerine kaleme aldığı
eseri Vuslat yahut Süreksiz Sevinç’tir.
YANIT: E

Recaizade Mahmut Ekrem’in ilk yayımladığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?

5.

A) Yadigar-ı Şebab

Recaizade Mahmut Ekrem’in dil ve tiyatro
tekniği bakımından en başarılı eseri aşağıdakilerden hangisidir?

B) Çok Bilen Çok Yanılır

A) Atala yahut Amerikan Vahşileri

D) Atala yahut Amerikan Vahşileri

C) Çok Bilen Çok Yanılır

C) Afife Anjelik

B) Sabr u Sebat

E) Vuslat yahut Süreksiz Sevinç

D) Afife Anjelik

E) Vuslat yahut Süreksiz Sevinç

AÇIKLAMA

AÇIKLAMA

Recaizade Mahmut Ekrem’in yayımladığı ilk eseri
tiyatro türünde kaleme alınmış olan Afife Anjelik’tir.
YANIT: C

Recaizade Mahmut Ekrem’in dil ve tiyatro tekniği
bakımından en başarılı eseri Çok Bilen Çok Yanılır adlı oyunudur.
YANIT: C
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A) Sabr u Sebat

C) Turhan

E) Nesteren

9.

B) İçli Kız

A) Nazife

D) Finten

C) Tezer

AÇIKLAMA

Abdülhak Hamid’in Ahmet Vefik Paşa’nın tavsiyeleri üzerine atasözleri ve deyimleri sıkça kullanması bakımından diğer eserlerinden ayrılan oyunu Sabr u Sebat’tır. Eser, beş fasıllık bir dramdır.
YANIT: A

E) Abdullahü’s-Sagir

B) Tarık

D) Eşber

YIN

10. Kabil şehzadesiyle Hindistan hükümdarının kızı arasında bir aşk yaşanır. Bu aşk evlilikle neticelenir. Fakat bu evlilik şehzadenin kıskanç kız kardeşinin entrikalarıyla çekilmez bir hal alır. Eser, bol ölümlü bir sahne ile biter.

YA

A) Nazife

D) İbn Musa

Amacına ulaşmak için Melik’i kullanana genç kızın
nişanlısını aldatmasının ardından gelişen olayları
konu edinen Abdülhak Hamid’in kaleme aldığı trajedi Tezer yahut Melik Abdurrahmanü’s-Salis’tir.
YANIT: C

Aşağıdaki eserlerden hangisi Abdülhak
Hamid’in konusunu Endülüs tarihinden
alan tiyatrolarından biri değildir?
C) Tezer

B) Tarık

E) Abdullahü’s Sagir

AÇIKLAMA

7.

Amacına ulaşmak için Melik’i kullanana
genç kızın nişanlısını aldatmasının ardından gelişen olayları konu edinen Abdülhak Hamid’in kaleme aldığı trajedi aşağıdakilerden hangisidir?

RI

Abdülhak Hamid’in Ahmet Vefik Paşa’nın
tavsiyeleri üzerine atasözleri ve deyimleri
sıkça kullanması bakımından diğer eserlerinden ayrılan oyunu aşağıdakilerden
hangisidir?

LA

6.

Yukarıdaki parçada konusu verilen eser
aşağıdakilerden hangisidir?

AÇIKLAMA

A) Heder

Eşber’in konusu Antik Çağ’dan alınmıştır. Konusunu Endülüs tarihinden alan Abdülhak Hamid
oyunları şunlardır:
Nazife
Tarık
Tezer
İbn Musa
Abdullahü’s Sagir
YANIT: D

C) Finten

E) Duhter-i Hindu

B) Şir

D) Cünun-ı Aşk

T

AÇIKLAMA

MU
RA

8.

Konusu verilen eser, Samipaşazade Sezai’nin kaleme aldığı üç fasıllık bir trajedi olan Şir’dir.
YANIT: B

11. Abdülhak Hamid’in konusunu Pierre
Corneille’in Le Cid adlı eserinden alarak
oluşturduğu tiyatro eseri aşağıdakilerden
hangisidir?

Abdülhak Hamid’in İspanya’nın Müslüman Araplar tarafından fethedilişini anlatan, konusu Ziya Paşa’nın Endülüs
Tarihi’nden alınmış oyunu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nazife

C) Tezer

E) Abdullahü’s Sagir

A) Zeynep

B) Tarık

B) Nesteren

D) İbn Musa

C) Duhter-i Hindu

D) Yabancı Dostlar
E) Hakan

AÇIKLAMA

Abdülhak Hamid’in İspanya’nın Müslüman Araplar tarafından fethedilişini anlatan, konusu Ziya
Paşa’nın Endülüs Tarihi’nden alınmış oyunu Tarık
yahut Endülüs Fethi’dir. Eser, altı fasıllık bir dramdır.
YANIT: B

AÇIKLAMA

Abdülhak Hamid’in konusunu Pierre Corneille’in
Le Cid adlı eserinden alarak oluşturduğu tiyatro
eseri Nesteren’dir.
YANIT: B
38

C) Tayflar Geçidi

E) Hakan

B) Turhan

A) Yadigar-ı Harb

D) Ruhlar

B) Finten

C) Liberte
D) Şir

AÇIKLAMA

E) Yabancı Dostlar

Hakan, masalımsı-tarih dairesinde yer alan oyunlardandır. İlhanlı tarihinden konusunu alan eserler,
bizzat Abdülhak Hamid tarafından “kambur” olarak anılmıştır.
YANIT: E

AÇIKLAMA

YIN

Abdülhak Hamid’in Fransızca kavramları kişileştirerek alegorik bir dille Mithat Paşa’nın sürgün olayını anlattığı eseri Liberte’dir.
YANIT: C

A) Zeynep

E) Cünun-ı Aşk

B) Hakan

D) Finten

YA

13. Babasının siyasi ihtirası sebebi ile istemediği biri ile evlendirilmek istenen bir
kızın olağanüstü güçlerin yardımı ile aşkı uğruna giriştiği mücadeleyi anlatan Abdülhak Hamid tarafından kaleme alınan
oyun aşağıdakilerden hangisidir?
C) Nesteren

LA

A) İlhan

15. Abdülhak Hamid’in Fransızca kavramları kişileştirerek alegorik bir dille Mithat
Paşa’nın sürgün olayını anlattığı eseri
aşağıdakilerden hangisidir?

RI

12. Abdülhak Hamid’in Kambur unvanıyla birbirinin devamı olarak nitelediği eserleri
arasında yer almaz?

AÇIKLAMA

16. Abdülhak Hamid’in Latin alfabesiyle yayımlanan ilk ve son eseri aşağıdakilerden
hangisidir?

MU
RA

T

Babasının siyasi ihtirası sebebi ile istemediği biri
ile evlendirilmek istenen bir kızın olağanüstü güçlerin yardımı ile aşkı uğruna giriştiği mücadeleyi
anlatan Abdülhak Hamid tarafından kaleme alınan
oyun Zeynep’tir.
YANIT: A

A) Zeynep
B) Hakan
C) İlhan

D) Turhan

14. Aşağıdakilerden
hangisi
Abdülhak
Hamid’in İngiliz-Hint konulu eserlerinden
biri değildir?

E) Tayflar Geçidi
AÇIKLAMA

A) Duhter-i Hindu

Abdülhak Hamid’in Latin alfabesiyle yayımlanan
ilk ve son eseri Hakan’dır. Eseri Hamid, seksen üç
yaşında kaleme almıştır.
YANIT: B

B) Finten

C) Yabancı Dostlar
D) Cünun-ı Aşk
E) Liberte

AÇIKLAMA

Abdülhak Hamid’in İngiliz-Hint konulu eserleri
şunlardır:
• Duhter-i Hindu
• Finten
• Yabancı Dostlar
• Cünun-ı Aşk
YANIT: E
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Recaizade Mahmut Ekrem’in Vuslat adlı oyununun konusu aşağıdaki eserlerin
hangisinden alınmıştır?
A) İçli Kız

B) Çok Bilen Çok Yanılır

I. Recaizade Mahmut Ekrem’in tiyatrolarında Namık Kemal’in tiyatrodan toplumsal
bir fayda gözeten düşüncelerine rastlanmaz.

C) Zavallı Çocuk

E) Kokona Yatıyor

II. Recaizade Mahmut Ekrem, Talim-i Edebiyat’ında tiyatro üzerinde düşüncelerini
toplu şekilde dile getirmiş; romantik tiyatrodan yana bir tavır takınmıştır.

5.

III. Recaizade Mahmut Ekrem’in şiirlerinde
görülen “sanat için sanat” anlayışı tiyatrolarında da kendini gösterir.

E) I-II-III

C) Duhter-i Hindu

D) Çok Bilen Çok Yanılır
E) Afife Anjelik

6.

Recaizade Mahmut Ekrem’in sahne teknikleri ve dil bakımından pek çok kusuru barındırmasına karşın tabiata açılan ilk
eser olması bakımından önemli sayılan
eseri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yadigar-ı Şebab

Abdülhak Hamit Tarhan’ın yazımını tamamlayamadığı yarım kalan eseri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kanuni’nin Vicdanı

T

2.

D) I-III

B) Vuslat yahut Süreksiz Sevinç

YA

C) I-II

B) Yalnız III

Halep Valisinin oğluyla Maraş kaymakamının kızının evlendirilmesinin ardından
gelişen olayları anlatan oyun aşağıdakilerden hangisidir?
A) Atala yahut Amerikan Vahşileri

Yukarıdaki numaralandırılmış ifadelerden
hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

LA

D) Binbir Gece Masalları

YIN

1.

RI

4.

ÇÖZÜMLÜ
DENEME SORULARI

B) Atala yahut Amerikan Vahşileri

MU
RA

C) Vuslat yahut Süreksiz Sevinç

B) Elem Çiçekleri
C) Sardanapal
D) Eşber

E) Tayflar Geçidi

D) Çok Bilen Çok Yanılır
E) Afife Anjelik

3.

Atala yahut Amerikan Vahşileri adlı oyun
aşağıdaki Batılı yazarların hangisinin eserinden yapılmış bir tercümedir?

7.

Abdülhak Hamid’in tiyatroları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Eserler, seyirciyi değil okuyucuyu muhatap alınarak yazılmıştır.

A) Victor Hugo

B) Alexandre Dumas

B) Hamid’in eserlerinde kalabalık bir şahıs
kadrosu görülmektedir

C) Chateaubriand

C) Hamid’in eserlerinde meçhul zaman ve
meçhul mekanlara rastlanılmaktadır.

D) J. J. Rousseau

E) W. Shakespeare

D) Tiyatro hakkındaki düşüncelerini İçli Kız
ve Duhter-i Hindu’ya eklediği metinlerde
aktarmıştır.

E) Eserlerde ferdi duyuş ve ifade ediş görülmektedir.

40

12. Muallim Naci tarafından kaleme alınan tek
oyun aşağıdakilerden hangisidir?

Abdülhak Hamid’in birbirini görmeden
aşık olan iki gencin evlenmek istemeleri ve bütün olumsuzluklara rağmen gerçekleşen kavuşmayı anlattığı tiyatro eseri
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şir

B) Heder

C) Liberte

A) Sabr u Sebat

D) Yadigar-ı Harb

B) İçli Kız

E) Şerare

LA

C) Turhan
D) Finten

E) Nesteren

YIN

13. Samipaşazade Sezai tarafından yazılmaya başlanan ancak tamamlanamayan eser
aşağıdakilerden hangisidir?

Halifeyi öldürerek onun yerine halife olan Süleyman, İspanya’yı fetheden komutanları birbirine düşürerek iktidarını sağlamlaştırmak
ister. İç ve dış desteklerle kendi iktidarı için
İspanya’daki Müslüman Arap varlığını zaafa uğratır. Sonunda kendisi de bu yolda öldürülür.

A) Heder
B) Şir

C) Bir Düşmüş Kadın
D) Facia-yı Dehr

YA

9.

Yukarıda konusu verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nazife
B) Tarık

C) Tezer

RI

8.

E) Cünun-ı Aşk

14. Abdülhak Hamid’in Londra’da görevi dolayısıyla bulunduğu yıllarda İngiliz toplumunu
gözlemlemiş ve İngiliz toplumunun parçalanmaz “asalet” zırhını hareket noktası alarak
bu çerçevede bu oyunu yazmıştır. Eser, dokuz fasıllık bir dramdır.

D) İbn Musa

T

E) Abdullahü’s Sagir

MU
RA

10. Aşağıdaki tiyatrolardan hangisi Abdülhak Hamid’in masalımsı-tarih dairesindeki eserlerinden biri değildir?

Yukarıda özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yabancı Dostlar

A) Macera-yı Aşk

B) Finten

B) Nesteren

C) Cünun-ı Aşk

C) Zeynep

D) Duhter-i Hindu

D) Hakan

E) Tayflar Geçidi

E) Ruhlar

11. Büyük İskender’e karşı çıkan hayali bir
kahraman üzerinden savaş karşıtlığı düşüncesini aktarmak isteyen Abdülhak Hamid bu düşünce doğrultusunda aşağıdaki eserlerden hangisini kaleme almıştır?

15. Türk edebiyatının manzum ilk ütopik eserlerinden biri kabul edilen Abdülhak Hamid
tarafından kaleme alınan oyun aşağıdakilerden hangisidir?
A) Arziler

A) Eşber

B) Turhan

B) Sardanapal

C) Tayflar Geçidi

C) Tezer

D) Ruhlar

D) Hakan

E) Nesteren

E) Yabancı Dostlar
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2.

E

10. E

RI

B Recaizade Mahmut Ekrem, tiyatro üzerine düşüncelerini herhangi bir eserinde
derli toplu bir şekilde dile getirmez. Sadece tiyatro eserlerinin mukaddimelerinde tiyatroya ilişkin görüşlerine kırıntılar
halinde rastlanılmaktadır.

Ruhlar adlı tiyatronun konusu İlhanlı tarihinden alınmıştır. Masalımsı-tarih dairesinde değerlendirilebilecek oyunlar şunlardır:
Macera-yı Aşk
Nesteren
Zeynep
Hakan

Recaizade Mahmut Ekrem’in sahne teknikleri ve dil bakımından pek çok kusuru
barındırmasına karşın tabiata açılan ilk
eser olması bakımından önemli sayılan
eseri Afife Anjelik’tir.

YIN

1.

D Konusu verilen eser Abdülhak Hamid tarafından kaleme alınan İbn Musa yahut
Zatü’l Cemal’dir.

LA

9.

ÇÖZÜMLÜ DENEME
YANITLARI

11. A Büyük İskender’e karşı çıkan hayali bir
kahraman üzerinden savaş karşıtlığı düşüncesini aktarmak isteyen Abdülhak
Hamid’in bu düşünce doğrultusunda kaleme aldığı eseri Eşber’dir.

C Atala yahut Amerikan Vahşileri adlı oyun
Chateaubriand’ın eserinden yapılmış bir
tercümedir.

4.

C Recaizade Mahmut Ekrem’in Vuslat adlı oyununun konusu Namık Kemal’in Zavallı Çocuk adlı eserinden alınmıştır. Bu
eserden ilham alan bir diğer oyun ise Abdülhak Hamid’in İçli Kız adlı oyunudur.

12. B Muallim Naci tarafından kaleme alınan
tek oyun Heder’dir. Eserde, bir devlet
memurunun haksız yere sürgün edilmesi anlatılmaktadır.

5.

D Halep valisinin oğluyla Maraş kaymakamının kızının evlendirilmesinin ardından
gelişen olayları anlatan oyun Recaizade
Mahmut Ekrem’in Çok Bilen Çok Yanılır
adlı oyunudur.

13. C Samipaşazade Sezai tarafından yazılmaya başlanan ancak tamamlanamayan
eser Bir Düşmüş Kadın’dır. Tamamlanamayan bu eserden birkaç sayfa Hazine-i
Evrak’ta yayımlanmıştır.

7.

8.

T

MU
RA

6.

YA

3.

A Abdülhak Hamit Tarhan’ın yazımını tamamlayamadığı yarım kalan eseri
Kanuni’nin Vicdanı adlı eserdir.

E

14. B Özellikleri verilen eser Finten’dir. Abdülhak Hamid’in Londra’da görevi dolayısıyla bulunduğu yıllarda İngiliz toplumunu
gözlemlemiş ve İngiliz toplumunun parçalanmaz “asalet” zırhını hareket noktası alarak bu çerçevede bu oyunu yazmıştır. Eser, dokuz fasıllık bir dramdır.

Abdülhak Hamid’in tiyatro eserlerinde
ferdi duyuş ve ifade edişin aksine tiyatrolarında daha toplumsal bir tavır görülmektedir.

B Abdülhak Hamid’in birbirini görmeden
aşık olan iki gencin evlenmek istemeleri
ve bütün olumsuzluklara rağmen gerçekleşen kavuşmayı anlattığı tiyatro eseri İçli Kız’dır. Eser, beş fasıllık dramdır.

15. A Türk edebiyatının manzum ilk ütopik
eserlerinden biri kabul edilen Abdülhak
Hamid tarafından kaleme alınan oyun
Arziler’dir.
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TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATINDA
ELEŞTİRİ-II (İKİNCİ KUŞAK)

Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede R. Mahmut Ekrem, Muallim Naci, A.
Hamid ve S. Sezai’nin eleştirileri işlenecektir.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav

Dönem Sonu
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Edebiyatın ana gayesini sanat olarak gören ve estetik kaygıları ön plana çıkaran ikinci kuşak sanatçıları, hem divan edebiyatının kalıplaşmış yapısına yönelik eleştirilerini dile getirirler hem de yeni edebiyatın kuramsal ve estetik zeminini inşa etme çabasında olurlar. Bu çerçevede edebiyat teorisi ve tenkit üzerinde yoğunlaşırlar.
Bu ünitede Tanzimat edebiyatı ikinci kuşak sanatçılarının eleştiri anlayışları ve eleştirel nitelikteki
eserlerinin özellikleri incelenecektir. Söz konusu sanatçıların divan edebiyatına karşı tutumları da eserleri aracılığıyla irdelenecektir.

RECAİZÂDE MAHMUT EKREM VE ELEŞTİRİLERI

Recaizâde Mahmut Ekrem, şair ve yazarlığının yanı sıra Batı retoriğine yönelen bir edebiyat kuramcısı ve teorisyen olarak da edebiyat tarihlerinde ayrıcalıklı bir yer edinir.
Tanzimat Dönemi eleştirisinin Namık Kemal’den sonra ikinci önemli ismi olan Recaizâde Mahmut
Ekrem’in eleştiri anlayışının önemli tarafı, Tanzimat edebiyatının estetiğini yapması ve eski edebiyat taraftarlarına karşı yeni edebiyatı savunmasıdır.
Ekrem, aynı zamanda Servet-i Fünûn kuşağının da âdeta yol haritasını çizer ve fikirleriyle, bakış açısıyla onlara yol gösterir.

Ta’lîm-i Edebiyat

Ta’lîm-i Edebiyat (1879), Recaizâde Mahmut Ekrem’in Mekteb-i Mülkiye’deki “Edebiyat-ı Osmaniye” dersi için yazdığı ve yeni edebiyatın kuramsal kısmını oluşturan belagat ve edebiyat teorisi kitabıdır.
Ta’lîm-i Edebiyat, Arap edebiyatının “bedî ve beyan”ıyla (edebi sanatlarıyla) hesaplaşmamızın başlangıç noktasıdır. Ta’lîm-i Edebiyat’tan önce söz sanatları hakkında görüşlerini açıklayanlar, Arap edebiyatına ve belagatine bağlı bir tavır sergilerler. Ta’lîm-i Edebiyat’la birlikte bu anlayış kırılır. Ekrem’in
hem konuları sınıflandırma biçiminde yenilik yapması hem de edebiyattan estetiğe ve psikolojiye doğru
bir çıkış araması kitabın önemli taraflarındandır.
Ta’lîm-i Edebiyat’ın Türk edebiyatı açısından önemli noktalarından birisi de Recaizâde Mahmut
Ekrem’in yenileşme yolunda önemli bir adım atması ve eski edebiyatın retorik geleneğinin dışına çıkarak modern edebiyat retoriğinin ilk örneğini vermiş olmasıdır. Kitapta Namık Kemal’in 1866 yılında
Tasvir-i Efkâr’da yayımlanan “Lisân-ı Osmanî’nin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülâhazatı Şâmildir” makalesindeki görüşlerden esinlenme söz konusudur.
Hem edebiyata ait kuralları anlatan hem de güzel ve etkili yazı yazma ölçütlerini gösteren Ta’lîm-i
Edebiyat, yeni edebiyatın usul ve prensiplerini öğreten ve örnek metinler üzerinden eski ile yeni edebiyat arasında kıyaslamalar yapan reformist, çığır açıcı bir eser özelliğindedir.
Ta’lîm-i Edebiyat’ta Ekrem, ele aldığı konuları verdiği örnek metinler aracılığıyla açıkladığı gibi eleştirel bakışını da bu örnekler üzerinden yansıtır. Geleneksel anlayışın dışına çıkan ve bu anlayışı sorgulayan Recaizâde Ekrem, Batı tesirindeki Türk edebiyatının teorisini bu eseriyle sunar.
Ta’lîm-i Edebiyat dört kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısım “Kuvâ-yı Zihniye’nin Edebiyyâtta Fi’li”
(Zihin Gücünün Edebiyatta Etkinliği) başlığını taşımaktadır. Bu bölümde yer alan alt başlıklar, Efkâr
(Fikirler), Hissiyât (Hisler), Hüsn-i Tabî’at (Tabiat Güzelliği), Kuvve-i Hayâliyye (Hayal Gücü), Zarâfet
-yahut- Nüktedânlık ve Kuvve-i Hâfıza (Hafıza Gücü)’dır.
Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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İkinci kısım, “Esâlib” (Üsluplar) başlığını taşımaktadır. Bu bölümde yer alan alt başlıklar; Fesâhat,
(ahenkli ve kusursuz söz) Vuzûh (ifadede açıklık), Tabî’at, Münakkahiyyet (en iyilerin seçilmesi),
Âheng-i Selâset (akıcı ahenk) ve Muvâfakat’tır (uygunluk).

RI

Üçüncü kısım, “Tezyinât-ı Üslûp-Envâ-ı Mecaz” (Üslup Süsleri- Mecaz Türleri) başlığını taşır. Bu
bölümde işlenen konular; Mecâz-i Tahyîlî, Mecâz-ı Teblîğî ve Ma’rifet-i Mecâz başlıkları altında toplanır.

LA

Dördüncü kısım, “Sanâyi’-i Lafziyye” (Söz Sanatları) başlığını taşır. Bu kısımda da Recaizâde
Mahmut Ekrem, söz sanatlarını değerlendirir. Kitapta bu alt başlıkların altında da konuyla ilgili başka
başlıklara yer verilmiştir.
Kitabı oluşturan bu dört bölümden sonra “Hâtime”, “Lâhika” ve Namık Kemal’in bir takrizi eklenmiştir.

YIN

Ta’lîm-i Edebiyat’taki bütün bölümlerde hakikate ve tabiata uygunluk temel bir anlayış olarak görüldüğü gibi divan edebiyatına yönelik eleştiriler de divan edebiyatının özellikle hakikate ve tabiata uygun
olmadığı, soyut ve hayallerle örülü klişe bir dünyayı anlattıkları noktasındadır.
Edebî eserlere hakikate ve tabiata uygunluk düşüncesiyle yaklaşan Ekrem, eski edebiyatı da bu
noktadan eleştirir. Ona göre, “edîbâne” bir şey yazmak için sadece söz ve mana yollarını aramak, yani fikirler ve üsluplara dikkat etmek yeterli değildir. Zihnimize çarpan şeylerden, kalben etkilenmemiz ve
düşündüğümüz şeyleri hissetmemiz gerekir.

YA

Ta’lîm-i Edebiyat’ta divan edebiyatına yönelik eleştiriler bu edebiyatın sözü ve söz oyunlarını önceleyen kalıplaşmış, şekilci ve klişe anlayışına ilişkin sorgulamaları içermektedir. Nitekim Ekrem, cinaslara boğulan bazı ifadelerin anlaşılmadığını, bazı tabirlerinde örf ve genel kullanıma aykırı olarak kullanıldığını divan şiirinden verdiği örneklerle açıklar.
Recaizâde Mahmut Ekrem’in Ta’lîm-i Edebiyat’ta eleştirdiği hususlardan birisi, Arap ve Acem edebiyatlarının taklit edilmesidir. Divan şairlerinin Acemlere uyarak bir şeyi betimlerken imkân sınırlarını aşmayı marifet saydıklarını, bu yüzden de eserlerinin hayal güzelliğinden ve tasavvur letafetinden yoksun
olduğunu ve aşırı mübalağalarla dolu olduğunu söyler.

T

Ta’lîm-i Edebiyat’ta en kapsamlı ele alınan konu üsluptur. Recaizâde Mahmut Ekrem’in üslup kavramına özel bir bölüm açması eski edebiyatın belagat anlayışından ayrıldığını gösterir. Eski edebiyatta
söze, söz oyunlarına çok önem verilmesine rağmen eski belagat kitaplarında başlı başına bir terim olarak üslup konusu ele alınmamıştır. Üslup konusunda “Émile Lefranc’ı referans alan Recaizâde Mahmut
Ekrem, üslup kelimesini ‘beyan’ ve ‘ifade’ kelimeleriyle terkip yapar ve bu kelimeyi tek başına kullanmaz.

MU
RA

Recaizâde Mahmut Ekrem, Ta’lîm-i Edebiyat’ta üslubu üçe ayırır: Üslûb-ı sâde (sade üslup), üslûbı müzeyyen (süslü üslup) ve üslûb-ı âlî (yüce üslup). Sade üslup, bir düşünceyi telkin etmek veya okuru heyecanlandırmak için değil, bir düşünceyi açıklamak, öğretmek veya eğlendirmek amaçlı kullanılan
ifade tarzıdır.
Müzeyyen üslup, edebî sanatlar ve mecaz türleri ile oluşturulur. Bu tür üslubun en önemli özelliği
gösterişiyle, söz sanatlarıyla dikkat çekmesidir. Âli üslup ise büyük fikirler ile hislerin asalet ve yüceliğini ifade eder; aynı zamanda birdenbire ortaya çıkan atılımlarla ruhu hayrete, aşka ve şiddetli arzulara düşürür.
Ta’lîm-i Edebiyat’taki bir başka yenilik ise edebî sanatların önceki belagat kitaplarından farklı olarak
Batı’daki retorik anlayışına uygun olarak ele alınmasıdır. Recaizâde Ekrem, eski ediplerimizin eserlerinde özellikle de manzumelerinde hakikate aykırı fikirlerin yoğun olarak görüldüğünü vurgulamaktadır.
Ta’lîm-i Edebiyat’ı diğer belagat kitaplarından ayıran bir başka nokta ise Ta’lîm-i Edebiyat’ta sözün
yerine anlamın ve gerçeğe uygunluğun ön plana çıkarılmasıdır. Zira divan edebiyatında lafız (söz) ön
plandadır. Bu noktada Ekrem, edebî sanatları bir binanın dış süslemesine benzetir. Ona göre, bir binanın süsleri nasıl ki oturanlara fayda sağlamazsa edebî sanatlar da konuya pek fazla bir şey kazandırmazlar. Ancak bu yoldaki süslemelerin de bazen hoşa gidebileceğini sözlerine ekler.
Recaizâde Mahmut Ekrem’in Ta’lîm-i Edebiyat’ta eleştirdiği hususlardan birisi de mübalağa konusunda İran edebiyatının taklit edilmesidir. Mübalağanın insanın yaratılışından geldiğini ifade eden
Ekrem’in eleştirdiği nokta, İran edebiyatının örnek alınması ve doğallıktan uzak, akla uygun olmayan bir
şekilde sırf ustalık göstermek için yapılan mübalağadır. Bu çerçevede divan şiirindeki mübalağayı “habbeyi kubbe, güveyi deve yapma yolunda” tadı tuzu olmayan abartmalar şeklinde açıklayarak aklın sınırlarını zorlayan mübalağaya karşı olduğunu dile getirir.
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III. Zemzeme Mukaddimesi

RI

“Zemzeme Mukaddimesi”nde bir yazarın “En güzel eserler insanı ağlatanlardır.” sözüne karşılık “En
güzel eserler onlardır ki okunduktan sonra da insanı bir müddet düşünmeye sevk eder.” hükmünü veren
Ekrem’e göre gönülde incelik, gözde nem oluşmasına sebep olan eserler, mutlaka güzel olarak sayılsalar bile her güzel eserin ağlatması gerekmez.

LA

Recaizâde Ekrem, “Zemzeme Mukaddimesi”nde sözde letafet (hoşluk/güzellik/nezaket) ve ulviyetin
(yücelik) nasıl gerçekleşeceğini de dile getirir. Ona göre, ruhun asil emellerine uygun fikirler, hisler ve
hayaller ile onları anlatmak için kullanılan kelimeler ve ifadeler arasında uygunluk bulundukça o edebî
eser manzum da olsa mensur da olsa daima güzel bazen hem güzel hem de ulvi olur.

YIN

Muallim Naci’nin Ateşpâre ve Şerâre eserlerinin sadece söz bakımından yüce olduklarını; okurda
duygusal bir etki bırakmadığını ve bu yüzden de sönüp gitmeye mahkûm balonlara benzediklerini dile
getiren Ekrem’e göre gerçek duyguları ifade etmeyen, ateşten, kıvılcımdan bahseden şiirler ateşböceğine benzer. Bu tür şiirler, karanlıklarda parlasalar bile hiçbir kalp üzerinde yakıcı bir etki bırakmazlar.

Takdir-i Elhan

YA

Recaizâde Mahmut Ekrem, “III. Zemzeme Mukaddimesi”nde edebî eserde, bilhassa şiirde, üç çeşit güzellik bulunduğunu söyler: Mehâsin-i fikriyye (fikir güzelliği), bedâyi-i hayaliyye (hayal güzelliği) ve
sünûhat-i kalbiyye (kalbe doğuşlar). Bu güzelliklerden sünûhât-ı kalbiyye, ruha işlediği için diğerlerine
baskın gelir. İkinci olarak bedâyi-i hayaliyye, üçüncü olarak ise mehâsin-i fikriyye gelir. Bununla birlikte Ekrem’e göre edebî eserin özellikle şiirin güzel sayılabilmesi için fikir, hayal ve hisse ilişkin iyi bir şeyi barındırması gerekir. Ancak sadece fikir, hayal ve his bakımından güzel olması bir eserin beğenilmesi
için yeterli değildir. Bunlara uygun kelimeler seçilmeli, kafiye olmalı ve konuya uygun vezin seçilmelidir.
Mekteb-i Mülkiye’den öğrencisi olan Menemenlizâde Mehmet Tahir’in Elhan adlı şiir kitabını değerlendirmek için yazdığı bu eserde, şiir üzerine düşüncelerini, poetik tavrını, şiir estetiğini ve eleştiri anlayışını örneklerle açıklar.

MU
RA

T

Recaizâde Mahmut Ekrem, Mehmet Tahir’in şiirleri aracılığıyla edebiyat ve şiir hakkındaki düşüncelerini de ilan eder. Recaizâde Mahmut Ekrem, kitabın baş tarafında Muallim Naci’nin kitaplarının isimlerine telmihlerde bulunur ve Naci’nin “Gark-ı Nur” redifli gazeliyle alay eder. Takdir-i Elhan’da Ekrem,
Menemenlizâde’nin şiirleri hakkında hüküm verirken âdeta yeni şiirin poetikasının sınırlarını çizer ve şiirin tanımını yapar. Ekrem’in şiir üzerine düşünceleri yenilikçi birtakım fikirleri içermekle birlikte eski şiire karşı bir tavrı da içinde barındırır. Bu bağlamda Takdir-i Elhan yeni şiir için bir beyanname özelliği
gösterir.
Söz konusu kitapta Ekrem, şiire ilişkin çeşitli tanımlar yapar. “Zerrattan (zerrelerden) şümusa (güneşlere) kadar her güzel şey şiirdir.” hükmüyle şiir konularını genişletir. Ona göre, ormanlarda kuşların
hazin hazin ötüşü, derelerde suların latif latif çağlayışı, hatta dağlarda kavalların garip garip aksedişi şiir olduğu gibi tabiata uygun, ruhlara işleyen ve etki eden her şey şiirdir.
Tabiatı şair için bir hoca olarak gören Ekrem’e göre herkes tabiatın acemi birer öğrencisidir. Bu bağlamda tabiata ait unsurlar ya da tabiatın kendisi şairlerin ustalıklarını gösterme aracı değil, şairi yetiştiren/besleyen hocadır. Ona göre şairler içinde tabiatı taklide çalışanlar, daima ilerlerler. Tabiat gibi bir estetik/güzellik hocası dururken başkalarından şiir öğrenmeye gerek yoktur. Takdîr-i Elhan’da “Şiir ne kadar tabiî olursa o kadar güzel olur.” şeklinde bir hüküm veren Recaizâde Ekrem, Tanzimat’ın birinci kuşağının özellikle de Namık Kemal’in üzerinde durduğu ‘edebiyat-ı sahiha’nın (hakiki edebiyat) insan hayatının tasvirleri ve tabiatta görünen şeylerin suretleri olduğunu söyler.
Her kafiyeli ve vezinli sözün şiir olmayacağı gibi her şiirin de kafiyeli ve vezinli olma zorunluluğunun
bulunmadığını ifade eden Recaizâde Ekrem, belagat ile nazım arasındaki farkı da kafiye ve vezin üzerinden belirler. Bu çerçevede belagat sanatını; güzel bir fikri, hoşa giden bir hissi, parlak bir hayali ifade eden etkileyici ve herkesin beğeneceği ifade biçimleri olarak tanımlar. Belagat sanatına özen gösteren şiir ve inşa (nesir) ustalarının fesâhatten ayrılmamak şartıyla sözlerine istedikleri şekli verebileceklerini söyler.
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Recaizâde Mahmut Ekrem, Takdir-i Elhan’da şiir ve resim arasında benzerlik ilişkisi kurarak tabiatın
idealize edilmeden gerçeğe uygun olarak betimlenmesi gerektiğini dile getirir.

RI

Şiirin hakikate ve tabiata uygun olması gerektiği prensibinden yola çıkan Recaizâde Mahmut Ekrem,
tabiattaki gerçekliklerin yansıtılmamasına ve muhayyel söylemlere karşı eleştirel bir yaklaşım sergiler.

LA

Recaizâde Mahmut Ekrem’in Takdir-i Elhan’da üzerinde durduğu konulardan birisi de edebiyatın
amacıdır. Edebiyatta mantığın gerekli olmadığını ve edebiyatın maksadının fikir, his ve hayal bakımından güzelliği ortaya çıkarmak olduğunu dile getirir. Ekrem’e göre edebiyatın gayesi, “terbiye-i efkâr”
(fikirlerin olgunlaşması), “tasfiye-i vicdan” (vicdan saflığı), “tehzib-i ahlak” (ahlak temizliği), “tenvir-i
azhân”dır (zihin aydınlığı). Ancak bu gayelerine rağmen bir şair şiirini ahlak dersi vermek için söylemez
(Recaizâde Mahmut Ekrem).

YIN

Recaizâde Mahmut Ekrem, Takdir-i Elhan’da tenkit konusu üzerinde de durur. Muaheze adı verilen
tenkit anlayışımızı eleştirir; tenkitin özellikleri, nasıl olması gerektiği ve bir münekkitte (eleştirmende) bulunması gereken vasıflar hususunda fikirlerini dile getirir.

YA

Ekrem’e göre gerçek eleştirmenler, nazar-ı hakîmâne (hakimane bakış) -sür’at-i intikal (anlayış çabukluğu)- tabî’at-ı şâirane (şairane yaradılış) - kudret-i kalemiyye (kalem kudreti)-hüsn-i üslûb (üslup
güzelliği)-teşhîs-i bedâyî’ (güzellikleri tanıma)- dikkat-i temyiz (ayırt etme inceliği) - zarâfet-i efkâr (fikirlerin zarifliği)- rikkat-i his (his inceliği) gibi özelliklere sahip olmalıdır. Bu özellikleri sıraladıktan sonra Avrupa’dan bir örnek verir. Voltaire zamanında La Harpe’den başka eleştirmen çıkmadığını, onun da
tenkitlerinde tarafgir ve garazkâr olduğu için kendisinden sonra gelenler tarafından eleştirildiğini söyler.
Recaizâde Mahmut Ekrem’e göre daha imla öğrenmeden şiir ve şairi tarife kalkışmak, Türkçe iki satır yazmayı doğru dürüst bilmeden Osmanlı dilinin yeterliliğinden ve mükemmeliyetinden bahsetmek ve
Fransızcanın elif basını öğrenir öğrenmez Türkçe diye karaladığı saçmalıklar arasına Fransızca harfler ile ibareler katarak “Biz hazretleri Fransızcayı da işte pekâlâ öğreniverdik.” şeklinde övünmek şarlatanlıktır.

Takrizât
Recaizâde Ekrem’in devrin şair ve yazarlarının eserleri üzerine yazdığı eleştirilerden oluşan bir kitaptır. Ekrem, eleştirdiği eserler aracılığıyla şiir, sanat ve edebiyat hakkındaki görüşlerini açıklar.

MU
RA

T

Takrizât’ta değerlendirdiği eserlerle ilgili hem olumlu hem de olumsuz eleştirilerde bulunan Recaizâde
Mahmut Ekrem bu eserleri; konu, edebî tavır, üslup özellikleri, terkiplerin kullanılış biçimleri, dilin kullanılması, gramer hataları ve edebiyata/sanata katkıları gibi farklı açılardan yorumlar.
Recaizâde Mahmut Ekrem’in Takrizat’ta değindiği konulardan birisi de şiir ve hakikat arasındaki ilişkidir. Ona göre his ve hayale dayanan ve zevke dair şiir hükümleri, fikrî gerçekliklerle düşünmeyi kaldıramaz.
Takrizat’ta Halid Ziya’nın Mensur Şiirler’ini de değerlendiren Ekrem, bu şiirlerin yeni ve güzel bir çığır olduğunu dile getir. Mensur şiir ismine itiraz edenlerin olmasına karşın beğenmek zorunda kalacaklarını ifade eder ve sadece isminden dolayı bir esere itiraz etmenin beyhude bir zorlama olduğunu söyler.

ABDÜLHAK HÂMİT TARHAN VE ELEŞTİRİLERI

Abdülhak Hâmit, şiir hakkındaki görüşlerini dile getirirken Tanzimat Dönemi’nin diğer sanatçıları gibi divan edebiyatına karşı eleştirel bir yaklaşım sergiler. Onun şiirleriyle, Türk şiirine dış dünyadan gelme duyular girmeye başlar.
Türk edebiyatının gelişmesinde ve yenilikleri benimsemesinde önemli bir basamak oluşturan Abdülhak Hâmit’ten önce, divan edebiyatına ve bu edebiyatın hayal dünyasına karşı mücadele eden ve
sosyal fayda prensibi çerçevesinde yenilikler yapmaya çalışan birinci kuşak Tanzimat şairleri vardır.
Kendisinden önceki kuşağı takip eden Abdülhak Hâmit; Şinasi, Namık Kemal ve Ziya Paşa’dan farklı olarak bireysel yenilikler peşinde koşar. Bu tavrıyla Hâmit, şiirde sosyal fayda prensibini esas alan bu
şairlerin şiir anlayışlarının dışına çıkar.
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Duhter-i Hindû Hâtimesi

RI

Duhter-i Hindû’nun eleştiri açısından önemi, eserin sonuna eklenen sonuç kısmındaki tiyatro ile ilgili görüşlerden kaynaklanır. Abdülhak Hâmit’in eserin sonuna ilave ettiği bölümün dikkat çekici özelliklerinden birisi gündelik hayattan alınan konuların küçümsenmesidir.

LA

“Duhter-i Hindû Hâtimesi”nde tiyatro ile ilgili düşüncelerine yer veren Abdülhak Hâmit, millî tiyatronun sınırlarını çizer ve hangi tiyatro eserlerinin millî tiyatro sayılabileceği konusundaki görüşlerini dile
getirir. Abdülhak Hâmit, halkın millî tiyatrolara ilgi gösterdiğini, tercüme olan ve millî ahlaka uygun olmayan eserlere rağbet etmediğini ifade eder ve millî tiyatronun nasıl olması gerektiğini örneklerle açıklar.

YIN

Özellikle tercüme olmayıp da İran ya da Çin kavimlerinin âdetlerine ve ahlaklarına dair oyunların
akıllarda bile kalmadığını vurguladığı gibi bizim millî olarak ortaya çıkan eserlerimizin ötekilerden üstün olup olmadığını sorar ve üstün olmadığını iddia eder. Zira ona göre bir milletin tarihî olaylarını ya da
tarihî kişiliklerini anlatmayan, toplumun gündelik yaşamından kesitler sunan eserler, sadece bilinen şeyleri tekrarlamış olurlar. Dolayısıyla bu şekilde yazılan millî eserlerin tiyatro olmadığını; ancak ahlak risalesi hükmünde olduklarını ifade eden Hâmit’e göre bu şekilde yazılan eserler, ahlaka hizmet bakımından
değerlendirilmelidir. Bu çerçevede kendisinin İçli Kız adlı tiyatro eserini örnek vererek bu eserinin konusunun gerçekleşmesi muhtemel bir olaydan başka bir şey olmadığını, tarihimizden alınmış hiçbir bölümü içermediğini vurgular. İçli Kız’ın millî tiyatrolardan sayıldığını oysa millî olarak değil, bir ahlak risalesi olarak değerlendirilebileceğini ifade eder.

YA

Abdülhak Hâmit’e göre bir oyuna millî demenin belli şartları vardır. Osmanlı milletinden olup da âdet
ve gelenekleri bilinmeyen kavimler anlatılmalıdır.
Abdülhak Hâmit’e göre, “asıl millî tiyatro eserleri ise seyircilere herkesin iyi bildiği kendi hayatlarını
değil, tanımadıkları cemiyetlerin veya azınlıkların hayatlarını, İslam veya Osmanlı tarihinin muhteşem
olaylarını anlatan eserlerdir”
Abdülhak Hâmit bu yazısında, Duhter-i Hindû’da yer alan “Tanaggum” başlıklı manzumesini Türkçenin Batılı manzume tarzına uygunluğunu denemek için yazdığını dile getirerek şiirde yapmak istediği yeniliklerin ipuçlarını verir.

Bir Şâirin Hezeyânı

MU
RA

T

Abdülhak Hâmit, “Bir Şâirin Hezeyânı” başlıklı şiirinde romantizme dayalı şiir anlayışını tabiat algısı
üzerinden dile getirir. Dış dünyadaki her şeyi şiir olarak gördüğünü ifade eder, hem şiir anlayışını hem
de eski şiire karşı başkaldıran tavrını şiirsel formun içinde eriterek vurgular.
Abdülhak Hâmit için tabiatta görülen her şey şiirdir, şiire ilham veren unsurlardır. Hâmit’in tabiata bakışı ve algılayışı, divan şairlerinin tabiata yaklaşımlarından ayrılır. Divan şiirinde genellikle tabiat, samimi
ve gerçek duyguları anlatmaz. Şairin mazmunları kullanmadaki ustalığını göstermeye aracılık eder. Şiirlerde tabiata uygun unsurlar sınırlı olduğu gibi bunların işlenişi de hemen hemen bütün şairlerde ortaktır.
Bu şiirin özelliklerinden birisi de Hâmit’in, şiiri dil ve üsluba, şekilci bir anlayışa feda etmeye karşı oluşunu vurgulamasıdır. Bir “Şâirin Hezeyânı” şiirinin eleştiri tarihi açısından önemi, Abdülhak Hâmit’in toplumun bütün kurallarına açıktan açığa başkaldırması ve bütün edebiyat kurallarını reddetmesidir. Gramere, dil bilgisi kurallarına karşı çıkan ve bu kuralları anlamadığını gururla ifade eden, âlimler kendisini beğenmese bile bunu dert etmediğini dile getiren Abdülhak Hâmit, şiir dilindeki keyfîliği ve kural tanımazlığı da bu şiirinde itiraf eder.

Makber Mukaddimesi (1885)

Abdülhak Hâmit Tarhan’ın “Makber Mukaddimesi”, şiir üzerine düşüncelerini ve eleştirilerini dile getirdiği ve poetikasını yansıttığı yenilikçi bir metindir. Hâmit, “fenâ bulmuş bir vücudun bekası için yapıldı” şeklinde bir açıklamayla başladığı mukaddimesinde Makber’i kendisinin okuması için yazdığını; zira
hislerine ortak olacak kişilerin sayısının çok az olacağını ifade eder.
Abdülhak Hâmit “Makber Mukaddimesi”nde hem divan şiirini hem de Namık Kemal’in üzerinde ısrarla durduğu sosyal fayda esaslı şiiri reddeder, yeni ve bireysel bir şiir anlayışı ortaya koyar.
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RI

Romantik şiir anlayışını tabiat ve şiir arasındaki ilişki üzerinden dile getirdiği bu yazısında Abdülhak
Hâmit, romantiklerin tabiat anlayışlarına sıkı sıkıya bağlı olduğunu yinelediği gibi şiirin tabiata ve hakikate uygun olması gerektiğini de sezdirir. Ona göre, şiirdeki güzellikleri ilham ettiren bizzat tabiattaki güzelliklerin kendisidir. Eserdeki hatalar/günahlar ise şaire aittir. Hâmit, böyle bir şiir telakkisi ile üslubu ihmal eder.

LA

Eski şiiri yerinden etmeye ilişkin görüşleri içeren “Makber Mukaddimesi”nin eleştiri tarihi açısından
bir başka önemi de Hâmit’in söz konusu mukaddimede inşa etmek istediği şiirin özelliklerini açık bir şekilde anlatmasıdır.

YIN

“Makber Mukaddimesi”nin özelliklerinden bir diğeri de burada geçen nâ-kâfi sözcüğü etrafında bir
tartışmanın çıkmasıdır. Hâmit, “Tasvir-i fezâile (erdemlerin tasvirine) taalluk eden (ait olan) cihetlerine
(taraflarına) gelince, pek nâkıs (eksik), yahut pek nâkâfidir.” (Tarhan, 2013, s. 103) cümlesinde yetersiz, eksik anlamına gelecek şekilde nâ-kâfi sözcüğünü kullanır. Bu sözcük gramer açısından yanlış kullanıldığı gerekçesiyle eleştirilir.
Abdülhak Hâmit, divan şiirinde önemli bir yer tutan vezin ve kafiye konusundaki görüşlerine de bu
yazısında yer verir.

Nâ-Kâfi (1886)

YA

Abdülhak Hâmit’in “Nâ-Kâfi” şiiri, “Makber Mukaddimesi”nde nâ-kâfi sözcüğünü kullanmasını eleştirenlere karşı meydan okuyan bir cevap niteliğindedir. Bu şiirde de romantik anlayışa bağlı bir poetik tavır benimsediğini açıkça dile getirir.
Makber şiirindeki feryatları göremeyip boş bir bağırma sananların kıymetlerinin olmadığını dile getiren Abdülhak Hâmit, kendisini eleştirenleri umursamadığını, yazdıklarının gelecek nesiller tarafından
anlaşılacağını ve gelecek nesillere yol göstereceğini vurgular.

SAMİPAŞAZÂDE SEZAİ VE ELEŞTİRİ ANLAYIŞI

Tanzimat ikinci kuşak sanatçılarından Samipaşazâde Sezai, “Namık Kemal’i üstat olarak tanımasına rağmen Beşir Fuad’ın tenkitleriyle başlayan realist akımın da tesirinde kalır. Bu bakımdan o, son devir Türk edebiyatında romantizmden realizme geçişi hazırlayan bir yazar olarak telakki edilebilir.

T

Samipaşazâde Sezai, edebiyat ve dil hakkındaki eleştirilerini edebî yazılarında, mektuplarında ve
Küçük Şeyler adlı hikâye kitabının ön sözünde dile getirmiştir.

MU
RA

Sezai de Abdühâk Hâmit ve Recaizâde Ekrem gibi tabiatı üstat olarak görür. Tabiatı bitip tükenmez
bir kaynak olarak değerlendiren Sezai, bu değişmeyen kaynakları işlediği için edebiyatta bilim ve teknikte olduğu gibi bir ilerleme olamayacağını iddia eder. “Küçük Şeyler Mukaddimesi”nde güzel yazılmak
şartıyla her şeyin edebiyata konu olabileceğini söyleyen Samipaşazâde Sezai’ye göre Güneş sistemini
anlatmakla küçücük bir böceğin kalbini incelemek edebiyat bakımından birbirine eşittir. En mükemmel
kitaplarda bile eksik olan bazı küçük şeylerin edebiyat bakımından öneminin büyük olduğunu dile getirir.
Realizmin savunması niteliğindeki bu ön sözde, Türk edebiyatında ifade olgunluğu denilince Arapça ve Farsça kelimelerin yerinde ve doğru kullanılmasının anlaşıldığını, eleştirilerin de bu açıdan yapıldığını ifade eden Sezai, şekilden ziyade içeriğe önem atfeder.
Sami Paşazâde Sezai’nin eleştirilerinden birisi “Zemzeme Hakkında” başlıklı yazısıdır. Sezai, bu yazısında nesnel bir eleştiriden ziyade Recaizâde Mahmut Ekrem, Namık Kemal ve Abdülhak Hâmit’le ilgili öznel ve hissî değerlendirmelerine yer verir. Söz konusu üç şairi ayrıcalıklı kılarak onların edebiyatımızdaki yerlerini övgü ve takdir içeren hayranlık ifadeleriyle tayin eder.
Samipaşazâde Sezai’ye göre edebiyat çıkarcı ve şahsi olmamalıdır, bir eserde yazar kendi varlığını hissettirmelidir. Edebiyatımızda “samimiyet ve vuzuh” olmadığını dile getiren Sezai, edebî eserde bu
unsurlarla birlikte herkesin bakıp da göremediği güzelliklerin duyurulmasını arar ve edebiyatın beğendirme, sevdirme gibi görevlerinin olduğunu söyler.
“Musahabe” başlıklı yazısında bir şairin veya edibin insan yaratılışını ve eşyanın tabiatını samimi ve
açık bir şekilde anlatması gerektiğini ifade eden Samipaşazâde Sezai de diğer Tanzimat sanatçıları gibi
Arap ve Acem edebiyatlarının taklit edilip benimsenmesine karşı eleştirel bir tavır geliştirir.
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RI

Samipaşazâde Sezai’nin eleştirilerinin önemli bir kısmını dil meselesi oluşturmaktadır. Önceleri sanat ve halk dili arasında bir ayrım yapan ve sanat dilini üstün olarak nitelendiren Sezai’ye göre sanatçının halk tarafından anlaşılmaması doğaldır. Ancak 1882’de bu düşüncesinin yanı sıra hem Türkçedeki
Arapça unsurların hem de diğer dil sorunlarının ancak bir Encümen-i Dâniş tarafından çözülebileceğini iddia eder. 1888’de ise gramer ve sentaks endişesinden dolayı bazı kelimelerin atılarak dilin kısırlaştırılmasına itiraz eder. Öyle ki kurallara aykırı terkipler kullanmaktan çekinmez. (Örneğin Sergüzeşt romanında bu tür kelime ve terkipler kullanır.) Ancak Türkçülük akımının ortaya çıkmaya başladığı süreçte Arapça ve Farsça kelimelerin kullanılmasına pek sıcak bakmayan Sezai, yabancı kelime kullanmayı,
düşünce yokluğundan doğan boşlukları doldurma çabası olarak nitelendirir. Türkçenin sadeleştirilmesini isterken yazı ve konuşma dilleri arasındaki büyük farkın azaltılmasını, özellikle Türkçe kelimelerin kullanılmasını ve yabancı dil bilgisi kurallarına yer verilmemesini ister.

YIN

1898 yılında İkdam gazetesinde yayımlanan “Musahabe” başlıklı yazısında Gaspıralı İsmail’in Tercüman gazetesinde, Arapça ve Farsça yüzünden ağırlaşan Türkçenin Çağatayca ve Tatarcaya dönmesinin teklif edilmesini uygun bulmaz.
Samipaşazâde Sezai, Şura-yı Ümmet gazetesinde yayımlanan “Lisan” başlıklı makalesinde de şiir
hakkındaki görüşlerini beyan ederken Türkçeyle ilgili düşüncelerini de dile getirir. Şiirin vatanının, sema
olduğunu söyleyen Sami Paşazâde Sezai, o sonsuz semanın ise sınırı ve milliyeti olmadığı fikrindedir.

YA

Samipaşazâde Sezai, divan şiirini eleştirmekle birlikte millî veznin daha doğal olduğunu iddia eder.
Bu noktada Mehmet Emin Yurdakul’un Türkçe Şiirler’inin doğal bir söyleyişi içerdiğini, vezninin ise Türk
ruh ve kalbinin güzel hazinelerinin kapılarını açtığını ifade eder.
Ta’lim-i Edebiyat’ın yayımlanması üzerine Tercüman-ı Hakikat gazetesinde İbrahim Efendi’nin söz
konusu eseri eleştirmesinden dolayı Sezai, Tercüman-ı Hakikat’a bir mektup gönderir. Mektubunda
Ta’lîm-i Edebiyat’ın yeni edebiyattaki ilerlemeyi gözler önüne seren bir irfan hazinesi olduğunu iddia
eder. Bununla birlikte eleştirinin geniş bir çerçevesinin olmasını, bu güce sahip olmayanların eleştirilerini bir duvar boyacısının en güzel tabloları düzeltmesine ya da bir dülgerden eski Yunan yontularını düzenlemesini istemeye benzetir ve bu gerekçeyle İbrahim Efendi’nin tenkitlerini cevaplamaz.

T

Samipaşazâde Sezai, “Hatırat-ı Edebiye”den başlıklı yazısında üç dile (Arapça, Farsça, Türkçe) birden hâkim olan, kusursuz sözleriyle gerçeğe uygun olmayan hayallerle uğraşan divan şairlerinin kendilerini kuşatan tabiata ve gerçeğin cazibelerine gözlerini kapattıklarını iddia eder. Ona göre divan şairlerinin tasvir ettikleri güzeller de genellikle bu dünyaya ait değillerdir.

MU
RA

MUALLİM NACİ VE ELEŞTİRİLERI

Özellikle Recaizâde Mahmut Ekrem’le edebî tartışmaları geniş çevrelere yayılan Muallim Naci’nin dil
ve edebiyat meselelerini ele aldığı eleştiri türündeki eserleri: Muallim, Muhaberât ve Muheverât, Mektuplarım, İntikad, Demdeme ve Istılâhât-ı Edebiyye.

Muallim

Muallim Naci, Tercüman-ı Hakikat gazetesinde genç şairlerin yayımlanması için gönderdikleri şiirleri dil ve üslup yönünden değerlendirir ve bu şiirlerle ilgili eleştirel görüşlerini dile getirir. Muallim, Muallim Naci’nin bu değerlendirmelerinden ve gazeteye gönderilen şiirlerden önemli gördüklerini topladığı kitabın adıdır.
Muallim Naci, gelen şiirleri dil ve ifade, vezin ve kafiye, anlam, edebî sanatlar, fikir, hayal ve üslup
bakımından eleştirir. Dil ve ifade ile ilgili eleştirilerinde söz ve anlam arasındaki uygunluk, kelimelerin
gramer bakımından doğru kullanılması gibi hususlara dikkat eder.

Muhaberât ve Muheverât
Muallim Naci ve Ahmet Mithat Efendi’nin birbirlerine yazdıkları mektuplardan oluşmaktadır. Bu mektuplarında; sade yazılardan hoşlandığını ve hüzün veren şiirleri sevdiğini ifade eden Muallim Naci’ye göre, şiirin güzeli söz ve anlam itibariyle güzel olanıdır. Bu çerçevede nazmı ayrıcalıklı kılan Muallim Naci,
nazım ile anlatılan bir fikrin nesir ile anlatılandan daha etkili olduğunu iddia eder.
Bu mektuplardaki değerlendirmelerinden birisi de Giritli Aziz Efendi’nin yazdığı Muhayyelat-ı Aziz
Efendi ile ilgilidir. Muhayyelat-ı Aziz Efendi’yi Acem tarzında yazılmış bir roman olarak değerlendirir.
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Mektuplarım

RI

Kime yazıldığı bilinmeyen mektuplardan oluşmaktadır. Bu yazılarında Arap ve Fars edebiyatından
aldığı metinleri değerlendirir, bazı yerlerde muhatabını kullandığı ifadelerden dolayı suçlar ve sade yazılmasından yana bir tavır sergiler. Bu mektuplarında da bazı şiirleri ve eserleri farklı açılardan değerlendirir.

Demdeme

YIN

LA

Saadet gazetesinde yayımlanan yazılardan oluşan Demdeme, Recaizâde Mahmut Ekrem’in eleştirilerine karşı cevap niteliğindedir. Muallim Naci, Demdeme’de Recaizâde Mahmut Ekrem’i sert ve alaycı bir üslupla eleştirir. Ekrem’in gençlik şiirlerinden örnekler alır ve bu şiirler üzerinden onun şairliğini ve
şiir dilini küçümser. Recaizâde Mahmut Ekrem’in, “Sonbaharın zevki hoştur/ Tut elinden yâri koştur/Düşünme âlemi boştur/Tut elinden yâri koştur” kıtasını Ramazan gecelerinde davul çalan bekçilerin “Sıratımın altı boştur/Üstünden geçmesi hoştur/ Aman ispir yavaş koştur/Küçük hanım oruçludur” koşmasına
benzetir.

YA

Muallim Naci, Demdeme’de “Gark-ı Nur” redifli şiirini herkes beğense bile sırf kendi şiiri olduğu için Ekrem’in beğenmeyeceğini; hatta bu şiire nazire yazanları da sevmeyeceğini, bu yüzden de
Menemenlizade’nin naziresinin üstünü çizdiğini dile getirir. Demdeme’ye Ekrem’in Nağme-i Seher adlı şiir kitabındaki bazı beyitlerini alan Muallim Naci, bu beyitleri ahlaka aykırı, uygunsuz, kaba, çirkin ve
değersiz olarak nitelendirir.

İntikad

Muallim Naci ile Beşir Fuad’ın birbirlerine gönderdikleri ve edebiyat konularını (dil, eleştiri, şiir, vezin vb.) tartıştıkları yedi mektuptan oluşur. Beşir Fuad’ın Victor Hugo adlı eserinin yayımlanması üzerine
Muallim Naci bir mektup gönderir ve Beşir Fuad’ı tebrik eder. Beşir Fuad’ın da cevap vermesiyle iki yazar arasında edebî tartışmaları içeren mektuplaşmalar başlar. Mektuplardan dört tanesini Muallim Naci,
üçünü ise Beşir Fuad kaleme almıştır.

T

Muallim Naci’ye göre bir fikir yenidir diye katiyen reddetmek ya da alelacele kabul etmek doğru değildir. Bu fikirlerin iyice analiz edilmesi gerektiğini vurgulayan Muallim Naci, Osmanlı edebiyatından örnek verir. Muallim Naci de tıpkı Recaizâde Mahmut Ekrem gibi şiirde güzelliğe önem verir. Ona göre nesir ve nazım olarak ikiye bölünen “söz” ya güzel olur ya da çirkin. Güzel olan söz, nesir de olsa nazım
da olsa edebiyattan sayılır.

MU
RA

Muallim Naci’ye göre şiirin eskiden beri vezinli ve kafiyeli söz olarak tarif edilmesi, insanın manzum
sözü, mensur söze; kafiyeli nazmı, kafiyesiz nazma tercih etmesiyle ilgilidir.
Muallim Naci’nin İntikad’da ele aldığı konulardan birisi de dildir. Arapça asıllı olan “tenkid” kelimesi
üzerinde duran Muallim Naci, Arapların bu kelime yerine “intikad” kelimesini kullandıklarını ifade eder.
Ancak Muallim Naci’ye göre bu durum, bizim “tenkid” kelimesini kullanmamamızı gerektirmez. Zira Türkçenin başka bir dile bağımlılığı yoktur ve başka dillerin kurallarına uyma zorunluluğu olmamalıdır.

Istılâhât-ı Edebiyye

Muallim Naci, 1890 yılında yayımlanan bu kitabında edebiyat terimlerini örneklerle açıklar ve değerlendirmelerde bulunur. Kitabın başındaki “İhtar” başlıklı bölümde, edebiyat terimleriyle ilgili hükümlerini Türk edebiyatının bugünkü ve gelecekteki durumuna göre verdiğini dile getiren Muallim Naci, eskiden beri Arap ve Fars edebiyatlarının üsluplarının olduğu gibi kabul edilmesine taraftar olmadığını ifade eder.
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AÇIKLAMALI SORULAR

A) İntibah

Tanzimat edebiyatının estetiğini yapması ve eski edebiyat taraftarlarına karşı yeni edebiyatı savunmasından ötürü Tanzimat Dönemi eleştiri dünyasında ön plana
çıkan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

B) Cezmi

D) Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat
E) Karabibik

A) Recaizade Mahmut Ekrem

AÇIKLAMA

B) Abdülhak Hamid

Recaizade Mahmut Ekrem, “yeni edebiyatta teşbihin gerçeğe ve tabiata uygun yapıldığını iddia eder. Bu konuda Namık Kemal’i minnetle anan
Ekrem, görüşlerinin ispatı için Cezmi romanından
örnek gösterir.
YANIT: B

C) Muallim Naci

D) Samipaşazade Sezai

E) Menemenlizade Mehmet Tahir
AÇIKLAMA

Tanzimat edebiyatının estetiğini yapması ve eski edebiyat taraftarlarına karşı yeni edebiyatı savunmasından ötürü Tanzimat Dönemi eleştiri dünyasında ön plana çıkan yazar Recaizade Mahmut
Ekrem’dir.
YANIT: A

5.

Recaizade Mahmut Ekrem, “Zerrattan şumusa kadar her güzel şiirdir” görüşünü hangi eleştiri içerisinde aktarmıştır?

YA

2.

LA

C) Araba Sevdası

YIN

1.

Recaizade Mahmut Ekrem, “yeni edebiyatta teşbihin gerçeğe ve tabiata uygun yapıldığı” görüşüne delil olarak aşağıdaki eserlerden hangisini anar?

RI

4.

A) Talim-i Edebiyat
B) Takdir-i Elhan

C) Zemzeme Mukaddimesi

Aşağıdakilerden hangisi Talim-i Edebiyat’ın bölümlerinden biri değildir?

D) Takrizat

E) Araba Sevdası Mukaddimesi

A) Kuva-yı Zihniyenin Edebiyatta Fiili
B) Esâlib

AÇIKLAMA

C) Tezyinat-ı Üslub Enva-ı Mecaz

MU
RA

E) Sanayi-i Lafziyye

Recaizade Mahmut Ekrem, “Zerrattan şumusa kadar her güzel şiirdir” görüşünü Takdir-i Elhan adlı
metninde dile getirmiştir.
YANIT: B

T

D) Telhisü’l Miftah

AÇIKLAMA

Talim-i Edebiyat dört bölümden oluşmaktadır:
• Kuva-yı Zihniyenin Edebiyatta Fiili
• Esâlib
• Tezyinat-ı Üslub Enva-ı Mecaz
• Sanayi-i Lafziyye
YANIT: D
3.

6.

A) Muallim Naci

Talim-i Edebiyat’ta ele alınan en kapsamlı
konu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Söz sanatları

C) İçerik

E) Zihin-edebiyat ilişkisi

Recaizade Mahmut Ekrem, III. Zemzeme
Mukaddimesinde kimin şiirlerini eleştirerek “bu şiirlerin hakiki yücelikten uzak olduğunu ve sönüp gidecek bir balona benzediğini” söylemiştir?
B) Menemenlizade Mehmet Tahir
C) Şeyh Vasfi

B) Dil

D) Sümbülzade Vehbi

D) Üslup

E) Leskofçalı Galib
AÇIKLAMA

AÇIKLAMA

Recaizade Mahmut Ekrem, III. Zemzeme
Mukaddimesi’nde Muallim Naci’nin şiirlerini eleştirerek “bu şiirlerin hakiki yücelikten uzak olduğunu ve sönüp gidecek bir balona benzediğini” söylemiştir.
YANIT: A

Talim-i Edebiyat’ta en kapsamlı ele alınan konu
üsluptur. Bu tavır, yazarın belagat anlayışından
uzaklaştığının kanıtıdır.
YANIT: D
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9.

Recaizade Mahmut Ekrem hangi kitabında
Halid Ziya’nın Mensur Şiirleri’ni değerlendirerek bu şiirlerin yeni ve güzel bir çığır olduğunu dile getirir. Mensur şiir ismine itiraz
edenlerin olmasına karşın beğenmek zorunda kalacaklarını ifade eder ve sadece isminden dolayı esere itiraz etmenin beyhude olduğunu savunur.

RI

Aşağıdakilerden hangisi III.Zemzeme
Mukaddimesi’nde Recaizade Mahmut
Ekrem’in eserlerden örnek verdiği isimlerden değildir?
A) Nefi

B) Nedim
C) Şinasi

Aşağıdakilerden
hangisi
Abdülhak
Hamid’in milli tiyatro anlayışını sıralarken
değindiği eserler arasında yer almaz?

D) Nabizade Nazım
E) Muallim Naci

LA

7.

A) Ecel-i Kaza

AÇIKLAMA

B) Besa

YIN

Zemzeme Mukaddimesi’nde şiirde güzellikten
bahseden Ekrem, düşüncelerini ispatlamak için
Nefi, Nedim, Şinasi, Ziya Paşa, Namık Kemal ve
Nabizade Nazım’dan örnekler alır. En güzel bulduğu metin ise Hamit’e aittir. Muallim Naci’den hiçbir örnek almadığı gibi ona tarizde bulunur.
YANIT: E

C) Delile

D) Ebululâ

E) Zavallı Çocuk

AÇIKLAMA

YA

Abdülhak Hamid’e göre bir oyuna milli demenin
belli şartları vardır. Bunlardan biri Osmanlı milletinden olup da adet ve gelenekleri bilinmeyen kavimlerin anlatılmasıdır. Yazar bu duruma örnek
olarak Ebuzziya Tevfik’in Ecel-i Kaza, Şemsettin
Sami’nin Besa ve Hasan Bedrettn ile Manastırlı
Mehmet Rıfat’ın Delile ve Ebululâ adlı tiyatro eserlerini örnek gösterir.
YANIT: E

Aşağıdakilerden hangisi Recaizade Mahmut Ekrem’in bir eleştirmende bulunmasını beklediği nitelikler arasında yer almamaktadır?

10. Merhaba ey harap makbereler,

MU
RA

T

8.

A) Nazar-ı hakimane

Sâfiline küşâde pencereler!

Nezdinizde karârı pek severim.

Bence hep şi’rdir bu meşcereler,
Şu bayırlar, harabeler, dereler.

B) Tabiat-ı şairane

Bu esen rüzgârı pek severim.

C) Kudret-i kalemiyye

Yukarıdaki dizelerden hareketle Abdülhak
Hamid’in ilham aldığı kaynağın aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?

D) Dikkat-i temyiz

E) Zarafet-i taassub

A) Batı kültürü

AÇIKLAMA

B) Tabiat

Recaizade Mahmut Ekrem’in bir eleştirmende bulunmasını beklediği nitelikler şunlardır:
• Nazar-ı hakimane
• Sürat-i intikal
• Tabiat-ı şairane
• Kudret-i kalemiyye
• Hüsn-i üslup
• Teşhis-i bedayi
• Dikkat-i temyiz
• Zarafet-i efkar
• Rikkat-i his
YANIT: E

C) Aşk

D) Ölüm

E) Metafizik
AÇIKLAMA

Abdülhak Hamid, tabiatı kendisine doğrudan ilham veren yetkin bir kaynak olarak görür ve “Bir
Şairin Hezeyanı” başlıklı şiirinde de bu anlayışını
geleneğe karşı bir tavırla dile getirir.
YANIT: B
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14. Muallim Naci, Tercüman-ı Hakikat’e gönderilen şiirlere ilişkin değerlendirme ve
eleştirilerini aşağıdaki eserlerinden hangisinde bir araya getirmiştir?

Sada-yı makberi bir na’ra-yı heyney mi zannettin?”

Yukarıdaki dizeler aşağıdaki metinlerden
hangisinde yer almaktadır?

A) Muallim

A) Nâ-kâfi

C) Mektuplarım

RI

11. “Acep hun-ı dil-i mecruhumu sen mey mi
zannettin?

B) Makber

D) İntikad

C) Bir Şairin Hezeyanı

LA

B) Muhaberat ve Muhaverat

E) Demdeme

D) Tanaggum

AÇIKLAMA

E) Kürsi-i İstiğrak

YIN

Muallim Naci, Tercüman-ı Hakikat’e gönderilen şiirlere ilişkin değerlendirme ve eleştirilerini Muallim
adlı eserinde bir araya getirmiştir.
YANIT: A

AÇIKLAMA

YA

Verilen şiir, Nâ-kafi adlı manzumeden alınmıştır. Abdülhak Hamid, na-kafi redifli bir şiir yazarak
kendisine yöneltilen eleştirilere cevap vermiştir.
YANIT: A
12. Samipaşazade Sezai, edebiyat ve dil hakkındaki eleştirilerini aşağıdaki eserlerinden hangisinin ön sözünde ifade etmiştir?
A) Sergüzeşt

B) Küçük Şeyler

C) Şir

D) İclal

E) Pençe
AÇIKLAMA

Samipaşazade Sezai, edebiyat ve dil hakkındaki
eleştirilerini mektuplarında, edebi yazılarında Küçük Şeyler adlı hikaye kitabının ön sözünde ifade etmiştir.
YANIT: B

MU
RA

T

15. Muallim Naci, Demdeme adlı eserinde Recaizade Mahmut Ekrem’in hangi kitabından beyitler alarak bu beyitlerin ahlaka
aykırı ve kaba olduklarını söylemiştir?
A) Nağme-i Seher

B) Yadigar-ı Şebap
C) Nijad Ekrem

13. Samipaşazade Sezai’nin Ekrem, Namık
Kemal ve Hamit ile ilgili öznel ve hissi değerlendirmelerine yer verdiği eseri aşağıdakilerden hangisidir?

D) Tefekkür

E) Pejmürde
AÇIKLAMA

A) Şir Mukaddimesi

Muallim Naci, Demdeme adlı eserinde Recaizade
Mahmut Ekrem’in Nağme-i Seher adlı kitabından
beyitler alarak bu beyitlerin ahlaka aykırı ve kaba olduklarını söylemiştir. Ona göre kendi “Gark-ı
Nur” şiirinden daha parlak bir eser yoktur.

B) Zemzeme Hakkında
C) Küçük Şeyler

D) Rümuzu’l Edeb
E) Musahabe

YANIT: A

AÇIKLAMA

Samipaşazade Sezai’nin Ekrem, Namık Kemal ve
Hamit ile ilgili öznel ve hissi değerlendirmelerine
yer verdiği eseri, Zemzeme Hakkında’dır.
YANIT: B
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Recaizade Mahmut Ekrem, Takdir-i Elhan
adlı eserini öğrencilerinden hangisinin
eserini övmek için kaleme almıştır?
A) Hasan Asaf

B) Menemenlizade Mehmet Tahir

Servet-i Fünun kuşağının yol haritasını çizen ve fikirleriyle onlara yol gösteren Tanzimat sanatkarı aşağıdakilerden hangisidir?

C) Mehmet Celal

D) Ahmet Hikmet

LA

1.

E) Tevfik Fikret

A) Recaizade Mahmut Ekrem
B) Abdülhak Hamid

D) Samipaşazade Sezai

6.

E) Nabizade Nazım

Recaizade Mahmut Ekrem tarafından kaleme alınan Talim-i Edebiyat’ın hangi bölümünde söz sanatları konusu ele alınmıştır?
B) Esâlib

C) Tezyinat-ı Üslub Enva-ı Mecaz
D) Telhisü’l Miftah

En güzel eserlerin okunduktan sonra düşünmeye sevk ettiklerini söyleyen Recaizade Mahmut Ekrem, bu konuda hangi ismin şiirlerinin kendisini düşündürdüğünü
ifade etmiştir?
A) Namık Kemal

YA

A) Kuva-yı Zihniyenin Edebiyatta Fiili

YIN

C) Muallim Naci

2.

RI

5.

ÇÖZÜMLÜ
DENEME SORULARI

B) Şinasi

C) Abdülhak Hamid
D) Muallim Naci
E) Ziya Paşa

E) Sanayi-i Lafziyye
Recaizade Mahmut Ekrem, Talim-i Edebiyat’ında “üslub-ı âli”ye örnek olarak aşağıdaki eserlerden hangisini göstermiştir?
A) Vatan Türküsü

B) Güneş Kasidesi

7.

T

3.

A) Musiki

E) Terkib-i Bend

C) Resim

MU
RA
C) Turhan

B) Heykel

D) Vaveyla

4.

Recaizade Mahmur Ekrem, Takdir-i
Elhan’da şiir ile hangi güzel sanat arasında bir benzerlik ilişkisi kurmuştur?

D) Dans

E) Tiyatro

I. Talim-i Edebiyat’ta Recaizade Mahmut
Ekrem, mübalağanın belirli sınırlar dahilinde yapılması gerektiğini savunur.

II. Talim-i Edebiyat’ta edebi sanatlar, belagat ilmi doğrultusunda incelenmiş ve değerlendirilmiştir.

8.

III. Talim-i Edebiyat’ta Recaizade Mahmut
Ekrem, âli üslubun en önemli hususunun
anlam sağlamlığı olduğunu dile getirmiştir.

A) Zemzeme Mukaddimesi

Yukarıdaki numaralandırılmış ifadelerden
hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

C) I-II

E) I-II-III

Recaizade Mahmut Ekrem’in devrin şair ve yazarlarının eserleri üzerine yazdığı
eleştirilerden oluşan kitabı aşağıdakilerden hangisidir?
B) Talim-i Edebiyat
C) Takrizat

B) Yalnız III

D) Hatimetü’l Eşar

D) I-III

E) Takdir-i Elhan
54

12. “Güneş sistemini anlatmakla küçük bir böceğin kalbini incelemek edebiyat bakımından
birbirine eşittir. En mükemmel kitaplarda bile
eksik olan bazı küçük şeylerin edebiyat bakımından önemi vardır” diyerek her şeyin
edebiyatın konusu olabileceğini savunan
isim aşağıdakilerden hangisidir?

Abdülhak Hamid’in tiyatro ile ilgili görüşlerini açıkladığı ve günlük hayattan alınan
konuları küçümsediği fikirlerini sıraladığı
eser aşağıdakilerden hangisidir?

RI

9.

A) Duhter-i Hindu Hatimesi
B) Nâ-kâfi

C) Bir Şairin Hezeyanı

LA

A) Recaizade Mahmut Ekrem

D) Makber Mukaddimesi

B) Muallim Naci

E) Tarık yahut Endülüs’ün Fethi Mukaddimesi

C) Şemsettin Sami

D) Abdülhak Hamid

YIN

E) Samipaşazade Sezai

13. Samipaşazade Sezai’nin Türk dili hakkında görüşlerini sıraladığı yazısı aşağıdakilerden hangisidir?

YA

10. Aşağıdakilerden hangisi Abdülhak Hamid’in Duhter-i Hindu içerisine ekleyerek
bu parçaya Batılı manzume tarzına uygun
bir eser denemesi yaptığını ifade ettiği
manzumesidir?

A) Şir Hakkında
B) Lisan

C) Zemzeme Hakkında

A) Tanaggum

D) Hatırat-ı Edebiyye

B) Nâ-kafi

E) Tercüman-ı Hakikat’e Mektup

C) Külbe-i İştiyak
D) Ok

E) Bunlar O’dur

MU
RA

T

14. “Muhaberat ve Muhaverat” adlı eser, Muallim Naci ile aşağıdaki isimlerden hangisinin mektuplarından oluşmaktadır?
A) Beşir Fuad

B) Ahmet Mithat

11. “En güzel, en büyük, en doğru şiir, bir
hakîkat-ı müdhişenin tazyiki altında hiçbir şey
söyleyememektir. İnsan, bazı kerre, hâtırına
gelen bir hayâli tanıyamaz, o kadar güzeldir.
Zihninden uçan bir fikre yetişemez, o kadar
yüksektir. Kalbinde doğan bir hissi bulamaz,
o kadar derindir. Bu acz ile bir feryâd koparır,
yâhûd pek karanlık bir şey söyler, yâhûd hiç
bir şey söyleyemez de kalemini ayağının
altına alıp ezer. Bunlar şiirdir.”

C) Şeyh Vasfi

D) Recaizade Mahmut Ekrem
E) Nabizade Nazım

15. Muallim Naci’nin Beşir Fuad ile birbirine
gönderdikleri mektuplardan oluşan eseri
aşağıdakilerden hangisidir?

Abdülhak Hamid yukarıdaki düşüncelerini hangi eserinde dile getirmiştir?

A) Muhaberat ve Muhaverat

A) Tanaggum

B) Mektuplarım

B) Nâ-kafi

C) İntikad

C) Duhter-i Hindu Hatimesi

D) Demdeme

D) Makber Mukaddimesi

E) Muallim

E) Bir Şairin Hezeyanı
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A Servet-i Fünun kuşağının yol haritasını
çizen ve fikirleriyle onlara yol gösteren
Tanzimat sanatkarı Recaizade Mahmut
Ekrem’dir.

2.

E

3.

D Recaizade Mahmut Ekrem, Talim-i Edebiyat’ında “üslub-ı âli”ye örnek olarak Namık Kemal’in Vaveyla şiirinden, Baki’nin
Sultan Süleyman için söylediği mersiyeden ve Abdülhak Hamid’in Tarık yahut
Endülüs’ün Fethi adlı tiyatro eserini vermiştir.

9.

A Abdülhak Hamid’in tiyatro ile ilgili görüşlerini açıkladığı ve günlük hayattan alınan konuları küçümsediği fikirlerini sıraladığı eser, Duhter-i Hindu Hatimesi’dir.

10. A Tanaggum, Abdülhak Hamid’in Duhter-i
Hindu içerisine ekleyerek bu parçaya Batılı manzume tarzına uygun bir eser denemesi yaptığını ifade ettiği manzumesidir.

YIN

Recaizade Mahmut Ekrem tarafından kaleme alınan Talim-i Edebiyat’ın “Sanayi-i
Lafziyye” bölümünde söz sanatları konusu ele alınmıştır.

YA

11. D Verilen
düşünceler
Makber
Mukaddimesi’nde yer almaktadır.
12. E

D Recaizade Mahmut Ekrem, Talim-i
Edebiyat’ta edebi sanatlar konusunu önceki belagat kitaplarından farklı olarak
Batı’daki retorik anlayışına uygun olarak ele almıştır. Edebi sanatlar daha önceki belagat kitaplarının hemen hepsinde
Arap belagatinde olduğu gibi ayrı bölümlerde işlenmiştir. Ekrem ise edebi sanatları üslubu süsleyen ve onun içindeki unsurlar olarak ele almıştır.

Verilen görüşler Samipaşazade Sezai’ye
aittir. Sezai, “Güneş sistemini anlatmakla küçük bir böceğin kalbini incelemek
edebiyat bakımından birbirine eşittir. En
mükemmel kitaplarda bile eksik olan bazı küçük şeylerin edebiyat bakımından
önemi vardır” diyerek her şeyin edebiyatın konusu olabileceğini savunur.

13. B Samipaşazade Sezai, “Lisan” başlıklı
makalesinde şiir hakkında görüşlerini beyan ederken Türkçe ile ilgili düşüncelerini de dile getirir. Şiirin vatanının sema olduğunu söyleyen sanatçı, o sonsuz semanın ise sınır ve milliyeti olmadığı fikrindedir. Bu çerçevede Türk dili ve Türk
kanadı ile yükseklere çıkmayı tecrübe etmek, anlamak istediklerini vurgular. Bunu
anlatacak şeylerin de mükaleme (konuşma), mübahese (tartışma), mücadele ve
mukarebelerin (yakınlıklar) değil; Türkçe makale, Türkçe şiirler olacağını ifade
eder.

5.

6.

7.

MU
RA

T

4.

C Recaizade Mahmut Ekrem’in devrin şair ve yazarlarının eserleri üzerine yazdığı
eleştirilerden oluşan kitabı Takrizat’tır.

RI

1.

8.

LA

ÇÖZÜMLÜ DENEME
YANITLARI

B Recaizade Mahmut Ekrem, Takdir-i Elhan adlı eserini Menemenlizade Mehmet
Tahir’in Elhan adlı kitabını övmek için kaleme almıştır.

C En güzel eserlerin okunduktan sonra düşünmeye sevk ettiklerini söyleyen Recaizade Mahmut Ekrem, bu konuda Abdülhak Hamid’in şiirlerinin kendisini düşündürdüğünü ifade etmiştir. Ekrem’e göre
Hamid’in şiirleri hakikatleri gösteren yıldızlara benzer ve hayranlık uyandırır.

14. B “Muhaberat ve Muhaverat” adlı eser, Muallim Naci ile Ahmet Mithat’ın mektuplarından oluşmaktadır.
15. C Muallim Naci’nin Beşir Fuad ile birbirine
gönderdikleri mektuplardan oluşan eseri
İntikad’tır.

C Recaizade Mahmur Ekrem, Takdir-i
Elhan’da şiir ile resim arasında bir benzerlik ilişkisi kurmuştur. Ona göre tabiatın
idealize edilmeden gerçeğe uygun olarak
betimlenmesi şarttır.
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4.

Şairlik yönü çok iyi olmamasına rağmen
yazdığı edebî bilgiler kitabıyla hem eskiyi
savunan rakiplerine karşı hem de öğrencileri nezdinde üstatlığını kabul ettiren şair ve eseri aşağıdakilerden hangisinde birlikte doğru olarak verilmiştir?

LA

1.

RI

ARA DENEME SINAVI - 1

A) Abdülhak Hâmit -Muallim Naci- Cenap
Şahabettin
B) Âkif Paşa-Namık Kemal-Ayetullah Bey

A) Recaizâde Mahmut Ekrem - Talim-i Edebiyat

YIN

C) Ziya Paşa-Abdülhak Hâmit- Ahmed Haşim

B) Recaizâde Mahmut Ekrem - Kudemadan
Birkaç Şair

D) Şinasi- Muallim Naci- Hüseyin Siret

C) Muallim Naci - Demdeme

E) Namık
Fikret

D) Muallim Naci - Istılahât-ı Edebiyye

5.

Aşağıdakilerden hangisi Recaizâde Mahmut Ekrem’in özelliklerinden biri değildir?
A) Muallim Naci ile ciddi tartışmalara girmesi
B) Kafiyenin kulağa göre olması gerektiğini
söylemesi

T

C) Ona göre şiirin tek gayesinin güzellik olması

MU
RA

D) Zamanın en prestijli okullarında edebiyat
öğretmenliği yapmış olması

Hâmit-Tevfik

(I) Her ikisi de dil, vezin, kafiye konusunda
başarısızdır. (II) Her ikisi de dönemin prestijli okullarında öğretmenlik yaparak buradaki öğrencilerini etkilemeye ve yönlendirmeye
çalışmışlardır. (III) Her ikisinin de şiirde toplumsal faydaya dönük bir çabası vardır. (IV)
Her ikisi de birbirinin gazeline tahmis yazmıştır. (V) Her iki şair de eski şiirin özlemini çekenlerin umudu olmuştur.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde Tanzimat ikinci kuşağının iki zıt kutbu olan Muallim Naci ve
Recaizâde’nin ortak özellikleri doğru olarak verilmiştir?
A) I.

E) Sanatta toplumsal faydaya dönük eserler
vermeye gayret göstermesi

3.

Kemal-Abdülhak

YA

E) Abdülhak Hâmit - Garam

2.

Tanzimat ikinci kuşak; öncesi (Tanzimat birinci kuşak) ve sonrasıyla
(Edebiyat-ı Cedîde) birlikte düşünüldüğünde Recaizâde Mahmut Ekrem’in sırasıyla; kendisinden önceki devirde, kendi
devrinde ve sonraki dönemde edebî anlamda etkilendiği ve etkilediği şairler aşağıdakilerden hangisinde birlikte doğru
olarak verilmiştir?

6.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

Tanzimat edebiyatının ikinci kuşağının
hikâye ve roman sanatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kimi zaman dönemin sorunlarını da konu
almışlardır.

Abdülhak Hamid’in “Makber” adlı şiirini
yazmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

B) Kimi romanlarda geleneksel yaşama biçimiyle çağdaş yaşama biçiminin karşılaşmasına ve çatışmalar ağına yer vermişlerdir.

A) Torununu kaybetmenin verdiği acı

B) Ülkenin durumundan duyduğu sıkıntı

C) Şiirde romantizme bağlı olmalarına rağmen romanda daha çok realist anlayışa
bağlı kalmışlardır.

C) Ölen karısının ardından duyduğu üzüntü

D) Edebiyat ve sanatla ilgili görüşlerini aktarma gayesi

D) Hikâye ve roman kişilerini genellikle hayatın içerisinden seçmişlerdir.

E) Yeni şiire has nazım şekillerine örnek
gösterme çabası

E) Özgün olamamış, hikâye ve romanlarının
konularını Batı’dan almışlardır.
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Aşağıdakilerden hangisinde “Sergüzeşt”
adlı romanda mekânın kullanılışı ile ilgili
verilen bilgi yanlıştır?

10. Aşağıdakilerden hangisi daha önce Ahmet Mithat Efendi’nin “Felatun Bey ile
Râkım Efendi” ve Namık Kemal’in “İntibah”
adlı romanlarında geri planda ele alınan
kölelik konusunu işleyen bir eserdir?

A) Zamanın akışı ile birlikte mekâna da gerekli önem verilmiştir.

A) Şemsa

B) Kurguda mekân yalnızca dekoratif bir
öge olarak yer alır.

B) Araba Sevdası
C) Sergüzeşt

LA

C) Mekânla roman kişilerinin psikolojileri
arasında paralellikler kurulmuştur.

RI

7.

D) Muhsin Bey yahut Şairliğin Hazin Bir Neticesi

D) Mekân, kahramanın yaşadığı an içindeki
duygu ve düşünceleri üzerinde belirli bir
etkiye sahiptir.

E) Küçük Şeyler

YIN

E) Eserde yazar, yaptığı tasvirlerde ve kahramanların bakış açısıyla anlattığı kısımlarda mekâna bir ressam titizliği ile yaklaşmaya çalışır.

11. Aşağıdaki yazarlardan hangisi Tanzimat
edebiyatı ikinci kuşak yazarlarından biri
değildir?

YA

A) Abdülhak Hâmit Tarhan
B) Muallim Naci

C) İbrahim Şinasi

D) Samipaşazâde Sezai

8.

E) Recaizâde Mahmut Ekrem

Aşağıdakilerden hangisi Recaizâde Mahmut Ekrem’in yaşanmış bir hayat sahnesinden yola çıkarak kaleme aldığı eseridir?
A) Şemsa

12. Aşağıdakilerden hangisi Abdülhak Hâmit
Tarhan’ın geleneğe bağlı olarak yazdığı
eserlerinden biridir?

T

B) Küçük Şeyler

C) Muhsin Bey yahut Şairliğin Hazin Bir Neticesi

MU
RA

D) Araba Sevdası

B) Duhter-i Hindu

E) Saime

9.

A) Sabr u Sebat
C) Finten

D) Nazife
E) Eşber

Aşağıdaki eserlerden hangisi Türk edebiyatında Batı tarzı modern hikâyenin yolunun açılmasında önemli bir adım sayılır?

13. Aşağıdakilerden hangisinde Abdülhak
Hâmit’in konusunu Endülüs tarihinden
alan eserleri yanlış olarak verilmiştir.

A) Araba Sevdası

A) Nazife - Tezer - Tarık

B) Şemsa

B) İbn Musa- Zeynep - Abdullahü’s-Sagîr

C) Sergüzeşt

C) Tezer - İbn Musa - Abdullahü’s-Sagîr

D) Küçük Şeyler

D) Tarık - İbn Musa - Nazife

E) Saime

E) Abdullahü’s-Sagîr - Nazife - Tezer

58

18. Aşağıdakilerden hangisi Recaizâde Mahmut Ekrem’in tenkit eserlerinden biridir?

14. Aşağıdakilerden hangisi Türkçede romandan piyes çıkarmanın ilk örneğidir?
A) Vuslat

A) Takdir-i Elhan

C) Atala

C) Duhter-i Hindu Mukaddimesi
D) Demdeme

D) Finten

RI

B) Makber Mukaddimesi

B) Şîr

E) Küçük Şeyler Mukaddimesi

LA

E) Heder

19. Aşağıdakilerden hangisi Recaizâde Mahmut Ekrem’in devrindeki genç şair ve yazarların edebî ürünlerini değerlendirdiği
eseridir?

YIN

15. Aşağıdakilerden hangisi Recaizâde Mahmut Ekrem’in Batı kaynaklı oyunlarından
biridir?
A) Sardanapal

A) Ta’lîm-i Edebiyat

B) Vuslat

D) Afîfe Anjelik

B) III. Zemzeme Mukaddimesi
C) Takrizat

YA

C) Çok Bilen Çok Yanılır

D) Takdir-i Elhan

E) Nesteren

E) Pejmürde

20. Samipaşazâde Sezai’ye göre, bir edebî
eser nasıl olmalıdır?

16. Aşağıdakilerden
hangisi
Abdülhak
Hâmit’in eleştiri anlayışını yansıttığı eserlerden biri değildir?

T

A) Makber Mukaddimesi

B) Duhter-i Hindû Hatimesi

MU
RA

C) Bir Şairin Hezeyânı
D) Takdir-i Elhan
E) Nâ- Kâfi

A) Edebî eserin en önemli özelliği insanı ağlatmasıdır.

B) Edebî eserde herkesin bakıp da göremediği güzellikler duyurulmalıdır.
C) Edebî eser, insana sadece kendi millî hayatını anlatmalıdır.

D) Edebî eser, Osmanlı milleti içindeki farklı
kavimlerin hayatlarını anlatmalıdır.
E) Edebî eser, insanı fantastik olaylarla etkilemelidir.

17. Muallim Naci’nin Beşir Fuad’la mektuplaşmalarından oluşan eseri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mektubât
B) İntikad

C) Demdeme

D) Muheverât

1.
2.
3.
4.
5.

E) Istılâhât-ı Edebiye
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A
E
C
E
B

6.
7.
8.
9.
10.

YANITLAR
E
B
A
D
C

11.
12.
13.
14.
15.

C
A
B
C
D

16.
17.
18.
19.
20.

D
B
A
C
B
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4.

Türk edebiyatının yeni bir evreye girmesinde
çok önemli bir görev yüklenmiştir. Bu anlamda Türk şiirine gerçek anlamda yeniliği getiren şairdir. Cumhuriyet’ten sonra ortaya çıkacak olan akımların çok erken bir habercisi
olarak da kabul edilir.

Yukarıda sözü edilen Tanzimat Dönemi
şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şinasi

B) Recaizâde Mahmut Ekrem

Yukarıda sözü edilen Tanzimat Dönemi
şairi aşağıdakilerden hangisidir?

C) Muallim Naci

YIN

D) Abdülhak Hâmit

A) Abdülhak Hâmit

E) Ziya Paşa

B) Recaizâde Mahmut Ekrem
C) Namık Kemal
D) Muallim Naci

YA

E) Ziya Paşa

2.

“Dil, vezin ve kafiye” konusunda pek başarılı kabul edilmemektedir. Aşırı hassas yapısı
şiirini yer yer yapmacık hüzünle dolu bir atmosfere sokar. Bu yüzden şiirlerine kırılgan
ve ağlamaklı bir ton hâkimdir.

5.

A) Muallim Naci

T

Yukarıda sözü edilen Tanzimat şairi aşağıdakilerden hangisidir?
B) Recaizâde Mahmut Ekrem

MU
RA

C) Abdülhak Hâmit

D) Samipaşazade Sezai

(I) Eski edebiyat ile yeni edebiyat mücadelelerinde, eski edebiyat taraftarlarının lideri durumundadır. (II) Dili; sade, yalın ve başarılı
bir biçimde kullanır. (III) Şiirde eskinin birikiminden faydalanmakla birlikte Batı tarzı eğilimlere de açıktır. (IV) Akranı şairler gibi arisrokrat bir aileden gelmedir. (V) Şiir kitapları
Ateşpâre, Şerâre ve Fürûzan’dır.
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde Muallim Naci ile ilgili bir
bilgi yanlışı vardır?
A) I.

E) Ziya Paşa

3.

LA

1.

RI

ARA DENEME SINAVI - 2

Yeni Lisan hareketinden çok önce Tanzimat
Dönemi’nde dilin yenileşmesinde hamleler
yapmıştır. Eski dili ret konusunda diğer Tanzimatçılardan çok ileri bir yerde durur. Bu anlamda onun, Türk dilinin ve Türkçe edebiyatın yeni yönelimlerini önceden haber verdiği
söylenebilir.

Üslûp ve dilde kurallara karşı ilgisizdir. Nazım şekli ve kafiye haricinde muhteva, imaj
ve temalarda da önemli değişiklikler yapmıştır. En çok işlediği temler aşk ve tabiattır. Hatta onunla birlikte Türk şiirinin tabiata bakışı
değişmiştir.

6.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

Tanzimat edebiyatının ikinci kuşağı
hikâye ve roman yazarları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Eğitim konusunu ele almamışlardır.

B) Yanlış Batılılaşma konusu üzerinde durmamışlardır.

Yukarıda sözü edilen Tanzimat Dönemi
şairi aşağıdakilerden hangisidir?

C) Bireysel konuları öne almışlardır.

D) Gençlerin evlilikte söz hakkının olması
gerektiği düşüncesini dile getirmemişlerdir.

A) Abdülhak Hâmit
B) Muallim Naci

C) Recaizâde Mahmut Ekrem

E) Köleliğe yer vermemişlerdir.

D) Namık Kemal

E) Samipaşazade Sezai
60

7.

10. Aşağıdakilerden hangisi Recaizâde Mahmut Ekrem’in hikâye ve romanlarında
gözlenen üslup özelliklerinden biri değildir?

“Muhsin Bey yahut Şairliğin Hazin Bir Neticesi” adlı eserin konusu aşağıdakilerden
hangisidir?

RI

A) Eser, romantik bir aşk hikâyesi üzerine
kurulur.

A) Sanatkâr, hikâye ve romana özgü bir üslup kuramamıştır.

B) Eserde gençlerin yanlış eğitimi üzerinde
durulur.

B) İbrahim Şinasi ile başlayan ve sade söyleyişe yönelen bir üslubu tercih eder.

LA

C) Eserin içeriğini Batı özentisi oluşturur.

C) Özellikle hikâyelerin içerisinde yer alan
manzum metinler ağdalı bir söyleyişe sahiptir.

D) Kölelik ve cariyelik sorunu kurgunun temelinde yer alır.
E) Eserin ana izleği, insanın kendi kültür
dünyasına yabancılaşmasıdır.

YIN

D) Hikâye ve romanlarında kullandığı üslup
çoğu zaman sanat gösterme arzusu taşır.

E) Kimi zaman Arapça ve Farsça anlaşılması güç kelimelerle zincirleme terkiplere
yer verir.

I. Kişilerin beden yapısıyla iç dünyaları arasında ilgi kurar.

11. Aşağıdakilerden hangisinde Recaizâde
Mahmut Ekrem’in yerli oyunları birlikte ve
doğru olarak verilmiştir?

YA

8.

II. Kişinin psikolojik dünyasını çevre ve eğitim yoluyla açıklar. Kahramanlarını Avrupa ülkelerinde yaşayan kişilerden seçerek

A) Atala - Çok Bilen Çok Yanılır
B) Atala - Afîfe Anjelik

III. Batılılaşma sürecini hızlandırmayı amaçlar.

C) Şîr - Vuslat

IV. Bir kişiye aynı cümleleri tekrarlatarak
onun kişiliğini ya da düğüm teşkil eden
psiklojik durumunu vermeye çalışır.

D) Afîfe Anjelik - Heder

E) Vuslat - Çok Bilen Çok Yanılır

Numaralandırılmış ifadelerden hangileri Samipaşazâde Sezai’nin hikâyelerinin
özelliklerindendir?

T

MU
RA

A) I-III-IV

12. Osmanlı bürokrasisinin hantal yapısı içerisinde harcanıp giden bir şairin trajedisini konu alan eser aşağıdakilerden hangisidir?

B) I-II-III-IV

A) Vuslat

C) I-II-IV

B) Şîr

D) II-III-IV

C) İlhan

E) I-II-III

9.

D) Heder

E) Macera-yı Aşk
13. Recaizâde Mahmut Ekrem ile Abdülhak
Hâmit Tarhan’ın tema bakımından birbirine çok benzeyen eserleri aşağıdakilerin
hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatının ikinci kuşağının hikâye ve romanlarında işlenen konulardan biri değildir?

A) Kızların eğitim durumları

B) Cariyelik ve köleliğin sorgulanması

A) Vuslat - Zeynep

C) Görücü usulüyle evlilik

B) İçli Kız - Atala

D) Alaturka-alafranga çatışması

C) Duhter-i Hindu - Afîfe Anjelik

E) Siyasi hayatın edebî hayata yansımaları

D) Vuslat - İçli Kız

E) Çok Bilen Çok Yanılır - Sardanapal
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14. Samipaşazâde Sezai’nin çok genç yaşta
yazıp yayımladığı tek tiyatro eseri aşağıdakilerden hangisidir?

18. Aşağıdakilerden
hangisi
“Ta’lîm-i
Edebiyat”ın özelliklerinden biri değildir?
A) Ta’lîm-i Edebiyat Arap edebiyatının bedi
ve beyanıyla ilk hesaplaşmamızdır.

RI

A) Atala
B) Şîr

B) Ta’lîm-i Edebiyat yeni edebiyatın kuramsal çerçevesini oluşturur.

C) Sabr u Sebat

C) Ta’lîm-i Edebiyat romantik şiirin manifestosudur.

LA

D) Heder

E) Vuslat

D) Ta’lîm-i Edebiyat’la eski retorik anlayışının dışına çıkılmıştır.
E) Ta’lîm-i Edebiyat’ta hakikate ve tabiata
uygunluk ön plandadır.

YIN

15. Aşağıdakilerden hangisi tiyatro eserlerini oynanmak için değil de okunmak için
yazmıştır?

19. Aşağıdakilerden hangisi “Küçük Şeyler
Mukaddimesi”nin özelliklerinden biridir?

A) Namık Kemal

B) Sami Paşazâde Sezai

A) Dünyadaki her zerrenin güzel yazılmak
şartıyla edebiyatın konusu olabileceği
ifade edilir.

D) Muallim Naci

E) Abdülhak Hâmit Tarhan

YA

C) Recaizâde Mahmut Ekrem

B) Romantizmin beyannamesi niteliğindedir.
C) Romanlarda garip hikâyelerin ve tuhaf
olayların anlatılması gerektiği fikri savunulur.

D) Abdülhak Hâmit Tarhan’ın tiyatro eserlerine ilişkin eleştirel bir yaklaşım söz konusudur.

16. Aşağıdakilerden hangisi Abdülhak Hâmit
Tarhan’ın şiir anlayışını yansıtan bir özelliktir?

T

A) Tabiatta görülen her şey şiire ilham verir.
B) Şiirde vezin sıkı kurallara bağlı olmalıdır.

E) Şiir ve mekân arasında tabiata uygunluk
açısından bir münasebet olması gerektiği ileri sürülür.

MU
RA

C) Şiirde mazmun en önemli unsurdur.
D) Şiir dilinde keyfîlik olmamalıdır.

20. Muallim Naci’nin “Tercüman-ı Hakikat” gazetesindeki şiir tenkitlerini topladığı eseri
aşağıdakilerden hangisidir?

E) Şiirde asıl önemli olan deruni ahenktir.

A) Demdeme

B) Istılâhât-ı Edebiye
C) İntikad

17. Aşağıdakilerden hangisi Recaizâde Mahmut Ekrem’in şiir anlayışını yansıtmaz?

D) Mektubât
E) Muallim

A) Zerrattan şümusa kadar her güzel şey
şiirdir.
B) Şiir, gerçeğe ve tabiata uygun olmalıdır.

C) Her mevzun ve mukaffa lakırdı şiir sayılmaz.

1.
2.
3.
4.
5.

D) Her şiir mevzun ve mukaffa olmak zorunda değildir.
E) Şiirin gayesi, ahlaka hizmet etmektir.
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A
B
A
C
D

6.
7.
8.
9.
10.

YANITLAR
C
A
C
E
B

11.
12.
13.
14.
15.

E
D
D
B
E

16.
17.
18.
19.
20.

A
E
C
A
E

5

ÜNİTE
ARA NESİL DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATININ
GENEL ÖZELLİKLERİ VE GAZETE-DERGİLER
Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede ara nesil döneminde yayımlanan gazete ve dergiler işlenecektir.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav

Dönem Sonu

–

3-4

TARİHÎ VE SOSYO-KÜLTÜREL BAĞLAM
DÖNEM VE TOPLULUK TANIMLAMASI
Tanzimat Dönemi’nde ve sonrasında Türk edebiyatı, Tanzimat edebiyatından, radikal Batıcı Serveti Fünun topluluğundan ve yeniliklere yüz vermeyen, geleneksel eski edebiyat taraftarlarından ibaret değildir. Bu arada hem geleneksel edebiyat hem de Batılı yeni edebiyat anlayışını birlikte yürüten, geleneksel ve modern unsurları bir arada kullanan hem eski hem de yeni edebiyattan hem Doğu hem Batı edebiyatından yararlanan; yani ne tamamen eski ne de tamamen yeni taraftarı olan, orta yolu seçen,
ılımlı bir edebiyatçılar grubu vardır.
Bunlar, “Mutavassıtîn”, “Ilımlılar”, “Ara Nesil”, “Servet-i Fünun Dışı Türk Edebiyatı”, “Küçük ve Günlük Hassasiyetler Devri”, “Aktarıcı Nesil”, “Arayışlar Devri” gibi adlar altında da değerlendirilmektedir.

Ara neslin ortaya koydukları eserlerle ve edebiyatlarıyla etkin olduğu yıllar, 1880-1896 yılları arası
dönemdir. Ara nesil, ortak bir yayın organı etrafında toplanmış, ortak bildirgeleri olan bir topluluk ya da
hareket değildir. Ara nesil, tamamiyle eskiye bağlı muhafazakârlarla tamamen yenilikçi ve Batıcı edebiyatçılar arasında yer alan bir gruptur. Muhafazakârlar, Batılı anlamda yenilik unsurlarına kayıtsız kalarak eski hayat ve düşünce tarzına bağlı geleneksel divan edebiyatı anlayışını sürdürüyorlardı. Yenilikçiler ise Batılı bir hayat ve düşünce tarzına bağlı yeni bir Avrupai edebiyat üretmeye çalışıyorlardı.

Ara nesil, Tanzimat edebiyatından Servet-i Fünun edebiyatına geçiş sürecinde yer alır. Bunların
eserlerinde genellikle ferdi hassasiyet ve aşırı duygululuk (sentimantalizm) belirgin bir motiftir. Gerek
İkinci Abdülhamit’in baskıcı yönetimi gerek kişiliklerinden gelen özellikleri dolayısıyla gerek romantizm
akımının etkisi gerekse dönemin bir özelliği olarak asrın hastalığının etkisiyle marazi hassasiyet (hastalıklı duyarlık, melankoli) egemen olmuştur. İçlerine kapanmışlar; inzivaya çekilme, toplumdan kaçma,
hayal kurma, tabiatın bakir alanlarına sığınma, başka ülkelere gitme isteği duymuşlardır. Bunun sonucu
olarak karamsarlık, kötümserlik gibi eğilimler baskın durumdadır.

ARA NESİL EDEBİYATININ GENEL ÖZELLİKLERI
Hem eski divan edebiyatından hem Tanzimatçılardan hem de Batı edebiyatından etkilenip beslenmişlerdir. Eski ve yeni edebiyatları tamamen reddetmedikleri gibi, olduğu gibi de almazlar. Her iki edebiyat anlayışının arasında bir yerde dururlar.

Onlara göre hem eski hem yeni hem Doğu hem Batı edebiyatlarından işimize yarayan ne varsa alınmalıdır. Taklit ve çalıntı yerine faydalanma, beslenme ve etkilenme esas olmalıdır. Ne Arap ve Acem
edebiyatları ne de Batı edebiyatları aynen taklit edilmelidir. Millî ruh, millî ahenk, millî bakış açısı ve yaklaşım daima korunmalıdır. Edebî eserlerde Türk’e göre bakış açısı terk edilemez. Bireysel ve bireyci sanat yerine sosyal fayda değerini ön plana alan sanat yapılmalıdır.
Edebiyatçı, millî değerlere kayıtsız kalamaz. Tam tersine Türk tarihini, sosyal yapısını, âdet, gelenek
ve göreneklerini, ahlaki, duygusal durumunu iyi bilmeli, eserini buna uygun olarak üretmelidir.
Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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DİL, ÜSLUP VE TEKNİK, SANATSAL DEĞER

RI

Bir kısım ara nesil şair ve yazarları, genel anlamda edebiyata sanatsal ve estetik açıdan yaklaşırlar. Bir kısım ara nesil yazarları ise edebiyatta sanatsal, teknik ve estetik değer yerine toplumsal faydayı, içeriği öne çıkarırlar. Hatta edebiyatı reddedip bilimi önceleyen yazarlar da vardır.

LA

Ara nesil yazarlarına göre edebiyatçılar, Türk dili ve imlasını düzeltip geliştirmeli, inceliklerini ortaya koyarak zengin, işlek ve güzel bir Türkçe ile eser vermelidirler. Bir cümlenin ikiden fazla mısraya taşması uygulaması olan anjambman (ulantı) da Servet-i Fünun şairlerinden önce ara nesil şairleri tarafından başlatıldı.

YIN

Ara nesil şairleri resimlerin, tabloların altına o resme uygun içerikte şiir yazma uygulamasına da
önem vermişlerdir. Üslup olarak da hem divan şiirine hem de Batı şiirine özgü ifade etme, söylem biçimlerine, mazmun ve imgelere yer vermişlerdir.

İÇERİK

Ara nesil edebiyatçıları, hem bireysel hem de toplumsal konulara eşit derecede önem verdiler. Daha
çok günlük küçük konu ve duyguları işlediler. Büyük ihtiras ve davalara, derin, etkileyici ve sarsıcı yaklaşımlara yönelmediler.
Eserlerinde ele aldıkları bireysel konular: Aşk, bireysel sıkıntı, ıstırap, hüzün, yalnızlık, ince hastalık
olan verem, tabiat, ölüm, kadınların vefasızlığı, dinî duygular, felsefe gibi unsurlar.

ARA NESLİN YAYIN ORGANLARI

YA

Toplumsal konular: Türk milletinin kültür, eğitim, çalışma sorunları, fakirler, hasta çocuklar, eğitimsiz, çaresiz insanlar, Türk tarihi, Türk sultanları, vatan sevgisi, köylülerin, çobanların hayatı gibi unsurlar.

Ara nesil döneminde yüz civarında dergi ve gazete yayımlandı. Bunların önemli bir kısmı ara nesil
yazarları tarafından çıkarıldı.
Bu yayın organlarının genel ve ortak özellikleri şunlardır:

➣➣ Dönem, İkinci Abdülhamit iktidarı olduğu için siyasetten bahsetmek yasaktır. Bu yüzden bu dönemde çıkan gazete ve dergilerin kapağında genellikle “Siyasetten başka her şeyden bahseder.”
gibi bir ifadeye yer vermişlerdir.

T

➣➣ Bu yayın organları sadece edebiyat dergisi değil, aynı zamanda toplumsal, bilimsel, teknik konulara da yer veriyorlardı.

MU
RA

➣➣ Baskı kaliteleri, resimlerin görsel özellikleri genellikle düşüktür. Hem yazı hem sayfa tasarımı
hem de resim seçimi ve kalitesi zayıftır.
➣➣ Bu yayın organları sürekli ve düzenli çıkamamıştır. Hem iktidar baskısı ve sıkı denetimi hem
maddi imkânsızlıklar nedeniyle zaman zaman yayına ara vemişler, değişik zaman aralıklarında
çıkmak durumunda kalmışlardır.

Âfâk: 20 Zilhicce 1299-25 Cemâziye’l- Evvel 1300 (2 Kasım 1882-3 Nisan 1883) tarihleri arasında toplam 7 sayı çıktı. Âfâk, Arapça bir kelime olup “ufuklar”, “her taraf ” demektir. Bu ismi Muallim Naci bulmuştur. İstanbul’da çıkmış aylık dergidir. Siyasetten başka her şeyden bahseden bir yayın organıdır. İmtiyaz sahibi, A. Kamil Efendi’dir.

Diderot, Fénelon, Victor Hugo, Herder, Tyer, Lamartine, Musset, Parni, Duclos, Madam Lambert gibi Batılı yazarlardan tercümelere yer verildi. Dergiye büyük ölçüde Muallim Naci yön vermektedir. Edebiyatla ilgili yazılar “Edebiyat” başlığı altında yer almış, bunlar bazen imzasız olarak bazen de “Muallim
Naci” imzasıyla yayımlanmıştır.

Başlıca yazarları: A. Kamil, Muallim Naci, Mehmet Şükrü, Tevfik Rıza, Mehmet Nadir, Nabizâde
Nâzım, Muallim Feyzî, Hersekli Ârif Hikmet, Recâizâde Celâl, Giritli Sırrı Paşa, İsmet, Reşat Bey, Behiç,
Osman Nuri, Ahmet Münif Bey, Mehmet Nesip, Nusret Ali Han, M. Reşit, Celal Bey.
Âsâr: Haftalık fenni, edebî dergi olup 20 Şubat 1301 (1885)-21 Ağustos 1302 (1886) tarihleri arasında toplam 14 sayı çıkmıştır. İmtiyaz sahibi, Sencerzade Mehmet Reşat’tır. Başyazarı ise Menemenlizâde
Mehmet Tahir’dir.
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Başlıca yazarları: Ahmet Edip, Ahmet Ferit, Ahmet Rasim, İbrahim Fehim, Mustafa Reşit, Sencerzade Mehmet Reşat, Menemenlizâde Mehmet Tahir.
Berk: 1885-1887 yılları arasında 12 sayı çıkmıştır. İmtiyaz sahibi Mehmet Remzi’dir.

RI

Başlıca yazarları: Abdülhekim Hikmet, Abdülkerim Sabit, Abdullah Enver, Ahmet Rasim, Alaybeyizade Naci Efendi, Ali Kemal, Ali Ulvi, Aşkî, Ateşzeban, Besim, Bihzat, Cenap Berkî, Ebulgazip Vicdanî,
Eşref Paşa.

LA

Envâr-ı Zekâ: İstanbul’da Mustafa Reşit tarafından yayımlanır. 1883-1885 yılları arasında toplam
34 sayı çıkar.

Başlıca yazarları: Ahmet Rasim, Ali İhsan, Ali Ruhî Bey, Avnî, Beşir Fuat, Beykozlu Necip Efendi,
Cebbar, Çerkes Ahmet, Ebunnafi Vasıf, Edhem Paşazade Ömer Suphî, Eşref Paşa, Fazlı Necip, Feyzi
Efendi, Gündükzade Ahmet Bey, Halil Edip, Harputlu Hayrî, Hersekli Arif Hikmet.

YIN

Fevâid: 1887-1894 yılları arasında 15 günlük olarak çıkmış edebî dergidir. Bursa’da Murat Emrî
Efendi tarafından yayımlanır. Bursa’nın ilk sivil yayın organı ve ilk edebî dergisidir.

Başlıca yazarları: Murat Emrî, Mehmet Rifat, Tevfik Fikret, Süleyman Nesip, Siret Bey, Cenap Şehabettin, İsmail Safa, Süleyman Nazif, M. Sami Bey, Besim, Süleyman Nesip, Recep Vahyî, Ömer Naci, Müstecabizade İsmet.

Başlıca yazarı: Mehmet Celal.

YA

Gayret: Güneş ve Haver dergileri kapandıktan sonra imtiyaz sahibi olarak Menemenlizâde Mehmet
Tahir, bu dergiyi çıkarır. Yayıncısı ise Kitapçı Aleksandre’dır. Bu dergide eski edebiyat anlayışına karşı
olan yeni edebiyatçı genç şair ve yazarların ürünlerini görüyoruz.
Gülşen: Haftalık edebî-fenni dergidir. 31 Kânun-ı Sani 1301 (1885)-6 Teşrin-i sani 1302 (1886) tarihleri arasında İstanbul’da toplam 27 sayı olarak yayımlanmıştır. İlk beş sayıda sahibi, Hüsameddin
Bey, altıncı sayıdan itibaren ise Kitapçı Kirkor’dur. Başyazarı ise Hüsameddin’dir.

Başlıca yazarları: Abdullah Enver, Abdülbakî Bey, Abdülhalim Memduh, Ahmet İh- san, Ahmet Rasim, Ahmet Reşit Bey, Ali Ferruh, Ali Kamil, Ali Kemal, Ali Nusret, Ali Rıza, Ali Ulvî, Aziz Mahmut, Bakîi Irakî, Cenap Şehabettin.

Güneş: 1883-1884 yılları arasında İstanbul’da çıkmış 15 günlük dergidir. Altı ay kadar yayımlanabilmiştir. 12 sayı çıkar. İmtiyaz sahibi, ilk Türk pozitivist ve naturalisti olarak bilinen Beşir Fuat’tır.

T

Bu derginin edebiyat sayfalarında en çok Muallim Naci ve Menemenlizâde Mehmet Tahir’in ürünleri görülür.

MU
RA

Başlıca yazarları: Abdülkerim Sabit, Abdülhak Hamit, Ahmet Rasim, Besim Ömer, Beşir Fuat, Fazlı Necip, Hüseyin Avni, Mahmut Celaleddin Paşa, Mehmet Nadir, Menemenlizâde Mehmet Tahir, Muallim Naci, Mustafa Azmi, Namık Kemal, Recaizâde Ekrem, Samipaşazâde Sezai, Şefkat, Şemsettin Sami, Şeyh Vasfî.
Hâver: Derginin edebî kısmını Beşir Fuat ve Menemenlizâde Tahir hazırlar. Roman, hikâye, şiir tercümelerine, roman ve hikâye ile ilgili kuramsal bilgilere de yer verilir. Şeyh Galib’in Hüsn-i Aşk’ı bu dergide tefrika edilir.

Başlıca yazarları: Ahmet Hamdi, Azmî, Besim Ömer, Beşir Fuat, Hüseyin Avni, İbrahim, Mahmut
Hamit, Mehmet Ali, Mehmet Nadir, Menemenlizâde Mehmet Tahir, Mual-lim Naci, Mustafa Azmi, Rif’at
Mısrî.

Hazîne-i Evrâk: Çıkaranlar, Mahmut Celalettin, Samipaşazâde Sezai ve Baki’dir. Recaizâde Mahmut Ekrem, Talim-i Edebiyat adlı kitabının “Tecnis ve Mübalağa Bahsi” başlıklı bölümlerini ilk defa bu
dergide yayımlar.

Başlıca yazarları: A. Nazım, Abdülhak Hâmit (Tarhan), Abdülhak Mihrünnisa Hanım (Abdülhak
Mihrünnisa Tarhan), Ahmet Hamdi Bey (Nazimü’l Hikem), Ahmet Hamdi Efendi (Şirvanlı), Akif Bey,
Ali Galip, Besim Bey (Mehmet Besim Bey), Bedri Bey (Hasan Bedrettin Paşa), B. Afife Hanım, Ekrem
Bey (Recaizâde Mahmut Ekrem), Emin Efendi (Mehmet Emin Efendi), E(lif) Nazım (Ahmed Nazım)
Nabizâde Nâzım, Enis Bey, Ekrem Bey (Recaizâde Mahmut Ekrem), Feyzi Efendi (Ahmet Feyzi Efendi), Fitnat Hanım, Fuat Bey (Ahmet Fuat Bey).
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Hazîne-i Fünûn: Edebiyat ve fenden bahseden, haftada bir defa çıkan devlete faydalı bir dergi olduğu belirtilir. Sahibi: G. Cerrahyan, sorumlu müdür: Asır Kütüphanesi sahibi Kirkor Efendi. Edebî
ürünlerin yanında değişik fen konularına, toplum haberlerine, ahlak, moda gibi konulara yer vermiştir.

RI

Başlıca yazarları: Abdülgani Efendi, Ahmet Hikmet, Ahmet Rasim, Ahmet Tahir, Ali Muzaffer, Andelib, Bahaî Çelebi, Bursalı M. Tahir, Cenap Şehabeddin, Dr. Cerrahyan, Faik Reşat, Halil Edip, İbrahim Hakkı, İsmail Safa.
İrtikâ: Arapça bir kelime olup “yükselmek” demektir. Bu derginin 3 yayın dönemi vardır:

LA

I. 27 Mart 1313 (8 Nisan 1897)-4 Eylül 1313 (16 Eylül 1897). Bu dönemde 23 sayı çıkar. İmtiyaz sahibi, Dr. Memduh’dur. Başyazarı ise Hocaoğlu Hasan Hüsnü Paşa’dır.
II. 29 Kânun-ı Sani 1313 (10 Şubat 1898) – 23 Teşrin-i Sani 1314 (5 Aralık 1898). Bu dönemde 14
sayı çıkar. İmtiyaz sahibi ise yine Dr. Memduh’dur. Başyazarı, Andelib’dir.

YIN

III. 1899-1904 yılları arasında 251 sayı olarak çıkar.

İrtikâ dergisi, Servet-i Fünun dergisinin yenilikçi edebiyat anlayışına karşı olmuş ve daha önceki
Hazine-i Fünun ve Resimli Gazete’nin edebiyat anlayışını devam ettirmiştir.

Başlıca yazarları: Âgâh Kemal, Ahmet Hikmet, Ahmet Raif, Ahmet Rasim, Ahmet Rebîî, Ahmet
Refik, Ali Rıza Seyfî, Andelib (M. Faik Esad), Ayın Nadir, Baba Mehmet Tahir, Celal Sahir, Eğinli Ömer
Aziz, Faik Ali, Fatma Fahrünnisa.

YA

Maârif: 1 Eylül 1891 – 31 Ağustos 1896 tarihleri arasında 238 sayı yayımlanır. Ayrıca sonraki dönemlerde de tekrar çıkar. Başlangıçta imtiyaz sahibi Ahmet Naci’dir, sonra Kaspar Matbaası ve Kütüphanesi sahibi Kaspar Efendi olur. Başyazarı İsmail Safa’dır. İsmail Safa’nın birçok şiir ve makalesi bu
dergide çıkar.
Başlıca yazarları: Abdülhak Hâmit, Ahmet Remzi (Akyürek), Ahmet Naci, Ahmet Rasim, Ahmet Rıza, Ahmet Vefa, Ali Kâmî (Akyüz), Ali Nusret, Ali Salim, Ali Ulvi, Andelip, Âvanzâde Süleyman, Cenap
Şahabettin, Faik Esat.

Malûmat: 1894’te Mirsad kapatılınca Hüseyin Kâzım, Ali Ekrem gibi arkadaşlarıyla birlikte 22 Şubat
1894 tarihinde haftalık olarak Malûmat’ı çıkardılar. Bu dergi de toplam 48 sayı çıkar.
Sahibi Matbaacı Artin Asodoryan’dır. 1895’te Saray taraftarı ve eski edebiyat yanlısı olan Mehmet
Tahir / Baba Tahir tarafından çıkarılmaya başlanır.

T

Malumat dergisi, edebiyat anlayışı bakımından eski edebiyat taraftarlarına yer vermekle birlikte,
Servet-i Fünun şair ve yazarlarının haberi ve izni olmadan onların ürünlerini de alıp yayımlamıştır. Aslında Servet-i Fünun’a rakip bir dergidir.

MU
RA

Başlıca yazarları: Menemenlizâde Mehmet Tahir, İsmail Safa, Mehmet Celal, Ahmet Rasim, Ahmet
Refik, Osman Senayi, Sinoplu Rıza, Safvetî Ziya.
Mektep: 1891-1897 yılları arasında İstanbul’da haftada bir olmak üzere 185 sayı yayımlanır. İmtiyaz
sahibi Kitapçı Karabet Efendi’dir. 1-100 sayıları arasındaki dönemde çocuk ve eğitim dergisidir.

2. dönemi ise Ocak 1894 tarihinden itibaren 100-185. sayılar arasıdır. Bu döneminde edebiyat ve
kültür dergisi olmuştur. 15 günde bir, 47 sayfa olarak çıkmaya başlar. Bu dönemde derginin yazı işleri müdürleri, önce 1894 yılının başlarından ortalarına kadar Andelip Faik Esat ile Zeki Bey’dir. 11 Şubat
1895 tarihinde 24. sayısından itibaren ise yazı işleri müdürlüğünü Müstecabizade İsmet ile Yusuf Ziya
devralmışlardır. Mektep, 1895 yı- lından itibaren tamamen bir edebiyat ve kültür dergisi olur. Başyazarı İsmail Hakkı, müdürü ise Ebulfeyyaz Hakkı’dır. 4 ay süreyle başyazarlığı Müstecabizade İsmet yapar.

Okuyucuları arasında anket açan ilk dergidir. Başlıca yazarları: Abdullah Cevdet, Abdullah Hilmi,
Adanalı Ziya, Ahmet Kemal, Ahmet Naim, Ahmet Rasim, Ahmet Tevfik, Ali Enver, Ali Rıza, Andelip-Faik Esat, Aynîzade Mehmet Ali, Besim, C. Niyazi, Cenap Şehabettin.
Mir’at-ı Âlem: Arapça bir tamlama olup “dünya aynası” demektir. Perşembe günleri çıkan haftalık edebî, fenni dergidir. 1885 yılından İstanbul’da yayımlanır. Yayımlayan olarak “Encümen-i Hâdim-i
Terakkî-i Maarif” ifadesi bulunur. Sahibi ve sorumlu müdürü Mehmet Tevfik’tir. Başlıca yazarları: Ali Ulvi, Ebuzziya Tevfik, Hüseyin Haşim, Hüseyin Hulki, İbnürreşad Ali Ferruh, Kemal Bey, Mehmet Celal,
Mehmet Feyzi, Mehmet Şevki, Menemenlizâde Mehmet Tahir, Muallim Naci, Münif, Nabizâde Nâzım,
Osman Nuri, Recaizâde Mahmut Ekrem, T. Rıza, Yağcızade Ömer Nuri.
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Mirsad: 1891-1894 yılları arasında çıkar. İlk önce Muallim Naci tarafından çıkarılır. Muallim Naci 3
sayı sonra gazeteyi İsmail Safa’ya bırakır. Bu gazetede genellikle aşk ve bahar konulu iyimser şiirler yayımlanır.

RI

Ayrıca Tevfik Fikret de ilk gençlik şiirlerinin bir kısmını bu gazetede yayımlar. Dolayısıyla Tevfik
Fikret’in edebiyat dünyasında tanınmasında bu gazetenin rolü büyüktür.

LA

Mizan: 21 Ağustos 1886 tarihinde Mizancı Murat adıyla anılan Murat Bey tarafından haftalık olarak
çıkarılır. Değişik dönemlerde İstanbul, Kahire, Paris, Cenevre ve İstanbul’da yayımlanır ve 1909’da kapatılır.

YIN

Mizancı Murat, 1888-1889 yıllarında “Üdebâmızın Nümûne-i İmtisalleri” (Edebiyatçılarımızın Örnek
Alınacak Şeyleri) başlıklı bir seri makale yayımlar. Bu makalelerde edebiyat ve edebiyat eleştirisine yer
verir. Söz konusu makalelerde Namık Kemal’in de etkisiyle daha çok ahlaki edebiyattan bahseder. Ona
göre edebiyat millî olmalı ve edebî eserlerde toplumun örf, âdet, ahlak ve dinî kurallarına bağlı kalınmalı, toplumun örnek alabileceği tiplere yer verilmelidir.

Murat’ın 31 Mart vakasına karıştığı gerekçesiyle Mizan kapatılır. Başlıca yazarları: Mizancı Murat,
Tunalı Hilmi, Binbaşı Çürüksulu Ahmet Bey, Ali Kemal, Şerefeddin Mağmûmî, Şefik Bey, Şerif Bey, Halil Ganem, Albert Kodo, Ali Kemal, Selim Sabit.

YA

Muktebes: Haftalık olup edebiyat ve fenle ilgili yazılara yer verir. İlk serisi, 1 Kânun-ı sani 1313 (13
Ocak 1898) - 23 Temmuz 1314 (4 Ağustos 1898) tarihleri arasında 30 sayı yayımlanır. İmtiyaz sahibi
Mehmet Zihni Efendi’dir. Sorumlu müdürü ise Ebürreşit Ali Rıza Efendi’dir. İkinci serisi, 2 Kânun-ı evvel 1315 (14 Aralık 1899)-13 Nisan 1316 (26 Nisan 1900) tarihleri arasında yayımlanır. Sorumlu müdürü İbnülfevzi Mehmet Ferit’tir.
Başlıca yazarları: Abdülhalim Memduh, Ali Fuat, Eburreşit Ali Rıza, Ermenekli Hasan Rüştü, Eşref,
Hafız İsmail Hakkı, Hamazasp Hakiyan.

Nilüfer: Bursa’da yayımlanmış bir dergi olup 1886-1891 yılları arasında 84 sayı çıkar. Sahipleri Feraizcizade Mehmet Şakir ve Yenişehirli Mahmut Kemalettin Fenarî’dir. Feraizcizade Mehmet Şakir, 1885’te Bursa Alaca Mescit Mahallesi’nde Feraizcizade Matbaasını kurar ve bu matbaada Nilüfer ve
Gündoğdu dergilerini yayımlar.
Bu dergide Recep Vahyî, Rusça ve Fransızcadan Türkçeye şiirler tercüme edip yayımlar. Ahmet
Midhat Efendi tarzında hem eğlendirici hem de toplumsal fayda sağlayıcı hikâyelere de yer verilir.

T

Başlıca Yazarları: Feraizcizade Mehmet Şakir, Recep Vahyî, Ağlarcazade Mustafa Hakkı, Hersekli Arif Hikmet, Nigar Hanım, Şaire Hanım.

MU
RA

Saadet: 1886-1896 yılları arasında İstanbul’da 3187 sayı olarak yayımlanır. Günlük gazetedir. Sahibi Ahmet Fethi’dir.

Muallim Naci, Tercüman-ı Hakikat’te çalışırken gazetenin sahibi olan Ahmet Mithat Efendi ile anlaşamaz ve buradan ayrılıp Saadet gazetesine geçer. Burada da bir edebiyat sütunu açar. Ara nesil şair
ve yazarları bu gazeteye de ürün gönderirler.

Muallim Naci’nin etrafında Ukâz-ı Şübbân (Gençler Pazarı) adlı bir topluluk oluşur. Bu gazetede İsmail Safa’nın “Gelmeyecek mi?” adlı şiiri yayımlanır. Bu şiir sebebiyle şair saraya çağrılır ve sorguya
çekilir.
Başlıca yazarları: Mehmet Nuri, Muallim Naci, Mehmet Celal, Ahmet Rasim.

Terakki: 1868’de Ali Raşit Bey ve Filip Efendi tarafından çıkarılır. İlk Türk kadın gazetesini çıkaran
gazete olur. Haftada bir özel kadın sayısı yayımlar.
Derginin editörü ve tek yazarı Ali Raşit’tir. Haftada bir Letâif-i Âsâr adıyla ilk mizah gazetesi yayımlayan gazete olur. Anlaşılır, günlük konuşma diline önem verir.

Başlıca yazarları: Ebuzziya Tevfik, Suphi Paşazade Ayetullah, Kemal Paşazade Sait Bey, İsmail
Efendi, Hayrettin, Karski, Recaizâde Mahmut Ekrem.
Yukarıdaki yayın organlarının dışında ara nesil şair ve yazarları ayrıca şu gazete ve dergilerde
de ürünlerini yayımlamışlardır: Ceridetü’l-Hakâyık, Muhit, Musavver Fen ve Edep, Musavver Malumat,
Musavver Terakkî, Nokta, Rehber-i Fünûn, Resimli Gazete, Ümran, Şafak, Sabah, Manzara, Hizmet,
Risâle-i Hafî, Sa’y, Sebat, Servet, Şule.
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3.

AÇIKLAMALI SORULAR

A) Milli ruh ve milli ahenk daima korunmalıdır.

RI

1.

Aşağıdakilerden hangisi ara nesil sanatkarları tarafından benimsenen edebi görüşlerle paralellik taşımaz?

Aşağıdakilerden hangisi ara nesil için kullanılan adlardan biri sayılamaz?

B). Bireyci sanat yerine sosyal fayda ön
planda tutulmalıdır.

A) Mutavassıtîn

LA

C) Eski ve yeni edebiyattan işe yarayan ne
varsa alınmalıdır.

B) Ilımlılar

D) Çocuk ve kadınların edebiyatla bağı kuvvetlendirilmelidir.

C) Aktarıcı Nesil

D) Arayışlar Devri

E) Başka edebiyatlara bilinçli yaklaşılmalı
ve bilinçle yararlanılmalıdır.

YIN

E) Edebi-yi Cedide
AÇIKLAMA

AÇIKLAMA

Ara nesil için kullanılan adlar şunlardır:
• Mutavassıtîn
• Ilımlılar
• Aktarıcı Nesil
• Arayışlar Devri
• Servet-i Fünun Dışı Türk Edebiyatı
• Küçük ve Günlük Hassasiyetler Devri
YANIT: E

YA

Birçok yazısında görüleceği gibi ara nesil yazarları, sanat için sanat yerine toplum için sanata önem
vermişlerdir. Hatta çoğu zaman sanatı, edebiyatı gereksiz görmüşler, asıl önemli olanın bilim olduğu üzerinde durmuşlardır. Çocukları, gençleri,
öğrencileri, kadınları edebiyattan uzak tutmak istemişlerdir.
YANIT: D

I. Ağırlıklı olarak İkinci Abdülhamid ve İkinci Meşrutiyet dönemlerinde ürün vermişlerdir.

4.

T

2.

MU
RA

II. Ortak bir dergi etrafında birleşmişler, bir
beyanname yayımlamışlardır.

III. Hem eski hem yeni edebiyat taraftarlarından oluşan sanatçılardan oluşmaktadır.

I. Ara nesil sanatkârları anjambmanı
Servet-i Fünun sanatkârlarından önce
kullanmışlardır.

II. Ara nesil şairleri resme uygun içerikli şiir
yazma uygulamasına önem vermişlerdir.

III. Ara nesil yazarları Türkçe konusunda
hassasiyetler göstermişlerdir.

Ara nesil ile ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

A) Yalnız I

B) Yalnız II

B) Yalnız III

C) I-III

C) I-II

D) II-III

D) II-III

E) I-II-III

E) I-II-III

AÇIKLAMA

AÇIKLAMA

Ara nesil, ortak bir yayın organı etrafında toplanmamıştır. Herhangi bir bildiri ya da manifestoları
yoktur. Bu bakımdan edebi akım, hareket ve topluluk değil, bazı benzeşen yönleriyle bir gruptur.
YANIT: C

Verilen ifadelerin tümü doğrudur.
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YANIT: E

7.

A) Dini duygular

Âfâk dergisinde edebiyatla ilgili yazılarını
“Edebiyat” başlığıyla yayımlayan ve büyük
ölçüde dergiye yön veren isim aşağıdakilerden hangisidir?

RI

Aşağıdakilerden ara nesil sanatkarlarının
eserlerinde görülen bireysel konular arasında sayılamaz?
B) Felsefe

A) A. Kamil Efendi

D) Ölüm

C) Menemenlizade Mehmet Tahir

C) Tabiat

B) Muallim Naci

E) Fakirlik

D) Ahmet Rasim

LA

5.

E) Mustafa Reşit

AÇIKLAMA

AÇIKLAMA

Fakirlik, toplumsal bir konudur. Ara nesil sanatkarlarının eserlerinde görülen bireysel konular şunlardır: Aşk, bireysel sıkıntı, ızdırap, hüzün, yalnızlık,
ince hastalık olan verem, tabiat, ölüm, kadınların
vefasızlığı, dini duygular, felsefe.
YANIT: E

YA

YIN

Âfâk dergisinde edebiyatla ilgili yazılarını “Edebiyat” başlığıyla yayımlayan ve büyük ölçüde dergiye yön veren isim Muallim Naci’dir.
YANIT: B

Ara nesil döneminde yayımlanan yayın
organlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?

8.

T

6.

MU
RA

A) Baskı kaliteleri, resimlerin görsel özellikleri genellikle yüksektir.

İstanbul’da Mustafa Reşit tarafından
1883-1885 yılları arasında toplam otuz
dört sayı çıkan, Batı’dan yapılan tercümelerin görüldüğü dergi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Asar

B) Yayınlarda siyasi konulara rastlanılmamaktadır.

B) Mektep

C) Edebiyatın yanı sıra bilim ve teknik konularına da yer vermişlerdir.

C) Mizan

D) Envar-ı Zeka

D) Sürekli ve düzenli bir yayın periyotları
yoktur.

E) Muktebes

E) Maddi imkansızlıkların izlerini yayın sürecinde görmek mümkündür.

AÇIKLAMA

İstanbul’da Mustafa Reşit tarafından 1883-1885
yılları arasında toplam otuz dört sayı çıkan,
Batı’dan yapılan tercümelerin görüldüğü dergi
Envar-ı Zeka’dır.
YANIT: D

AÇIKLAMA

Ara nesil döneminde yayımlanan süreli yayınların
baskı kaliteleri, resimlerin görsel özellikleri genellikle düşüktür. Hem yazı hem sayfa tasarımı hem
de resim seçimi ve kalitesi zayıftır.
YANIT: A
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11. 1895’te saray taraftarı ve eski edebiyat
yanlısı Mehmet Tahir (Baba Tahir) tarafından çıkarılan dergi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gülşen

A) Malumat

C) Gayret

C) Maarif

B) Hazine-i Evrak

B) Mektep

D) Sebat

RI

Menemenlizade Mehmet Tahir, Güneş ve
Haver gazetelerinin kapanmasının ardından aşağıdaki dergilerden hangisini çıkarmıştır?

LA

9.

D) Mirsad

E) Mirsad

E) Mizan

AÇIKLAMA

AÇIKLAMA

Menemenlizade Mehmet Tahir, Güneş ve Haver
gazetelerinin kapanmasının ardından Gayret dergisini çıkarmıştır.
YANIT: C

YA

YIN

1895’te saray taraftarı ve eski edebiyat yanlısı
Mehmet Tahir (Baba Tahir) tarafından çıkarılan
dergi Malumat’tır.
YANIT: A

10. 1881-1886 yılları arasında farklı dönemlerde 68 sayı yayımlanmış olan fen ve edebiyat dergisidir. Çıkaranlar Mahmut Celalettin,
Samipaşazade Sezai ve Baki’dir. Recaizade
Mahmut Ekrem’in Talim-i Edebiyat’ının “Tecnis ve Mübalağa Bahsi” başlıklı bölümü ilk
kez bu dergide neşredilmiştir.

MU
RA

T

12. 1885 yılında yayımlanmaya başlamıştır. Perşembe günleri çıkar. Haftalık edebi ve fenni dergidir. Sahibi ve sorumlu müdürü Mehmet Tevfik’tir. Bu dergide seyahat, özgeçmiş,
edebiyat ve mizaha yer verilmiştir.

Yukarıda özellikleri verilen dergi aşağıdakilerden hangisidir?

Özellikleri verilen dergi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Mizan

B) Mirsad

A) Hazine-i Fünun

C) Mirat-ı Alem

B) Asar

D) Malumat

C) Hazine-i Evrak

E) Muktebes

D) Maarif
E) Afak

AÇIKLAMA

Özellikleri verilen dergi, Mirat-ı Alem’dir. Dergi,
1885 yılında yayımlanmaya başlamıştır. Perşembe günleri çıkar. Haftalık edebi ve fenni dergidir.
Sahibi ve sorumlu müdürü Mehmet Tevfik’tir. Bu
dergide seyahat, özgeçmiş, edebiyat ve mizaha
yer verilmiştir.
YANIT: C

AÇIKLAMA

Özellikleri verilen dergi, Hazine-i Evrak’tır. Hazinei Evrak, 1881-1886 yılları arasında farklı dönemlerde 68 sayı yayımlanmış olan fen ve edebiyat
dergisidir. Çıkaranlar Mahmut Celalettin, Samipaşazade Sezai ve Baki’dir. Recaizade Mahmut
Ekrem’in Talim-i Edebiyat’ının “Tecnis ve Mübalağa Bahsi” başlıklı bölümü ilk kez bu dergide neşredilmiştir.
YANIT: C
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13. Tevfik Fikret, gençlik döneminde kaleme
aldığı ilk şiirlerini aşağıdaki dergilerden
hangisinde yayımlamıştır?

15. Âsâr dergisinin başyazarı olan sanatçı
aşağıdakilerden hangisidir?
B) Beşir Fuad

B) Mirat-ı Alem

C) Menemenlizade Mehmet Tahir

C) Mirsad

D) Recep Vahyi

D) Mizan

AÇIKLAMA

AÇIKLAMA

LA

E) İbrahim Fehim

E) Muktebes

Âsâr dergisinin başyazarı olan sanatçı Menemenlizade Mehmet Tahir’dir.
YANIT: C

YA

YIN

Tevfik Fikret, gençlik döneminde kaleme aldığı ilk
şiirlerini sırasıyla Muallim Naci ve İsmail Safa’nın
tarafından yönetilen Mirsad gazetesinde yayımlamıştır.
YANIT: C

B) Nilüfer

MU
RA

C) Haver

T

14. Bursa’da Feraizcizade Mehmet Şakir ve
Yenşehirli Mahmut Kemaleddin Fenari tarafından çıkarılan, şehrin ilk “sanat ve edebiyat” dergisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Saadet

RI

A) Ali Ruhi

A) Malumat

D) Malumat
E) Asar

AÇIKLAMA

Bursa’da Feraizcizade Mehmet Şakir ve Yenişehirli Mahmut Kemaleddin Fenari tarafından çıkarılan, şehrin ilk “sanat ve edebiyat” dergisi
Nilüfer’dir.
YANIT: B
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4.

ÇÖZÜMLÜ
DENEME SORULARI

Aşağıdakilerden hangisi ara nesil sanatkarlarının eserlerinde görülen toplumsal
konular arasında yer almaz?
B) Fakirlik

Ara nesil sanatkârlarının ortaya koydukları eserlerle ve edebiyatlarıyla etkin olduğu
yıllar aşağıdakilerden hangisidir?

C) Eğitimsizlik

D) Çobanların hayatı

LA

1.

E) Şehirleşme

A) 1876-1900
B) 1880-1896
D) 1896-1901

5.

E) 1900-1908

Ara nesil dönemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

YIN

C) 1890-1908

1885-1887 yılları arasında 12 sayı çıkmıştır. Her sayısı 32 sayfa olup resimsizdir. İmtiyaz sahibi Mehmet Remzi’dir. Cep kitabı boyutundadır. Derginin başlığının altında “siyasetten maada her mesailden bahseder” ifadesi yer alır.
Yukarıda özellikleri verilen süreli yayın
aşağıdakilerden hangisidir?

YA

2.

RI

A) Çalışma sorunları

A) Tanzimat edebiyatından Servet-i Fünun
edebiyatına geçiş sürecinde yer alır.

A) Berk

B) Fevaid

B) Eserlerinde genellikle ferdi hassasiyetler
ve sentimantalizm belirgin bir motiftir.

C) Envar-ı Zeka

C) Geniş halk toplulukları için eğitici, öğretici, eğlendirici mahiyette popüler ürünler
üretmişlerdir.

D) Güneş

E) Gayret

D) Karamsarlık ve kötümserlik onların eserlerinde sıkça görülen eğilimlerdir.

T

E) Realizm akımının etkisiyle gözleme dayalı bir roman anlayışını benimsemişlerdir.

MU
RA

3.

6.

Bursa’nın ilk sivil yayın organı ve ilk edebi
dergisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Envar-ı Zeka
B) Malumat
C) Güneş

Aşağıdakilerden hangisi ara nesil sanatkarlarının dil, teknik ve estetik ile ilgili olarak görüşleri ve eğilimleri ile paralellik taşımaz?

D) Fevaid

E) Mektep

A) Hem divan şiiri hem de Batı’dan alınan
nazım şekillerini kullanmışlardır.

B) Kuramsal olarak ortaya koydukları ilkeleri
eserlerinde başarıyla uygulamışlardır.

7.

C) Edebiyata sanatsal ve estetik açıdan
yaklaşmışlardır.

Ali Kemal, Fransız şairi Lamennais’in
“Menfa” adlı yazısını aşağıdaki dergilerden hangisinde yayımlamıştır?
A) Gülşen

D) Bazı ürünlerinde Türkçeyi kısmen sadeleştirmeye çalışmışlardır.

B) Güneş
C) Haver

E) Üslup, mazmun ve imge bakımından divan ve Batı geleneklerinden yararlanmışlardır.

D) İrtika

E) Maarif
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12. İlk Türk kadın gazetesini çıkaran gazete
aşağıdakilerden hangisidir?

İmtiyaz sahipliğini Beşir Fuat’ın üstlendiği, 1883-1884 yılları arasında İstanbul’da
altı ay kadar yayımlanmış dergi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Resimli Gazete
B) Ümran

A) Haver

C) Şafak

B) Güneş

D) Servet

C) Afak

LA

E) Terakki

D) Saadet

E) Muktebes

13. İsmail Safa’nın şiir ve makalelerin yanı sıra Emile Zola, Guy de Maupassant, G. Ohnet, Abbbe Prevosf gibi Fransız yazarlardan tercümeler de yayımlanan 1891-1896
yılları arasında yayımlanan haftalık edebi,
fenni dergi aşağıdakilerden hangisidir?

Şeyh Galib’in Hüsn ü Aşk’ı aşağıdaki dergilerin hangisinde tefrika edilmiştir?

YIN

9.

A) Hazine-i Fünun
B) İrtika

C) Haver

E) Saadet

A) Malumat

YA

D) Hazine-i Evrak

RI

8.

B) Mektep
C) Maarif

D) Mirsad
E) Mizan

10. 1887-1895 yılları arasında kesintilerle yayımlanmış haftalık ilmi, fenni, edebi dergidir.
Sahibi G. Cerrahyan, sorumlu müdürü ise
Kirkor Efendi’dir. Edebi ürünlerin yanında fen
konularına, toplum haberlerine, ahlak ve moda bahislerine yer vermiştir.

14. Okuyucuları arasında anket açan ilk dergi
aşağıdakilerden hangisidir?

MU
RA

A) Hazine-i Fünun

T

Yukarıda özellikleri verilen dergi aşağıdakilerden hangisidir?
B) Asar

A) Maarif

B) Malumat
C) Mektep
D) Mirsad

C) Hazine-i Evrak

E) Mizan

D) Maarif
E) Afak

15. Muallim Naci, Ahmet Mithat’la anlaşamamasının ardından Tercüman-ı Hakikat’i bırakıp hangi yayında yazmaya başlamıştır?

11. Servet-i Fünun’un yenilikçi edebiyat anlayışına karşı olup Hazine-i Fünun ve Resimli Gazete’nin edebiyat anlayışlarını devam ettiren, 1887-1904 arasında üç ayrı
dönemde yayımlanan dergi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Saadet
B) Nilüfer

A) İrtika

C) Muktebes

B) Maarif

D) Mizan

C) Güneş

E) Afak

D) Gayret
E) Haver
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9.

B Ara nesil sanatkarlarının ortaya koydukları eserlerle ve edebiyatlarıyla etkin olduğu yıllar 1880-1896’dır.

2.

E

3.

B Ara nesil sanatkarları kuramsal yaklaşımlarını çeşitli yazılarla ortaya koymuşlar ancak kuramsal olarak ortaya koydukları ilkeleri eserlerinde başarıyla uygulayamamışlardır.

YIN

11. A Servet-i Fünun’un yenilikçi edebiyat anlayışına karşı olup Hazine-i Fünun ve
Resimli Gazete’nin edebiyat anlayışlarını devam ettiren, 1887-1904 arasında üç
ayrı dönemde yayımlanan dergi İrtika’dır.

Ara nesil sanatkarlarında görülen toplumsal konular şunlardır: Türk milletinin
kültür, eğitim, çalışma sorunları, fakirler,
hasta çocuklar, eğitimsiz, çaresiz insanlar, Türk tarihi, Türk sultanları, vatan sevgisi, köylülerin, çobanların hayatı.

12. E

İlk Türk kadın gazetesini çıkaran gazete Terakki’dir. Gazete, 1886’da Ali Raşit
Bey ve Filip Efendi tarafından çıkarılmıştır.

13. C Servet-i Fünun’un yenilikçi edebiyat anlayışına karşı olup Hazine-i Fünun ve
Resimli Gazete’nin edebiyat anlayışlarını devam ettiren, 1887-1904 arasında üç ayrı dönemde yayımlanan dergi
Maarif’tir.

A Özellikleri verilen dergi, Berk’tir. Berk,
1885-1887 yılları arasında 12 sayı çıkmıştır. Her sayısı 32 sayfa olup resimsizdir. İmtiyaz sahibi Mehmet Remzi’dir.
Cep kitabı boyutundadır. Derginin başlığının altında “siyasetten maada her mesailden bahseder” ifadesi yer alır.

6.

7.

8.

MU
RA

T

5.

E

Ara nesil sanatkarlarının eserlerinde romantizm akımının etkileri görülmektedir.

YA

4.

10. A Özellikleri
verilen
dergi,
Hazine-i
Fünun’dur. Hazine-i Fünun, 1887-1895
yılları arasında kesintilerle yayımlanmış
haftalık ilmi, fenni, edebi dergidir. Sahibi G. Cerrahyan, sorumlu müdürü ise Kirkor Efendi’dir. Edebi ürünlerin yanında
fen konularına, toplum haberlerine, ahlak
ve moda bahislerine yer vermiştir.

LA

1.

C Şeyh Galib’in Hüsn ü Aşk’ı Haver’de tefrika edilmiştir. Bu derginin edebi kısmını
Beşir Fuat ve Menemenlizade Mehmet
Tahir hazırlamıştır.

RI

ÇÖZÜMLÜ DENEME
YANITLARI

14. C Okuyucuları arasında anket açan ilk dergi Mektep’tir.

D Bursa’nın ilk sivil yayın organı ve ilk edebi
dergisi Fevaid’dir. 1887-1894 yılları arasında Murat Emri Efendi tarafından yayımlanan dergi aynı zamanda Bursa’nın
ilk çocuk dergisidir.

15. A Muallim Naci, Ahmet Mithat’la anlaşamamasının ardından Tercüman-ı Hakikat’i
bırakıp Saadet gazetesine geçmiştir.

A Ali Kemal, Fransız şairi Lamennais’in
“Menfa” adlı yazısını Gülşen’de yayımlamıştır. Bu yazının yayımlanmasının ardından dergi kapatılmıştır.

B İmtiyaz sahipliğini Beşir Fuat’ın üstlendiği, 1883-1884 yılları arasında İstanbul’da
altı ay kadar yayımlanmış dergi Güneş’tir.
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ÜNİTE
ARA NESİL DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATINDA ŞİİR VE
MENSUR ŞİİR

Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede ara nesil dönemindeki şairler işlenecektir.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav

Dönem Sonu

–

3-4

ARA NESİL ŞİİRİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ

➣➣ Ara nesil şairleri, bir bildirge, dergi ve başkan etrafında ortak karar almış ve hareket etmiş bir
edebiyat akımı değildir.

➣➣ Ara nesil şairlerinin şiiri, geleneksel divan şiiri anlayışıyla Batılı anlamda modern ve yeni şiirin
bir sentezidir. Eski şiir anlayışını tamamen reddetmedikleri gibi yeni şiir anlayışını da tamamen
almıyorlardı.

➣➣ Hem toplumsal hem de bireysel konulara yer verdiler. Ama en çok tabiat, ölüm, aşk, aşkı doğuran ve aracılık eden küçük nesneler, eşyalar, hüzün, gözyaşı, verem, aile, çocuk gibi bireysel
konuları ele aldılar. Konuları, genellikle küçük, sıradan ve günlük ilgi alanlarıyla sınırlıdır. Büyük
davaların ve meselelerin peşinde olmamışlardır.

➣➣ Hem divan şiiri nazım şekillerini hem Batılı nazım şekillerini hem aruz veznini hem de hece veznini birlikte kullandılar.
➣➣ Ara nesil şairleri, kendi aralarında her anlamda tam bir uyum ve birliktelik hâlinde değillerdir.
Bu bakımdan ara nesil şairlerini şöyle sınıflandırabiliriz:

a. Divan Şiiiri Geleneğine Bağlı Olanlar: Elhac İbrahim Efendi, Şeyh Vasfi, Mehmet Salahi, Muallim Feyzi, Hoca Hayret Efendi, Ali Ruhî, Müstecabizâde İsmet. Bunların hem yaşantıları, giyiniş kuşanışları, alışkanlıkları, hayata ve olaylara bakışları hem içerik ve şekil özellikleri bakımından şiirleri, büyük ölçüde geleneksel divan şairi ve şiiri etkisindedir. Bir bakıma divan şiiri anlayışının sürdürümcüleridir. Tenkit yazılarıyla yeni edebiyat anlayışını eleştirmişlerdir. Daha çok Muallim Naci etrafında toplanmışlardır.

b. Batı edebiyatı Etkisinde Yeniliği Savunanlar: Nabîzâde Nâzım, Abdülhalim Memdûh, Ali Ferruh, Hüseyin Kâmil, Halil Edip, Andelib, Mehmet Celâl gibi ara nesil grubu içinde yer alanların bir kısmı da Batı edebiyatı etkisinde gelişen bir yenileşmeyi savunurlar. Bu şairler daha çok Recaizâde Mahmut Ekrem ve Abdülhak Hâmit etrafında toplanmışlar. Bu grup, bir bakıma Servet-i Fünun şiirinin hazırlayıcıları olmuştur.

c. Geleneksel Edebiyatla Modern Edebiyatı Sentezleyen Grup: Ara nesil grubunun bir kısmı da
ne tamamen eski edebiyat taraftarı ne de tamamen yeni edebiyat anlayışına bağlıdır. Bunlar hem eski
edebiyattan hem de yeni edebiyattan bazı unsurları alarak bir bakıma eski yeni karışımı ya da sentezi
diyebileceğimiz bir edebiyat üretirler. Hem Recaizâde Mahmut Ekrem’den hem de Muallim Naci’den etkilenirler. Ali Kemal, Ahmet Rasim, Recep Vahyî bu gruba örnek olarak verilebilecek isimlerdir.
➣➣ Ara nesil şairleri, bir taraftan geleneksel divan şiirinin sabit nazım şekillerini kullanırken öbür taraftan sone, terzarima, çapraz kafiye, sarma kafiye gibi Batı edebiyatından alınan nazım şekillerine
yer verirler.
➣➣ Göze göre kafiye değil, kulağa göre kafiye anlayışı da bu dönemde karşımıza çıkar. 1895 yılında Hasan Asaf, Malumat dergisine “Burhan-ı Kudret” adlı bir şiir gönderir. Bu şiirde “abes”
kelimesiyle “muktebes” kelimesi kafiye yapılır. “Abes”in sonunda Arap harfleriyle peltek se ()ث,
“muktebes”in sonunda da sin ( )سharfi vardır.
Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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➣➣ Tablo altı ya da tablo için şiir yazma geleneği de ara nesil şiirinin bir ortak özelliği olarak karşımıza
çıkar. Bazı şairler, tabiat tasviri, çocuk resmi, kitap okuyan genç kız resmi, kelebek, kuş, çiçek gibi
resimlerin, tabloların altına veya yanına o tablonun konusuna uygun şiirler yazdılar. Tablo ya da
resimler, şair için bir ilham kaynağı oluşturuyordu.
➣➣ Ara nesil şairleri birinci sınıf şair değillerdir.

BAZI ARA NESİL ŞAİRLERI

LA

İsmail Safa (1867-1901)

YIN

İsmail Safa, İkinci Abdülhamit iktidarına karşı olan muhalif gruplar içinde siyasi mücadelelerde bulunur. Buna şu çarpıcı örneği vermek mümkündür. 1899’da Güney Afrikalı Boerler olarak bilinen yerli
halk, kendilerini sömüren İngilizlere karşı isyan savaşı başlattılar. Buna “Transval Savaşı” denir. İsmail
Safa’nın da içinde bulunduğu yetmiş kadar edebiyatçı, fikir ve devlet adamı, İngiliz büyükelçisi Sir Nicolas O’Conor’a gidip İngiltere’nin bu savaşta galip gelmesini isteyen 89 imzalı bir metin sundular.

Eserleri: Şiir: 1. Sünûhat (1889), 2. Huz Mâ Safâ (1892), 3. Mağdûre-i Sevdâ (1892), 4. Mevlid-i Pederi Ziyâret (1896), 5. Mensiyyât (1896), 6. Hissiyât (1910), 7. İntâk-ı Hakkın Tahmisi (1910).
Eleştiri: 1. Muhâkemat-ı Edebiyye (1329), 2. Mülâhazat-ı Edebiyye (1897).

Tercüme: 1. Vehametli Sevdalar (1310, roman, yazarı: Emanuel Conzalet, kardeşi Ahmet Vefa ile
birlikte Fransızcadan çevirdiler).

YA

Edebiyat Hayatı: İsmail Safa, ilk edebiyat zevkini şair olan babasından almıştır. Darüşşafaka öğrencisi iken şiir yazmaya başlamıştır. Muallim Naci’nin destek ve teşvikleriyle şiire ağırlık vermiş ve ilk şiirlerini de yine Muallim Naci’nin edebî sütununu yönettiği Tercüman-ı Hakikat’te yayımlamıştır.
Şiiri: 1884-1892 yılları arasındaki şiirlerinde geleneksel edebiyatın, divan şiirinin ve Muallim Naci’nin
etkisi altında kalmıştır. 1892-1895 yılları arasında ise şiirinde yenilik unsurları da görülür. Şiirlerinde karşılıklı konuşmalara, olay anlatımına ve nesre özgü bazı unsurlara yer vermeye başlar. Servet-i Fünuncuların bazı düşünce ve ilkelerini benimser, bazılarını da benimsemez. Mesela kafiye konusunda Serveti Fünuncularla aynı görüştedir.

T

Konuları: Şiirlerinde daha çok aşk, aile, çocukluk hatıraları, tabiat, rintlik gibi bireysel; Allah, peygamber sevgisi, dinî abideler gibi dinî; ölüm, kâinat gibi felsefi konular üzerinde yoğunlaşmıştır. Bunların yanında millî, sosyal, siyasi ve eğitici konulara yer vermekle birlikte bunlar, büyük bir yekûn tutmamaktadır.

MU
RA

Şekil Özellikleri: Şair, şiirlerinde genellikle divan şiiri nazım şekillerine yer vermiştir. Daha sonraları ayrıca serbest müstezat ve serbest nazım denemelerinde de bulunmuştur. Bütün şiirleri aruz vezniyledir. Kuramsal olarak kulak için kafiye anlayışını savunmakla birlikte şiirlerinde bu ilkeye uymamıştır.
Mukayyet kafiyeye aşırı düşkündür.
Mehmet Celâl (1867-1912)

İçkiye düşkünlük, bohem hayatı, aşırı hüzün, keder, kara sevda gibi duygular onu delirme noktasına
getirmiştir. Çılgınca, delice, aykırı ve garip davranışlarda ve taşkınlıklarda bulunur. Sürekli sarhoş dolaşmaya başlar. Bir aralık tımarhanede yatar.
Perişan hayata daha fazla dayanamamış ve 26 Ocak 1912’de 45 yaşında iken çok içki içmekten dolayı yakalandığı karaciğer hastalığından ölmüştür. Yenikapı Mevlevihanesi Mezarlığı’na gömülmüştür.

Şiir Kitapları: 1. Ada’da Söylediklerim (1886), 2. Sultan Osman Gazi Yahud Bir Sayyâd-ı HümâyûnBaht (1891), 3. Sultan Orhan Gazi Yahud Bir Kahraman (1891), 4. Fatih Sultan Mehmed-i Sani Yahud İstanbul Fethi (1891), 5. Yavuz Sultan Selim-i Evvel Yahud Afitab-ı Satvet (1891), 6. Kanunî Sultan Süleyman Yahud Fütuhat (1891), 7. Yıldırım Bayezid-i Evvel Yahud Bir Cihangir (1891), 8. Sultan Mehmed-i Salis Yahud Fatih-i Şehîr (1891), 9. Sultan Bayezid-i Sani Yahud Elvah-ı Zafer (1891),
10. Hüdavendigâr Gazi Yahud Fetihler ve Kosova Sahrası (1891), 11. Çelebi Sultan Mehmed Yahud
Müceddid-i Devlet (1892), 12. Sultan Selim-i Sani Yahud Muzafferiyyet (1892), 13. Zâde-i Şair (1894),
14. Gazellerim (1894), 15. Âsâr-ı Celâl (1894), 16. Sürûd (1895), 17. Elvâh-ı Şâirâne (1895), 18. Şîr-i
Gazâ (1895), 19. Şevketlü Padişahımız Gazi Büyük Abdülhamit Han-ı Sâni Efendimiz Hazretleri (1900).
Edebiyat Hayatı: Anadolu’nun değişik yerlerinde halk edebiyatını tanır. Leyla ile Mecnun, Âşık Kerem, Âşık Garib, Şah İsmail, Âşık Ömer ve Dertli’yi okur. Bu birikim, şiirlerine halk edebiyatının etkisi
olarak yansımıştır.
76

Recaizâde Mahmut Ekrem-Muallim Naci karşıtlığında o Muallim Naci’nin yanında yer almıştır.
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Şiiri: Mehmet Celâl, aşağı yukarı 1887 yılına kadar genellikle divan edebiyatı anlayışına bağlı iken
bu yıldan itibaren divan şiiri anlayışının yanında Batılı anlamda yeni şiir anlayışı ve unsurlarına da yer
vermeye başlar.
İlk şiirleri çoğunlukla, etkisinde kaldığı Muallim Naci’ye nazirelerden oluşur. Bu nazirelerinde Muallim
Naci’nin yaptığı gibi hem divan şiiri nazım şekillerini hem de Batılı nazım şekillerini kullanır.

LA

Servet-i Fünun Eleştirisi: Mehmet Celâl’e göre Servet-i Fünuncuların kulak için kafiye anlayışı
doğru değildir. Kullandıkları garip sıfatlar ve sıfat tamlamaları millî zevke ve millî edebiyata aykırı tasarruflardır. Servet-i Fünuncuların, Fuzulî, Bakî, Ruhî, Şeyh Galip gibi büyük Türk şairleri dururken Victor
Hugo, Françoise Coppee, Alfred de Musset gibi Batılı edebiyatçıları örnek alıp kendilerine üstat edinmelerini şiddetle eleştirir.

YIN

Şiirinin Konuları: Mehmet Celâl, şiirlerinde başlıca iki konuya yer verir: Romantik aşk ve tarih.
Onun aşırı duygulu, gözyaşılı, hüzünlü aşk duyarlılığının oluşmasında en önemli etken, genç yaşlarda âşık olup da aşkına cevap alamadığı Rum kızı Anna’dır. Anna’nın aşkı, onu uzun süre meşgul etmiş ve aşk konulu şiirlerinin ilham kaynağı olmuştur. Adada Söylediklerim (1886) adlı kitabındaki şiirler,
Büyükada’da Köçe oğlu Kirkor adlı bir Rum’un kızı olan Anna’ya olan büyük aşkının ürünüdür.

YA

Mehmet Celâl şiirinin ana konularından birisi Osmanlı tarihi ve Osmanlı sultanlarıdır. O, on iki Osmanlı padişahının hayat hikâyelerini yüceltici ve hamasi bir üslupla manzum birer tarih, müstakil mesneviler hâlinde yazmıştır.
Nazım Birimi: Şiirlerinde kullandığı nazım birimleri genellikle beyit ve dörtlüklerden oluşur. Nadiren
üçlük, beşlik gibi birimlere de yer verir.

Nazım Şekli: Nazım şekillerini kullanma bakımından da ara nesil grubuna uygun bir tavır sergilemiştir. İlk şiirlerinde, 1884-1894 yılları arasındaki şiirlerinde geleneksel divan şiiri nazım şekillerine yer verirken daha sonraları yeni ve Batılı nazım şekillerine de yer vermeye başlamıştır.
Kafiye: Mehmet Celâl, göz için kafiye anlayışına bağlıdır. O, kafiyede harflerin seslerini değil, yazılışlarını esas alır. Mehmet Celâl, lirik bir şairdir. Duygu ve düşüncelerinde samimidir ve şiirine hüzün
duygusu hâkimdir.
Menemenlizâde Mehmet Tâhir (1802-1903)

T

Şiir Kitapları: 1. Elhân (1886, Tülin Arseven tarafından yeni Türk harfleriyle yayımlandı: Her Güzel
Şey Şiirdir, Ankara 2008), 2. Yâd-ı Mâzî (1887), 3. Âsâr-ı Perîşân (1895),
4. Terâne-i Zafer (1897).

MU
RA

Edebiyat Hayatı: İlk şiirlerini Mülkiye’de okurken Tercüman-ı Hakikat gazetesinde ve Mir’at-ı Âlem
dergisinde yayımlar. İlk şiiri Tercüman-ı Hakikat’te 1882’de çıkmıştır.

Edebiyat Anlayışı: Onun şiirde üzerinde durduğu belli başlı özellikler şunlardır: Şiir, vicdanın tercümanı olmalıdır. Beşeri ve insani duyguları tasvir etmelidir. Bir şiir, duyguları ne kadar güzel tasvir ederse
o kadar güzel olur. Şiir, kalpten gelen bir söz olmalıdır. Kalpten gelmeyen söz, şiir olamaz.
Mehmet Tâhir, kafiyenin geleneksel kullanım tarzını beğenmez. Bunun değiştirilmesi gerektiğine
inanır. “Kulak için kafiye” ilkesini benimser, hatta kafiyesiz de şiir olabileceğini düşünür.

Şekil ve Vezin: Tâhir, hem geleneksel divan şiiri nazım şekillerine hem de Batı’dan aldığı ve kendisinin bulduğu yeni nazım şekillerine yer vermiştir. Bir şiiri dışında diğer şiirlerini aruzla yazmıştır. Genellikle romantik şiir anlayışına bağlıdır.

Konuları: Şiirlerinde genellikle aşk konusuna yer verir. Aşkı da beşeri planda alır. Bir kısım şiirlerinde kız, kadın resimlerine bakılarak yapılan tasvirlere ve o resim karşısındaki duygulara yer verilir.
Nigâr Binti Osman (1862-1918)

1848 Macar İhtilali’nden sonra Türkiye’ye sığınan Macar Osman Paşa’nın kızıdır. Nigâr Hanım, genç
yaşta evlenmiş ama evlilik hayatında mutlu olamamıştır. Bu mutsuzluğu şiirlerine de yansımıştır.

Eserleri: Şiir: 1. Efsûs 1 (1887), 2. Efsûs 2 (1891), 3. Nîrân (1896), 4. Aks-i Sedâ (1899), 5. Elhânı Vatan (1916).
Diğer Eserleri: 1. Safahat-ı Kalp (1901, mektuplarla aşk hikâyesi), 2. Tesir-i Aşk (piyes).
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Edebiyat Hayatı: Özellikle Batılı romantik edebiyatçıları iyi bilmesine rağmen onlardan daha çok eski Türk edebiyatını sever. Eski divanları çok okumuştur. Leylâ, Şeref, Esat Muhlis Paşa ve başkalarının
divanlarını okumuştur. Fuzûlî’yi aşk ve sevdada derinliğinden, Nedim’i de şuhluğundan, şakraklığından
dolayı sever. Bu iki şairin yanında Şeyh Galib’i de severek okumuştur.
Şiir ve yazıları Hanımlara Mahsus Gazete (1895-1908), Mehasin (1909-1910), Demet (1908), Hanımlar Âlemi (1918), Mütalaa, Mürüvvet, Malûmât, Servet-i Fünûn, Edebiyyât-ı Umûmiyye Mecmuası,
Utârid, Şehbal, Pul gibi dergilerde çıkar. Bazı yazılarında “Üryan Kalp” mahlasını kullanır.

LA

Şiiri: Şiirinde Doğu ve Batı edebiyatlarının etkileri değişik oranlarda görülür. Duygu ve zevklerinde
Doğulu, yaşayış ve âdetlerinde Avrupalıdır. Şiirlerinde sadelik ve çocuk saflığı görülür. Batılı nazım şekillerine yer vermiştir.

YIN

Konuları
Aşk: Şiirlerinde genellikle beşeri anlamda romantik bir aşk duyarlığı görülür. Tabiat: Şairin ilham
kaynaklarından biri, vatanının tabii güzellikleridir. Özellikle İstanbul’un güzellikleri, Boğaziçi, mavi gökyüzü ve mavi deniz onun başlıca ilham kaynaklarıdır.
Ölüm: Ölüm konulu şiirlerinde ölümü felsefi bir mesele olarak sorgulamak yerine ölüm olayının onda bıraktığı duygusal etkileri yansıtmakla yetinir.

Hüzün: Şiirinde mutsuzluğun, hayattan şikâyetin, yalnızlığın, hastalıktan şikâyetin bir sonucu olan
hüzün duygusu baskındır. Talihsiz ve acılı hayatının izleri görülür.

YA

Din: Öte yandan samimi ve inançlı bir Müslüman olan Nigâr Hanım, Allah ve peygamber sevgisini
ve bağlılık duygularını yansıtan dinî şiirler de yazmıştır.

Şekil Özellikleri: Nigâr Hanım’ın tamamiyle denilebilecek ölçüde divan şiiri anlayışına bağlı şiirleri
olduğu gibi yeni tarzda şiirleri de vardır. Bazı şiirleri manzum hikâye tekniğiyle yazılmıştır.
Vezin: Şiirde heceye değil aruz veznine taraftardır. Hece ile yazılmış şiirleri nesre benzetir. Fakat
şiirinde aruzu başarılı bir şekilde kullanamaz. Aruz kusurları görülür, suni ve zorlama bir dil kullanmak
zorunda kalır.
Dil: Arapça, Farsça tamlamaların korunmasından yanadır ve edebiyatta yüksek tabakanın halk tabakasına indirilmesini hoş karşılamaz.

T

Nazım Şekli: Önceleri divan şiiri nazım şekillerini, daha sonra yeni nazım şekillerini kullanmıştır.
Kendine özgü yeni nazım şekli denemeleri de bulunmaktadır.
Nabizâde Nâzım (1862-1893)

MU
RA

Şiir Kitapları: 1. Hâtıra-i Şebâb (1880), 2. Heves Ettim (1885), 3. Mini Mini Yahut Yine Heves Ettim (1886).
Edebiyat Hayatı: 17 yaşında şiir yazmaya başladı. Askerî okullarda okurken şiirle çok uğraşmıştır.
1885’te okuldan mezun olduktan sonra şiirle ilgilenmeyi büyük ölçüde bırakmıştır.
İlk edebiyat zevkini hocası İbrahim Cudî Efendi’den almıştır. İlk yazısı 1880’de Vakit gazetesinde çıkan “Esaret” başlıklı bir denemedir.

Şiir Anlayışı: Nabizâde Nâzım, şiiri topluma faydası açısından değerlendirir. Fenni şiire önem verir.
Fenni şiir, şairin tabiatüstü hayallerle uğraşmayarak bir tabiat olayını, fen bilgisini ya da topluma faydalı bir bilgiyi şairane gücüyle süsleyerek yazmasıdır. Şair, ilim ve fende geri kalışımızı eleştirir. İlmin şiirden daha önemli olduğunu savunur.
Ona göre şair olmanın şartları şunlardır:

➣➣ İlk, orta ve yüksek tahsil yapmış olmalıdır.

➣➣ İnsan tabiatlarını tanıyabilmesi ve ondan birtakım sonuçlar çıkarabilecek bir seviyeye gelmesi
için seyahatlerde bulunmalı ve insanlarla kaynaşmalıdır.
➣➣ Bütün felsefi akımları ve birkaç yabancı dil bilmelidir. Özellikle kendi dili olan Türkçeyi çok iyi
bilmelidir.

➣➣ Şiir yazmaya başlamadan önce ufak tefek parçalar, manzum ya da mensur tiyatrolar yazmalı,
ondan sonra şiire başlamalıdır.
➣➣ Herkesi eğlendirerek fayda verecek, zevkli, bilgi ve kültür dolu şiir yazmalıdır.
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Şiiri: Kuramsal olarak ortaya koyduğu bu şiir anlayışına çok fazla örnek vermez. Yazdığı şiirleri çoğunlukla eleştirdiği şiir anlayışına uygundur. İlk şiirlerinde Muallim Naci’nin etkisi altındadır. Fakat daha
sonra bu şairlerin şiir anlayışlarına karşı olmuştur.

RI

Konuları: Şiirlerinde ele aldığı başlıca konuları şunlardır: Aşk, din, Allah, çocuk, musiki, tabiat, ölüm,
mezarlık.

LA

Şekil Özellikleri: Nabizâde Nâzım, genellikle klasik nazım şekillerini kullanmıştır. Ama bunların yanında yeni şekillere de yer vermiştir. Dörtlük nazım birimi, koşma nazım şekli, serbest müstezat, çapraz
kafiye, sarma kafiye denemeleri vardır. Tablo altı şiirler de yazmıştır.
Kafiye tartışmalarında göze göre kafiye anlayışını benimser. Genellikle aruz veznini tercih eder. İki
şiirinde ise hece veznini kullanır.

YIN

Dil ve Üslubu: Dili yalın, açık, üslubu akıcı ve tabiidir. Daha sonraki şiirlerinde de Abdülhak Hâmit
ve Recaizâde Mahmut Ekrem gibi yenilikçi şairleri taklit etmiştir. O, hem eski hem de yeni şiir anlayışına uygun örnekler verir.

Abdülhalim Memduh (1866-1905)

Eserleri: Şiir: 1. Tasvîr-i Vicdân (İstanbul 1885). 2. Tasvîr-i Hissiyyât (İstanbul 1886). 3. Burhan (İstanbul 1886, Kanûnî Sultan Süleyman’ın vezirlerinden Kara Süleyman Paşa’nın kahramanlığını anlatan
bir eserdir.) 4. Mazlum Türkler’e Mev’ize (Paris 1902).

YA

Seçki: Anthologie de l’amour turc (Türk Eş’âr-ı Garâmı, Edmond Fazy ile birlikte, aşk şiirlerinden
oluşan bir seçki, Paris 1905).

Tiyatro: 1. Bedriye (İstanbul 1887, hece vezniyle yazıldı), 2. Nâlân (heceyle yazıldı. 26 Temmuz - 2
Ağustos 1886 tarihleri arasında Nokta dergisinin ilk 2 sayısında tefrika edildi, ama tamamlanamadı),
3. Abdülhamit ve Genç Türk Bir Harem Ağası (Paris 1901, İzmir 1909, Refik Nevzad’la birlikte).

Edebiyat Tarihi: Târîh-i Edebiyyât-ı Osmâniyye (İstanbul 1888, bizde “edebiyat tarihi” adlı ilk eserdir.)
Özgeçmiş: Reşid Paşa (İstanbul 1886, Mustafa Reşid Paşa hakkında).

Diğer Eserleri: 1. İkinci Abdülhamit’i eleştiren bir broşür (Londra’da 1902). 2. Hukûk-ı İdâre (İstanbul 1304, Babası Ali Râgıb’ın adıyla yayınlanmış), 3. Takvîm-i Edebî 1304 Senesi (İstanbul 1305, imzasız).

T

Basılmamış Eserleri: 1. İclâl (bir vak’a-i târîhî), 2. İğbirâr, 3. Şerâit-i İctimâiyye ve Askerlik, 4. Reis
Bey (Kendisini yargılayan Hüsnü Bey’i eleştiren bir perdelik oyun.)

MU
RA

Şeyh Vasfî (1851-1910)
Eserleri:

Şiir: 1. Cezebât (İstanbul 1884), 2. Feyzâbâd (İstanbul 1890, manzum bölümünde kendi şiirleri yer
alır.)

Mektup: 1. Şöyle Böyle (İstanbul 1884, Muallim Naci ile karşılıklı mektupları. Bu eser, Arif Yılmaz tarafından yeni Türk harfleriyle yayımlandı: Uşak 2012).

Tercüme: 1. Hikemiyyât-ı İslâmiyye (İstanbul 1886, Fars edebiyatından 247 hikemi sözün tercümesi), 2. Reyâhîn (İstanbul 1887, Mesnevî ile Bostan’dan tercüme edilmiş hikemi, ahlaki hikâyeler),
3. Feyzâbâd (İstanbul 1890, mensur bölümünde bazı Müslüman yazarlardan tercümeler yer alır),
4. Bârika (İstanbul 1890, Yavuz Sultan Selim’in Farsça şiirlerinden 166 beyit ve 12 mısra tercümesi).

Makale: 1. Münşeât-ı Şeyh Vasfî (İstanbul 1898, eserde bazı manzumeler de bulunur. Bir şiir de hece vezniyledir), 2. Muhâdarât (İstanbul 1900, Ahmet Mithat Efendi ve diğerleriyle yaptığı tartışmalar),
3. Ravzatü’l-Ârifîn (1909, Nakşibendi tarikatına ait bir silsilename), Neşâtî’nin Hilye-i Enbiyâ adlı eserine bir ön söz.

Ders Kitabı: 1. Levâmi’ (İstanbul 1889), 2. Bedâyi’ (İstanbul 1892), 3. Sevâti’ (İstanbul 1893),
4. Metâli’ (İstanbul 1896), 5. Nahv-i Osmânî (İstanbul 1896), 6. Küçük Sarf-ı Osmânî (İstanbul 1908),
7. Muhâverât-ı Şeyh Vasfî (1906).

Şiiri: Genellikle aşk, tabiat ve bazı tasavvufi konuları şiirlerinde işlemiştir. Muallim Naci’nin şiirlerine
nazireler yazmıştır, bazı şiirlerinde “Berkî” mahlasını kullanmıştır.
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Müstecabizâde İsmet İbrahim Bey (1868-1917)
Şiir: 1. Terane (1894), 2. Dâstân-ı Zafer (1896), 3. Yâdigâr-ı Şehrâyin (1900). Latife: Şükûfe-çîn
(1912).

RI

Tercüme: 1. Müntehab Rubâiyyât-ı Hayyâm Tercümeleri, 2. Rafael (1898, Lamartine’den roman).

LA

İnceleme-Araştırma: 1. Fürûk-ı Elfâz (1893), 2. Tetimme-i Lugat-i Naci (1900, sözlük), 3. Küçük
Lügat-ı Naci (1900, sözlük), 4. Muvaffakiyet-i Osmaniyye Yahut Yâdigâr-ı Zafer (1897), 5. Nailî-yi Kadim (1900), 6. Rehber-i İttihat (1909, ilkokul öğrencileri için okuma kitabı).
Şiirlerinde konuda, dilde, üslupta, vezinde, kafiyede, nazım şeklinde, edada genellikle geleneksel divan edebiyatı anlayışı etkisindedir.

Muallim Feyzi (1842-1910)

YIN

Eserleri: 1. Usûl-i Fârisî, 2. Kâmus (20 sene çalışarak hazırladığı Türkçeden Farsçaya, Farsçadan Türkçeye bir sözlük olup evinde çıkan yangında, 1890 yılında yanmıştır.), 3. Vâveylâ (İmam Hüseyin hakkında mersiyedir, 1897), 4. Dîvân-ı Eş’âr (şiirleri olup bu eseri de yangında yanmıştır), 5. Sûz-i
Güdâz (şarkı güftelerinden oluşur, 1882), 6. Müntehabât-ı Farisiyye (Farsça şiirlerden tercümeler olup
yangında yanmıştır.), 7. Mâtemnâme (1872), 8. Rubâiyyât-ı Hayyam (Hayyam’ın bazı rubailerinin tercümesidir.), 9. Cep Lügati (Türkçeden Farsçaya, Farsçadan Türkçeye küçük bir sözlüktür.)

YA

Mersiye (ağıt) türünde yazdığı eserleri ile dikkati çeker. Şii olan şair, On İki İmam’a bağlılığını ifade eden metinler, İmam Hüseyin için ağıtlar yazar. Şiirlerinde “Feyzi”, “Süruş” ve “Şirzat” takma adlarını kullanır.

Eserleri: 1. Sabâh-ı Hayatım, (Mehmed Es’ad, İstanbul 1890. Kendi yazdığı manzum, mensur eserleri, Arap ve Acem edebiyatlarından yaptığı tercümeleri, hikmetleri, edebî fıkraları içerir.), 2. Gül Demetleri (Edebî ve hikemi makaleleri ve tercümeleri içerir. 1891), 3. Bir Demet Çiçek (1896), 4. Arapların Hikâyât-ı Şâirâneleri (Andelib, İstanbul 1894), 5. Bahar Çiçekleri. “Andelib” (Bülbül) ve “Fâik” (Üstün)
takma adlarını kullanmıştır.
ARA NESİL DÖNEMİNDE MENSUR ŞİİR

Batı edebiyatında mensur şiir, ayrı bir edebiyat türü olarak Aloysius Bertrand’ın 1842’de yayımladığı “Gecelerin Gaspard”ı adlı eseriyle başladı.

MU
RA

T

En önemli örnekler arasında Charles Baudelaire’in Paris Sıkıntısı (1869) adlı eserinin “Küçük Mensur Şiirler” adlı bölümüdür. Bunun dışında Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, Stephane Mallarme,
Comte de Lautreamont (Isidore Ducasse), Paul Claudel, Andre Gide, Marcel Proust gibi yazarlar da
mensur şiir türünde ürünler verirler.
Türk yazarları da mensur şiiri daha çok Fransız yazarlarından aldılar. Recaizâde Mahmut Ekrem
mensur şiir türü için “nesr-i muhayyel” terimini kullanmıştır. “Mensur şiir” terimi ise ilk defa Halit Ziya tarafından 1886’da Hizmet gazetesinde yazdığı bir yazıda kullanılır. Bizde mensur şiir türünde ilk kitabı
Mensur Şiirler (1891) adıyla yine Halit Ziya Uşaklıgil yayımlar.
Ara nesil yazarları mensur şiir terimi için daha çok “mensure”, “nesr-i şi’r-âmîz”, “nesr-i nazm-âmîz”,
“nesr-i muhayyel”, “nesr-i şairane”, “mensure-i şairane”, “hayalî nesir” gibi terimler kullanırlar.

Mensur şiir türünde eser veren başlıca ara nesil yazarları şunlardır: Mustafa Reşit, Mehmet Celâl,
Fazlı Necip, Ali Kemal, Ali Nihat, Mehmet Refet, Mehmet Abdurrahman, Ali Nusret, Mustafa Fehmi, Ali
Nadir, İsmail Safa.
Ara nesil yazarlarının verdikleri mensur şiir türünde yazılmış yazılara şu örnekleri verebiliriz:

Mehmet Celâl: “Hazân” “Gözyaşı”, “Güzel Bir Gece” , “İstifâza” üst başlıklı metinleri. Elvâh-ı Şairâne
adlı eserindeki mensur şiirlerinde özellikle aşk ve sevgili ile birlikte bir kompozisyon oluşturan tabiat konusunu işler.

Mustafa Reşit: “Gül-i Nev-şüküfte”, “Kış”, “Hazân”, “Bir Çiçeğin Nâlesi”, “Şetâret”, “Benim Bülbülüm”, “Ne Hazîn Manzara”.
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Ara Nesilde Mensur Şiirin Genel Özellikleri
Yazılan mensur şiir metinleri biraz kısa hikâyeye, biraz denemeye ve biraz da şiire benzer. Hikâye,
deneme, şiir arasında bir yerde dururlar.

• Bu ürünler, hacim bakımından çok uzun olmayan kısa metinlerdir. En fazla bir iki sayfa tutarındadırlar.
• Mısralar hâlinde değil, cümleler hâlinde yazılır.

• Ele alınan konu şiirsel, duygusal, hafif, hassas, narin, bireysel niteliktedir.
• Bazı mensur şiirlerde nükteye yer verilir.

• Mensur şiirlerin şiirsel bir üslup ve edası vardır.

• Metnin kısa, çarpıcı, etkili olmasına dikkat edilmiştir.

• Daha çok o an için gelen ilhama ya da bir vesileyle duygulanmaya bağlı olarak yazılmışlardır.

• Metinlerde hüzün, karamsarlık, aşk, nefret duygusu daha baskındır. Zaman zaman sevinç ve
mutluluk duyguları da dile getirilir.
• Bunlarda daha çok romantizm akımının etkisi vardır.
• Konuları daha çok bireyseldir.

• Şiirsel bir üslup, sanatlı tasvirler göze çarpar.

• Şiire özgü edebî sanatlara, imge ve simgelere yer verilmiştir.
• Vezin ve kafiye kaydı yoktur.
• Ürünlerin iç ahengi vardır.

• “Oh!, of!, ah!, ey!” gibi ünlemlere sıkça yer verilmiştir.
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AÇIKLAMALI SORULAR

Malumat dergisine gönderdiği “Burhan-ı
Kudret” adlı şiiriyle kafiyenin göz için mi
yoksa kulak için mi olduğuna yönelik tartışmaların fitilini ateşleyen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Faik Esad

B) İsmail Safa

Ara Nesil dönemi Türk şiiri ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

C) Hasan Asaf

LA

1.

RI

3.

D) Menemenlizade Mehmet Tahir

A) Geleneksel divan şiiri anlayışıyla Batılı
anlamda modern şiirin bir sentezidir.

E) Müstecabizade İsmet

B) Hem toplumsal bir bireysel konulara yer
vermişlerdir.

YIN

AÇIKLAMA

Malumat dergisine gönderdiği “Burhan-ı Kudret”
adlı şiiriyle kafiyenin göz için mi yoksa kulak için
mi olduğuna yönelik tartışmaların fitilini ateşleyen
şair Hasan Asaf’tır.
YANIT: C

C) Aruz veznini ağırlıklı olarak kullanmışlar,
hece veznini eleştirmişlerdir.
D) En çok ele aldıkları konular tabiat, ölüm,
aşk ve bireysel meselelerdir.

YA

E) Hem Muallim Naci hem de Abdülhak
Hamid’in izlerini taşırlar.
AÇIKLAMA

Ara Nesil şairleri, hem aruz veznini hem de hece
veznini birlikte kullanmışlardır.
YANIT: C

4.

Aşağıdakilerden hangisi Ara Nesil döneminde divan şiiri etkisiyle eser kaleme
alan şairlerden değildir?
A) Ali Ferruh

T

2.

Aşağıdakilerden hangisi İsmail Safa’nın
şiirleri arasında sayılamaz?
A) Huz Mâ Safa

B) Mağdure-i Sevda
C) Sünuhat

D) Muallim Feyzi

E) Sürûd

MU
RA
B) Elhac İbrahim Efendi

D) Mensiyyat

C) Şeyh Vasfi

E) Mehmet Salahi

AÇIKLAMA

Sürud, Mehmet Celal tarafından kaleme alınmış
bir şiir kitabıdır.
YANIT: E

AÇIKLAMA

Ali Ferruh, Ara Nesil’de Batı edebiyatı etkisinde
yeniliği savunan isimler arasında yer almaktadır.
YANIT: A
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7.

“Mensur şiir” terimini Türk edebiyatında ilk
kez kullanan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mehmet Rauf
B) Halit Ziya

A) Fazlı Necip

C) Safveti Ziya

B) Mehmet Celal

RI

Bohem yaşamı, aşırı hüzün ve santimantal
tavrıyla özel hayatı çalkantılı geçen, beş
kez evlenip boşanan ve son aşkı Anna’ya
olan hisleriyle nam salan; “Ada’da Söylediklerim” şairi aşağıdakilerden hangisidir?

D) Cenab Şehabeddin

C) Mehmet Faik Esad

LA

5.

E) Celal Sahir

D) Menemenlizade Mehmet Tahir
E) Muallim Feyzi

AÇIKLAMA

“Mensur şiir” terimini Türk edebiyatında ilk kez kullanan sanatçı Halit Ziya’dır. Yazar, 1886’da Hizmet gazetesinde yazdığı bir yazıda terimi ilk kez
kullanmıştır.
YANIT: B

YIN

AÇIKLAMA

YA

Bohem yaşamı, aşırı hüzün ve santimantal tavrıyla özel hayatı çalkantılı geçen, beş kez evlenip boşanan ve son aşkı Anna’ya olan hisleriyle nam salan; “Ada’da Söylediklerim” şairi Mehmet Celal’dir.
YANIT: B

8.

İlk şiiri 1887’de on dokuz yaşında iken Karesi dergisinde çıkmıştır. Şiirlerinde hem aşk,
ölüm, felsefe, din, tasavvuf gibi bireysel konulara hem de vatan, kahramanlık ve devlet yönetimi gibi toplumsal konuları işlemiştir.
Eserleri arasında Terane, Dastan-ı Zafer ve
Yadigar-ı Şehrayin sayılabilir.

MU
RA

T

6.

Gül-i Nev-şüküfte, Kış, Hazan, Bir Çiçeğin
Nalesi, Ne Hazin Manzara gibi mensur şiirleri ile bilinen Ara Nesil sanatkârı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mustafa Reşit
B) Ali Kemal
C) Ali Nihat

Yukarıdaki parçada bahsi geçen şair aşağıdakilerden hangisidir?

D) Mehmet Refet
E) Mehmet Celal

A) Mehmet Celal

B) Müstecabizade İsmet

AÇIKLAMA

C) Mehmet Faik Esad

Gül-i Nev-şüküfte, Kış, Hazan, Bir Çiçeğin Nalesi, Ne Hazin Manzara gibi mensur şiirleri ile bilinen
Ara Nesil sanatkârı Mustafa Reşit’tir.
YANIT: A

D) Menemenlizade Mehmet Tahir
E) Muallim Feyzi

AÇIKLAMA

Özellikleri verilen şair, Müstecabizade İsmet’tir.
Şairin ilk şiiri 1887’de on dokuz yaşında iken Karesi dergisinde çıkmıştır. Şiirlerinde hem aşk, ölüm,
felsefe, din, tasavvuf gibi bireysel konulara hem
de vatan, kahramanlık ve devlet yönetimi gibi toplumsal konuları işlemiştir. Eserleri arasında Terane, Dastan-ı Zafer ve Yadigar-ı Şehrayin sayılabilir.
YANIT: B
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11. Şiirlerinde kolay ve kısa zamanda yazdığı
için kendisine “şair-i zi-irtical” denilen şair
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Of, ay, ey gibi ünlemlere sıkça yer verilmiştir.

A) Mustafa Reşit
B) Ali Kemal

B) Vezin ve kafiye kullanımı görülmektedir.

C) Ali Nihat

C) Ürünlerin iç ahengi vardır.

D) Mehmet Refet

D) Şiirsel bir üslup, sanatlı tasvirler göze
çarpar.

RI

Ara Nesil’de kaleme alınan mensur şiirler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

LA

9.

E) Mehmet Celal

E) Bazı mensur şiirlerde nükteye yer verilir.

AÇIKLAMA

Şiirlerinde kolay ve kısa zamanda yazdığı için
kendisine “şair-i zi-irtical” denilen şair Mehmet
Celal’dir.
YANIT: E

YIN

AÇIKLAMA

YA

Ara Nesil’de mensur şiirlerin vezin ve kafiye kaydı yoktur.
YANIT: B

10. İkinci Abdülhamid’i eleştiren bazı şiirlerinin yanında İntak-ı Hakkın Tahmisi adlı metninde Bahriye Nazırı Hasan Hüsnü
Paşa’yı eleştiren bir hicivname kaleme
alan şair aşağıdakilerden hangisidir?

T

A) Mehmet Celal

12. Yavuz Sultan Selim’in Farsça şiirlerinden
166 beyit ve 12 mısra tercümeyi Barika
adlı eserinde bir araya getiren şair aşağıdakilerden hangisidir?

B) Abdülhalim Memduh

MU
RA

C) Muallim Feyzi

A) Mehmet Celal

B) Müstecabizade İsmet
C) Şeyh Vasfi

D) Menemenlizade Mehmet Tahir

D) Mehmt Faik Esad

E) Muallim Feyzi

E) İsmail Safa

AÇIKLAMA

AÇIKLAMA

Yavuz Sultan Selim’in Farsça şiirlerinden 166 beyit ve 12 mısra tercümeyi Barika adlı eserinde bir
araya getiren şair, Şeyh Vasfi’dir.
YANIT: E

İkinci Abdülhamid’i eleştiren bazı şiirlerinin yanında İntak-ı Hakkın Tahmisi adlı metninde Bahriye
Nazırı Hasan Hüsnü Paşa’yı eleştiren bir hicivname kaleme alan şair, İsmail Safa’dır.
YANIT: E
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15. Şeyh Vasfi’nin Ahmed Midhat Efendi ve
diğer isimlerle yaptığı tartışmaları bir araya getirdiği eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kamus

B) Vaveyla

A) Muhadarat

C) Sûz-ı Güdaz

B) Levami

D) Matem-nâme

D) Barika
E) Sevati

AÇIKLAMA

Muallim Feyzi’nin şarkı güftelerinden oluşan eseri, Sûz-ı Güdaz’dır.
YANIT: C

YIN

Şeyh Vasfi’nin Ahmed Midhat Efendi ve diğer
isimlerle yaptığı tartışmaları bir araya getirdiği
eseri Muhadarat’tır.
YANIT: A

YA

14.

AÇIKLAMA

LA

C) Bedayi

E) Divan-ı Eşar

Abdülhalim Memduh’a ait aşağıdaki eserlerden hangisi basılmamıştır?
A) İclal

B) İğbirar

MU
RA

E) Tasvir-i Hissiyat

T

C) Şerait-i İçtimaiyye ve Askerlik
D) Reis Bey

RI

13. Muallim Feyzi’nin şarkı güftelerinden oluşan eseri aşağıdakilerden hangisidir?

AÇIKLAMA

Abdülhalim Memduh’a ait basılmamış eserler şunlardır:
• İclal
• İğbirar
• Şerait-i İçtimaiyye ve Askerlik
• Reis Bey
YANIT: E
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4.

ÇÖZÜMLÜ
DENEME SORULARI

Aşağıdakilerden hangisi Nigar Hanım’ın
şiir kitapları arasında sayılamaz?
B) Aks-i Sada
C) Efsus

Ara Nesil dönemi Türk şiiri ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

D) Elhan-ı Vatan

B) Kafiyenin göz için mi yoksa kulak için
olduğuna ilişkin tartışmalar bu dönemde
gerçekleşmiştir.

5.

C) Tablo altı şiir yazzma geleneği başlamış
ve yaygınlaşmıştır.
D) Sone, terza-rima, çapraz kafiye gibi Batı
nazım şekilleri görülmeye başlanmıştır.
E) Sembolist şiirin ilk örnekleri bu dönemde
verilmiştir.

LA

E) Lane-i Garam

A) Servet-i Fünun’un hazırlayıcısı olarak nitelendirilebilir.

Şiiri topluma fayda açısından değerlendirerek fenni şiire önem veren ve fenni şiiri, şairin tabiat üstü hayallerle uğraşmayarak bir tabiat olayını topluma faydalı bir
şekilde yazması olarak nitelendiren şair
aşağıdakilerden hangisidir?

YIN

1.

RI

A) Niran

A) Abdülhalim Memduh

YA

B) Nabizade Nazım

C) Müstecabizade İsmet
D) Mehmet Celal

2.

E) Muallim Feyzi

Aşağıdaki şairlerden hangisi Ara Nesil’de
Batı edebiyatı etkisinde yeniliği savunan
isimler arasında sayılamaz?
A) Halil Edib

6.

B) Andelip

D) Hüseyin Kamil

T

C) Abdülhalim Memduh

3.

MU
RA

E) Müstecabizade İsmet

1901 yılında Paris’te Le Liberal Ottoman
adında siyasi içerikli bir gazete çıkaran,
Tasvir-i Vicdan, Tasvir-i Hissiyat ve Burhan adlı şiir kitaplarının yanı sıra Bedriye, Nalan isimli tiyatro oyunları da kaleme alan şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mehmet Faik Esad

B) Menemenlizade Mehmet Tahir
C) Muallim Feyzi

D) Abdülhalim Memduh

İlk şiirlerini Mülkiye’de okurken Tercümanı Hakikat ve Mirat-ı Alem’de yayımlamıştır.
Namık Kemal onun şiirleri hakkında değerlendirme ve tavsiyelerde bulunmuştur. Başlıca şiir kitaplarıElhan, Yad-ı Mazi ve Asarı Perişan’dır.

E) Müstecabizade İsmet

7.

Yukarıda bahsi geçen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fazlı Necip

Muallim Naci etkisinde kaleme aldığı şiirlerinde ‘Berkî’ mahlasını kullanan şair
aşağıdakilerden hangisidir?
A) İbnürreşad Ali Ferruh

B) Mehmet Celal

B) Müstecabizade İsmet

C) Mehmet Faik Esad

C) Şeyh Vasfi

D) Menemenlizade Mehmet Tahir

D) Mehmet Celal

E) Muallim Feyzi

E) Manastırlı Mehmet Rıfat

86

12. Ara Nesil’de kaleme alınan mensur şiir ile
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisidir?

Mersiye türünde yazdığı eserleri ile dikkati çeken şair, On İki İmam’a bağlılığını ifade
eden metinler, İmam Hüseyin için ağıtlar yakmıştır. Vaveyla adlı eseri İmam Hüseyin hakkında yazılmış bir mersiyedir.

A) Daha çok romantizm akımının etkileri
vardır.

RI

8.

B) Konuları daha çok toplumsaldır.

Yukarıda bahsi geçen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

C) Mısralar halinde değil, cümleler halinde
yazılır.

LA

A) Abdülhalim Memduh

D) Metnin kısa, çarpıcı, etkili olmasına dikkat edilmiştir.

B) Nabizade Nazım

C) Müstecabizade İsmet

E) Metinlerde hüzün, karamsarlık duygusu
daha baskındır.

D) Mehmet Celal

13. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden
hangisi yanlıştır?

Divan şairlerine nazireler yazmıştır. Şiirlerinde hüzün, karamsarlık duygusu belirgindir.
Gül Demetleri ve Sabah-ı Hayatım adlı eserleri ile bilinir. Şiirlerinde Andelib takma adını
kullanmıştır.

A) Mehmet Celal-Elvah-ı Şairane

B) Menemenlizade Mehmet Tahir-Elhan

YA

9.

YIN

E) Muallim Feyzi

Özellikleri verilen şair aşağıdakilerden
hangisidir?

C) Nigar binti Osman-Elhan-ı Vatan

A) Nabizade Nazım

E) Abdülhalim Memduh-Cezabat

B) Mustafa Reşit

C) Müstecabizade İsmet

D) Nabizade Nazım-Heves Ettim

D) Mehmed Faik Esad
E) Mehmet Celal

T

14. Tetimme-i Lügat-i Naci ve Küçük Lügat-ı
Naci adlı sözlükler aşağıdaki yazarlardan
hangisine aittir?

MU
RA

10. Aşağıdakilerden hangisi mensur şiiri örnekleri veren Batılı yazarlar arasında yer
almaz?

A) Abdülhalim Memduh
B) Nabizade Nazım

A) Baudelaire

C) Müstecabizade İsmet

C) Mallarme

E) Muallim Feyzi

D) Mehmet Celal

B) Rİmbaud
D) Proust

E) Dumas

15. Nigar binti Osman’ın kaleme aldığı piyes
aşağıdakilerden hangisidir?

11. “Hazan”, “Gözyaşı”, “Güzel Bir Gece”, “İstifaza” üst başlıklı metinleri, Elvah-ı Şairane
adlı eserinde bir araya getiren isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Safahat-ı Kalp
B) Tesir-i Aşk

C) Mini Mini Yahut Heves

A) Mustafa Reşit

D) Mizan

B) Ali Kemal

E) Reyahin

C) Ali Nihat

D) Mehmet Refet
E) Mehmet Celal
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Ara Nesil sanatkarları genellikle romantizm etkisindedir. Kimi şairlerin realist ve
natüralist anlayışı benimsedikleri de görülür. Ancak bu dönemde sembolizmden
bahsetmek mümkün değildir.

2.

E

3.

D Özellikleri verilen şair, Menemenlizade Mehmet Tahir’dir. Şair, ilk şiirlerini
Mülkiye’de okurken Tercüman-ı Hakikat
ve Mirat-ı Âlem’de yayımlamıştır. Namık
Kemal onun şiirleri hakkında değerlendirme ve tavsiyelerde bulunmuştur. Başlıca
şiir kitapları Elhan, Yad-ı Mazi ve Asar-ı
Perişan’dır.

9.

D Özellikleri verilen şair, Mehmed Faik
Esad’dır. Şair, divan şairlerine nazireler yazmıştır. Şiirlerinde hüzün, karamsarlık duygusu belirgindir. Gül Demetleri ve Sabah-ı Hayatım adlı eserleri ile bilinir. Şiirlerinde Andelib takma adını kullanmıştır.

Özellikleri verilen isim Muallim Feyzi’dir.
Mersiye türünde yazdığı eserleri ile dikkati çeken şair, On İki İmam’a bağlılığını ifade eden metinler, İmam Hüseyin
için ağıtlar yakmıştır. Vaveyla adlı eseri İmam Hüseyin hakkında yazılmış bir
mersiyedir.

Müstecabizade İsmet, divan şiiri geleneğine bağlı olan şairler arasında yer almaktadır.

LA

E

E

YIN

1.

8.

RI

ÇÖZÜMLÜ DENEME
YANITLARI

Batı’da mensur şiir örnekleri veren isimler arasında Baudelaire, Rimbaud, Mallarme, Lautreamont, P. Claudel, A. Gide
ve M. Proust sayılabilir.

YA

10. E

E

Nigar Hanım’ın şiir kitapları şunlardır: Efsus I, Efsus II, Niran, Aks-i Seda, Elhan-ı
Vatan.

12. B Mensur şiirlerin konuları daha çok bireyseldir. En çok şu konular işlenmiştir: Aşk,
hayali sevgi, ölüm, mezarlık, çaresizlik,
rüya, musiki, gözyaşı, gökyüzü, ay, tabiat, hayattan nefret, gece, sonbahar.

5.

6.

7.

MU
RA

T

4.

11. A “Hazan”, “Gözyaşı”, “Güzel Bir Gece”,
“İstifaza” üst başlıklı metinleri, Elvah-ı
Şairane adlı eserinde bir araya getiren
isim Mustafa Reşit’tir.

B Şiiri topluma fayda açısından değerlendirerek fenni şiire önem veren ve fenni şiiri, şairin tabiat üstü hayallerle uğraşmayarak bir tabiat olayını topluma faydalı bir
şekilde yazması olarak nitelendiren şair
Nabizade Nazım’dır.

13. E

Cezabat adlı eser, Şeyh Vasfi’ye aittir.

14. C Tetimme-i Lügat-i Naci ve Küçük Lügatı Naci adlı sözlükler, Müstecabizade
İsmet’e aittir.

D 1901 yılında Paris’te Le Liberal Ottoman
adında siyasi içerikli bir gazete çıkaran,
Tasvir-i Vicdan, Tasvir-i Hissiyat ve Burhan adlı şiir kitaplarının yanı sıra Bedriye, Nalan isimli tiyatro oyunları da kaleme alan şair, Abdülhalim Memduh’tur.

15. B Nigar binti Osman’ın kaleme aldığı piyes,
Tesir-i Aşk’tır.

C Muallim Naci etkisinde kaleme aldığı şiirlerinde ‘Berkî’ mahlasını kullanan şair
Şeyh Vasfi’dir.
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7

ÜNİTE
ARA NESİL DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATINDA
MENSUR TÜRLER
Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede; ara nesil döneminde mensur türler ve
yazarlar işlenecektir.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav

Dönem Sonu

–

3-4

ARA NESİL DÖNEMİ HİKÂYE VE ROMANI

Ara nesil mensuplarının şiirden sonra eser verdiği edebî türler arasında hikâye ve roman da yer alır.

Hikâye
Bu dönemde hikâye alanında yenileşmenin öncülerinden Ahmed Mithat Efendi’nin devam eden
uzun hikâyelerden kurulu Letâif-i Rivâyât (1870-1894) serisinin yanında Nabizâde Nâzım’ın ilk döneminde romantik ve daha sonra realist-natüralist anlayışa bağlı kalarak yazdığı hikâyeleri ile Mehmet
Celâl’in, Mustafa Reşit’in ve Fatma Leman Hanım’ın hikâyeleri bulunmaktadır.
Nabizâde Nâzım (1862/4-1893), bu kuşağın içinde, özellikle hakikiyyun (realizm-naturalizm) görüşünü savunanlar arasında şair, hikâyeci, romancı ve eleştiri yazarı kimliğiyle yer alır. O, Batılıların “navella” dediği sekiz uzun hikâye yazar (Birinci, 1987, s. 15). İlk kalem ürünü 1880 yılında Vakit gazetesinde Mühendishâne Mektebi şâkirdânından A. Nâzım imzası ile çıkan “Esaret” başlıklı denemesidir.
Bunu “Yâdigârlarım” (hatırat şeklinde hikâye, 1886), “Zavallı Kız” (1890), “Bir Hatıra” (1891), “Karabibik” (1891), “Sevda” (1891), “Hâlâ Güzel” (1891), “Hasba” (1891), “Seyyie-i Tesamüh” (1891) adlı küçük
hikâyeleri takip eder. Nabizâde Nâzım, romantik unsurlarla örülü ilk hikâyelerinden sonra realist (gerçekçi) anlayışa geçer. Artık hikâyelerini realizmin ilkelerine bağlı kalarak yazar. Onun hikâyeleri arasında “Seyyie-i Tesamüh” ve “Karabibik” önemli başarı yakalar. “Seyyie-i Tesamüh” dönemin basın hayatını ele alır. Köy hayatını işleyen “Karabibik” ise Türk hikâye ve romanının köye açılışında önemli bir eser
durumundadır.
1885-1887 yıllarındaki romantizm-realizm (hayaliyyun-hakikiyyun) tartışmalarının etkisi edebiyat
eserlerine de yansır. Nabizâde Nâzım, ilk dönemdeki romantik eserlerinden sonra ön sözünde realizmin
savunmasını yaptığı ve kendisinin “roman” şeklinde nitelendirdiği “Karabibik” (1307) adlı uzun hikâyesini
teorik bilgiye dayandırarak realist-natüralist anlayışla kaleme alır.
Ahmet Mithat Efendi’nin “Bir Gerçek Hikâye” (1876) ve Bahtiyarlık (1885) adlı eserlerinden sonra Türk edebiyatının Anadolu’ya açılışında ve köye yönelişinde önemli bir adım, hatta başarılı ilk kalem
ürünü olan bu eser, gerçekçi köy edebiyatı için de bir başlangıç kabul edilir.
Nabizâde Nâzım’ın dikkat çeken hikâyelerinden biri de Seyyie-i Tesamüh’tür. Kitap şeklinde basılan bu uzun hikâye, yazı hayatının başında genç ve yeteneksiz birinin yazarlık serüveninin alaya alınması üzerine kurulur.
Bu dönemin diğer bir yazarı Mehmet Celâl’dir (1867-1912). Onun romanlarının yanında uzun ve
kısa hikâyelerden oluşan kitapları da bulunmaktadır. Bazı hikâyeleri ise dergilerde kitaplaşmadan kalmıştır. Mehmet Celâl’in hikâye türünde Hâlâ Seviyor yahut İftirâk (1891), Vicdan Azapları (1891), Oyun
(1892), Mev’id-i Mülâkât (1893), Ak Saçlar (1895), Solgun Yâdigârlar (1899), İskambil (1899), Sefîd-ser
(1899), Piyano (1900), İsmete Taarruz (1900) ve Zindan Kapısında (1906) adlı kitapları yayımlanmıştır (Andı, 1995, s. VII).
Mehmet Celâl’in hikâyelerinde aşk, kadın, aile, sanat, çocuk, eşler arasında ihanet/ aldatma, içki, bireysel ve sosyal davranış sapmaları ve bozuklukları gibi konular işlenir. Hikâyelerinde kişiler daha çok
yerli ve mahalli hayattan seçilmiştir. Olay örgüsü, yaşanan hayattan alınmış izlenimi uyandırır.
Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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Ara nesil mensupları arasında hikâye yazanlardan bir başkası Mustafa Reşit’tir. Onun yer yer sanatlı yazı/mensur şiirle iç içe geçen, romanından pek ayrılmayan hikâyeleri popülist yolda yazılmış, basit kurgulu yapıda kalem ürünleridir. Mustafa Reşit’in daha çok aşk ve evlilik konuları etrafında şekillenen hikâyelerinde romantik ve santimantal özellikler öne çıkar.
Mustafa Reşit’in Bir Çiçek Demeti (1885), Tezkir-i Mazi (1885), Cüzdanımdan Birkaç Yaprak (hikâye
ve mensureler, 1886), Tesâvir-i Hayat (1894) gibi hikâye kitapları bulunmaktadır. Fatma Makbule Leman (1865-1898), hikâyelerini Hazine-i Fünun ve Hanımlara Mahsus Gazete gibi dergi ve gazetelerde
yayımlamış, sonra bunlardan biri dışında kalanları bazı şiirleriyle birlikte Ma’kes-i Hayal (1312/1896) adlı kitapta toplamıştır. Hikâyelerinde yazar, konu olarak kadını alır. Kadının yahut kız çocuğunun eğitim,
aşk ve evlilik meselelerini dile getirir.
Roman
Ara nesil döneminde roman yazarları arasında Mizancı Mehmet Murat, Nabizâde Nâzım, Mehmet
Celâl, Selanikli Fazlı Necip, Fatma Âliye Hanım ve Mustafa Reşit yer alır.

YA

YIN

Mizancı Mehmet Murat
1890/1891’de yayımlanan Turfanda mı Yoksa Turfa mı romanı, otobiyografik bir romandır. Kendi
idealist kişiliğiyle Mansur Bey tipi arasında benzerlik gösteren romanında Mehmet Murat, dönemin devlet bürokrasisinin işleyişine, sosyal, ekonomik ve siyasi problemlere eleştirel bakış getirir. Roman, kalkınmanın köyden başlaması gerektiği düşüncesini bir çiftlik projesi çevresinde sergilemesi ve idealist roman kişilerini geleceğin yetişecek insan modeli olarak göstermesi bakımından da önem taşır.
Turfanda mı Yoksa Turfa mı romanı, döneminin birçok problemine eleştirel bakış getirirken aynı zamanda çözüm tekliflerinde de bulunur. Bu çözümler Mansur Bey’in idealist kişiliğinde ortaya konur. O,
çalışkanlığı, dürüstlüğü, haksızlığa karşı oluşu, ülkenin kalkınmasını eğitimde ve ekonomik hayatı yeniden düzenlemedeki görüşü ve bunu köy toplumundan başlatmak gerektiği fikrinden hareket edişiyle düşüncelerinin aynı zamanda uygulayıcısı durumundadır. Şüphesiz onu böyle bir arayışa ve düşünceye
götüren yapı, içinde yaşadığı dönemin koşullardır.

MU
RA

T

Nabizâde Nâzım
Türk edebiyatında realist-natüralist anlayışa bağlı olarak yazılan ilk romanlardan biri Zehra’dır. Yazarın ölümünden sonra 1311 (1895)’de Servet-i Fünun dergisinde tefrika edilmiş, daha sonra 1312’de
(1896) kitap hâlinde basılmıştır. Her biri numaralandırılmış sekiz bölüme ayrılan romanın tertibinde önce, Nâmık Kemal’in İntibah romanı başta olmak üzere ilk roman örneklerinde çokça rastlanan tarzda, İstanbul Boğazı’nın romantik ögelerle örülü tasvir ve tanıtımı, sonra kahramanların mizaç ve yetişme şartları, ortamları, daha sonra da olay örgüsünün anlatımı yapılmıştır. Yazar, realist ve natüralist ekole uygun bir tavır olarak önce olay örgüsünün geçeceği mekânı tanıtmış, karakterlerin tespitini yapmış, sonra
da asıl anlatacaklarına yönelmiştir. Bu roman aynı zamanda Türk edebiyatının ilk psikolojik roman denemesi olarak da kabul edilebilir. Zehra, kıskançlık teması üzerine kurulmuş bir romandır.
Zehra’da iş, evlilik ve aşk ilişkileri çerçevesinde bir olay örgüsü kurulmuştur. Yanında çalıştığı ticaretle uğraşan Şevket’in kızı Zehra’ya bir görüşte âşık olan Suphi, biraz da kızının huysuzluğundan yakınan ve iyi biriyle evlendirmek isteyen patronu Şevket’in entrikasıyla bu kızla evlenir. Başlarda uyumlu
görünen Zehra’nın bir süre sonra ölmüş olan annesinden irsiyet yoluyla geçtiği anlaşılan kıskançlık krizleri baş gösterir. Bu kıskançlık krizleri Suphi’yi gittikçe kendinden uzaklaştırır.

Mehmet Celal
Mehmet Celâl, Venüs (1886) başlıklı uzun hikâyesiyle Küçük Gelin (1893) adlı kısa romanında bu aşkı işleyerek otobiyografik ürünler ortaya koyar. Ayrıca Cemile (1886), Margrit (1891), Elvâh-ı
Sevdâ (1892), Bir Kadının Hayatı (1894), Zehra (1894), Dâmen-âlûde (1895), Müzeyyen (1898), Leman
(1910), İsyan (1910) ve Kuşdili’nde adlı romanları bulunmaktadır.
Mehmet Celal’in hayatından izler taşıyan otobiyografik romanı Küçük Gelin, bir gencin aşkı ve gönül kırıkları çevresinde şekillenir. Çift zincirli olay örgüsü üzerine kurulan roman, kadın kahramanın doğumundan başlayarak yetişmesi, bir felaket sonucu ailesinin köylerinden ayrılması; ikinci vak’a zincirinde ise melankolik yaratılışa sahip erkek kahramanın yetişmesi anlatılır.
Mehmet Celal, romanlarıyla Türk edebiyatının köye açılmasında Mithat Efendi’den sonra dikkat çeken yazarlardan biridir. Onun Cemile, Elvâh-ı Sevdâ, Küçük Gelin ve İsyan adlı romanları, köy hayatına yer vermesi ve bu bakımdan Türk edebiyatının köye açılışında ilk eserler arasında yer almasıyla dikkat çeker.
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Fazlı Necip
Ara nesil edebî devresi içinde yer alan ilk romanlarında döneminin roman yazarlarından sanat gücü bakımından geri kalmaz. Romanları Bir Gençliğin Güzarı (tefrika, 1895), Dilaver, Yine Orada (tefrika, 1899), Sevda-yı Medfun (tefrika, 1899-1900), Şık (tefrika, 1900-1901), Pervin (tefrika, 1901), Dört
Mevsim (tefrika, 1901-1902), Cani mi Masum mu? (1901), Dehşetler İçinde I, II, III (1910), Küçük Hanım (1910), Menfa (1910), Ah Anne!.. (1925), Saraylarda Mecnunlar (1925), Külhani Edipler (1930) ve
Muhacir (1930)’dir.
Yazar, romanlarında Doğu-Batı meselesi, alafrangalık-alaturkalık, tarihî ve cinai polisiye konuları,
modernleşmenin getirdiği problemleri işlemiştir. Ara nesil döneminden II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet yıllarına kadar uzanan roman yazarlığında edebî değer taşıyan kalem ürünleri, daha çok gençlik dönemi
eserleri olarak belirir.

MU
RA

T

YA

YIN

Fatma Âliye Hanım
Türk kadın yazarları içinde ilk romancılardan biri olan, aynı zamanda eserlerinin bir kısmı Batı dillerine ve Arapçaya çevrilen Fatma Âliye Hanım (1862-1936), Merâm (1307) adıyla George Ohnet’nin
Volonté romanını Fransızcadan Türkçeye çevirmiş, ayrıca Hayal ve Hakikat (1309), Muhâdârat (1309),
Ref’et (1314), Ûdî (1315), Levâyih-i Hayat (1315) ve Enîn (1328) romanlarını yazmıştır.
Fatma Âliye Hanım, sosyal yönü gelişmiş, yardım kurumlarında görev alan, İslam inanç sistemini,
Osmanlı toplumunu ve aile yapısını Batı’ya tanıtmak için kitaplar yazan bir Osmanlı kadını ve aydınıdır.
Fatma Âliye Hanım, Terâcim-i Ahvâl-i Felâsife (1317) ve Tedkik-i Ersâm (1317) adlarıyla felsefeyle ilgili kitaplar da yazmış, böylece Türkçede felsefe üzerine eser veren ilk Osmanlı kadını olmuştur (Aşa,
1996, s. 10).
Onun Ahmet Mithat Efendi’yle “Bir Kadın” takma adıyla ortaklaşa yazdığı hayal ve hakikat romanı
önce Tercüman-ı Hakikat gazetesinde tefrika edilmiş, daha sonra kitap olarak yayımlanmıştır. Fatma
Âliye adını ilk defa kullandığı ikinci romanı Muhâdârat, aşk ve evlilik entrikalarıyla kıskançlık duygusu etrafında kurulmuştur. Bu romanda XIX. yüzyıl sonu Osmanlı toplumunun konak hayatı ayrıntılı bir şekilde ele alınıp işlenmiştir.
Muhâdârat, roman tekniği ve kuruluşu bakımından Ahmet Mithat Efendi’nin romanlarını hatırlatan
bir yapıya sahiptir.
Yazar, bir başka romanı olan Ref’et’in konusunu yaşanan hayatın gerçekliğine dayandırır. Romanda “yakınlarının haksızlığına uğrayan yetim bir kızın öğretmen olmak için annesiyle birlikte verdiği mücadele anlatılır.”
Fransızcaya da çevrilen Ûdî ise “bir kadının çalışarak namusuyla hayatını kazanabileceği fikrini işleyen bir romandır.” Levâyih-i Hayat, evlilik konusunu ele alır. Roman, “beş kadının evlilikleriyle ilgili olarak birbirlerine yazdıkları” on mektuptan oluşmaktadır. Fatma Âliye Hanım, son romanı olan Enîn’de
Muhâdârat romanının konusuna benzer bir konuyu geniş roman kişileri kadrosu etrafında işleme yoluna gider.

Ahmet Rasim
Ahmet Rasim, tür olarak birbirinden pek ayrılmayan, uzun hikâye ile kısa roman arasında değerlendirilebilecek; yaşanmış hayat sahneleriyle birleşen, yarı kurmaca eserler kaleme almıştır.
Nâmık Kemal ve Ahmet Mithat Efendi “Tarzında yazılmış, birçoğu yüz sayfayı bulmayan bu eserlerin
konusu aşktır. Şüphe, kıskançlık, kırgınlık, ayrılık ızdırabı, fedâkârlık, ihânet, birbirlerini seven iki insan
arasındaki ilişkilerin şekillenmesine sebep olur. Tahlil, tasvir ve olay örgüsü basit ve kurudur.”
Bununla birlikte bir tarafıyla halkın kültüründen ve gündelik yaşayışından beslenen onun kalem
ürünleri, insan ilişkilerini, günlük telaşını, inanışlarını, folklorik unsurları, zevk ve eğlence dünyasını, kısacası yerel hayatın renklerini geniş olarak yansıtan eserlerdir. Ahmet Rasim’in kalem ürünlerini şöyle sıralayabiliriz:
İlk Sevgi (1890), Bir Sefilenin Evrak-ı Metrûkesi (1891), Endişe-i Hayat (1891), Güzel Eleni (1891),
Leyâl-i Istırap (1891), Mehâlik-i Hayat (1891), Meşakk-ı Hayat (1891), Meyl-i Dil (1891), Tecârib-i Hayat
(1891), Afife (1892), Mekteb Arkadaşım (1894), Numûne-i Hayâl (1894), Tecrübesiz Aşk (1894), Biçare Genç (1894), Gam-ı Hicran (1894), Sevda-i Sermedî (1895), Asker Oğlu (1897), Nâkâm (1897), Ülfet
(1899, daha sonra Hamamcı Ülfet adıyla, 1922), Belki Ben Aldanıyorum (1909, İki Güzel Günahkâr’da
Bedia adıyla, 1922), İki Güzel Günahkâr (1922), İki Günahsız Sevda (1923).
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Ali Kemal
Ali Kemal, uzun hikâye ile roman arasında sayılabilecek bazı eserler kaleme almıştır. Ara nesil
edebî devresinde yetişmiş olmasına rağmen daha sonraki yıllarda ortaya çıkan eserleri İki Hemşire
(1315), Bir Sergüzeşt (1316) ve Fetret (1329)’tir. İlk iki roman denemesini Halep’teki sürgün yıllarının izlenimleri şekillendirir. Fetret ise onun “siyasî, edebî, içtimaî görüşlerinin sentezi” (Aktaş, 1990, s. 306)
durumunda ütopik ögeler taşıyan romanıdır. Hayatından geniş izler taşıyan Fetret, otobiyografik roman
özelliğine sahiptir.

YIN

LA

Mustafa Reşit
Romanlarındaki ahlâkçı ve öğreti yönüyle Ahmet Mithat Efendi’nin takipçisi durumundadır. Flora’da
(1885) denizin kıyısında bir kayıkta yaralı bulduğu kıza âşık olan şairle kızın ailesinin aşklarına karşı çıkması üzerine kaçmaları hikâyeleştirilir. Lorans (1892), karşılıklı aşk ve bu aşkın önüne konan engel üzerine kurulmuştur. Lorans’ın güzelliğine ve terbiyesine âşık olan Pertev, aşkına karşılık bulur.
Defter-i Âmâlim’de (1892) operada gördüğü kıza âşık olan, daha sonra ona rastlayan fakat âşık olduğu
kızın hastalığı sebebiyle İtalya’da ölmesi karşısında çaresiz kalan bir gencin hikâyesi nakledilir. Son Salon ve Aşk’ta (1899) yazar, “o devirdeki salonların ahlâk çöküntüsüne sebep oldukları” fikrini işler. Türk
edebiyatında mektup türünü (Bir Askerin Nişanlısına Mektubu) kurgu unsuru olarak kullanan ilk yazarlardan biri olması bakımından yenilik getirir ve daha sonraki yazarlara öncü olur.

ARA NESİL DÖNEMİNDE TİYATRO
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Tiyatro, ara nesil mensuplarının fazla ilgi göstermediği bir türdür. Ara nesil yazarlarından Abdülhalim Memduh, Nâlân (1302), Bedriye (1304); İbnürreşad Ali Ferruh, Huşenk (1303); Mustafa Nuri, Büyücü Karı yahut Teehhül-i Cebrî (1301); Mizancı Mehmet Murat, Tencere Yuvarlandı Kapağını Buldu
(1908); Nabizâde Nâzım, Hoşnişîn veya Cihanda Safa Bu mudur? adlı oyunları yazmışlardır. II. Meşrutiyet yıllarında Nigâr Hanım’ın da Girîve adlı basılmadan kalan bir oyunu oynanır (1912). Ayrıca Mizancı Mehmet Murat, bu edebî devre içerisinde Akıldan Bela (1883) adıyla Rusçadan bir tiyatro eseri çevirir.
Abdülhak Hâmit’in etkisinde küçük tiyatro eserleri yazan Abdülhalim Memduh, manzum bir eser olan
Bedriye’de iki farklı sosyal tabakadan insanın yaşadığı aşkı işler. Hece vezniyle yazılan bu üç perdelik
oyunda erkek köle ile evin kızı arasında yaşanan aşk konu edinilir.
İbnürreşad Ali Ferruh (1865-1903)’un Huşenk (1303) adlı oyununun konusu namus kavramı, aşk
ve bu aşka müdahale etrafında gelişir. Mustafa Nuri’nin kadın karakterlerin ön plana çıktığı Büyücü Karı yahut Teehhül-i Cebrî adlı oyununda ise köy dekoru içerisinde karı koca münasebeti ve karşılıklı güven ele alınır.
Mizancı Mehmet Murat’ın dört perdelik oyunu Tencere Yuvarlandı Kapağını Buldu, ara nesil edebî
devresinden sonra ancak 1908’de yayımlanabilir. O, bu oyunu hakkında hatıralarında ve başka bir yerde bilgi vermez. Mizancı Murat, Rus yazarı Aleksandr Sergiyeviç Griboyedov’dan 1884’te Akıldan Belâ
adıyla dört perdelik bir tiyatro eseri çevirmiştir. Rusçadan Türkçeye yapılan ilk çevirilerin başında yer
alan bu oyunda sosyal eleştiriler yapan yarı ihtilalci bir yazarın çatışmalar ağı anlatılır. Mizancı Murat’ı
bu eseri çevirmeye götüren sebeplerden biri kendisinin de bir aksiyon adamı kimliği taşıması olmalıdır.
Nabizâde Nâzım’ın “Hoşnişîn veya Cihanda Safa Bu mudur?” adlı manzum oyununun Ceride-i Havadis gazetesinde 1883’te tefrikası yapılmış ve kitaplaşmadan kalmıştır. Onun gazete ve dergi sayfalarında toplanmadan kalan yazılarıyla yayımlanmayan başka eserleri de bulunmaktadır.
Ara nesil edebî devresinde kaleme alınan tiyatro eserleri daha çok aşk ve evlilik konusu etrafında
şekillenmiştir. Dönemin bir özelliği olarak evlilikte kızlara pek söz hakkı düşmemesi bir problem olarak
edebî eserlerin dünyasına girmiştir. Bu konular Tanzimat Dönemi sanatkârları tarafından hikâye ve romanda olduğu gibi tiyatro eserlerinde de sık sık ele alınan konulardır. Ara nesil yazarları, kendilerinden
önceki yazarlar tarafından işlenen konuları devam ettirmiş görünmektedirler.

EDEBİYAT ELEŞTİRİSİ, EDEBİYAT TEORİSİ VE EDEBİYAT TARİHI

İlk defa Batı edebiyatı ve edebî akımlar bu dönemde geniş olarak tanıtılmaya başlanır ve tartışmaya açılarak eleştirinin konusu olur.
Dönem içerisinde ve daha sonraki yıllarda edebî eserlerinin yanında edebiyat tarihine, edebiyat teorisine, edebî eserlerin ve sanatkârların eleştirisine yönelen, bu yolda kalem faaliyeti içinde bulunan isimler arasında Abdülhalim Memduh, Hâlit Ziya, Beşir Fuad, Menemenlizâde Tahir, Nabizâde Nâzım, İsmail Safa gibi yazarlar bulunmaktadır. Bu dönem içerisinde Türk edebiyatı tarihi ismi ilk defa Abdülhalim Memduh’un Tarih-i Edebiyat-ı Osmaniye adıyla 1888’de (1306, küçük boyda 134 sayfadan ibaret)
yayımladığı eserinde görülür.
Bu dönem içerisinde, daha sonra Servet-i Fünun topluluğuna katılacak olan Hâlit Ziya, Hikâye adıyla roman teorisine ve edebiyat akımlarına yönelik eserini yayımlar.
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Bu eser birkaç yönden önem taşır. Bunları şöyle sıralayabiliriz:
Batıdaki belli başlı edebî eserleri tanıtması,
Tarihle fiction (kurmaca) arasındaki farkı belirtmesi,
Romantizm ve realizm gibi modern edebî akımlar hakkında bilgi vermesi.
Bu yıllarda hikâye ve roman kavramı üzerinde duranlardan biri Nabizâde Nâzım’dır. Aralarında
Karabibik’in de bulunduğu bazı uzun hikâyeleri için roman ve hikâye kavramlarını ayrı ayrı kullanmasına
rağmen yazar, “Hasba” (1308) adlı eserinin ön sözünde roman ve hikâye kavramlarını ayırmaya çalışır.
Eleştiri yazılarını önce gazete ve dergilerde yayımlayan İsmail Safa (1867-1901), bu yazıların bir
kısmını bir araya toplayarak Mülâhazât-ı Edebiye (1897) ve Muhâkemât-ı Edebiye (1913) adlarıyla kitaplaştırır. Mülâhazât-ı Edebiye’de 1311’den itibaren Maarif dergisinde yayımlanan eleştiri yazılarını bir
araya getirir. Kitapta yer alan yazılar sanat, edebiyat, üslup konuları etrafında şekillenir.
Ali Kemal “İkdam’ın Paris Muhabiri” imzasıyla yayımlandığı sıralarda beğenilen ve ilgiyle karşılanan, dört yıl kadar süren “Paris Musahabeleri” yazı dizisini haftalık olarak İkdam’da yayımlar. Bu yazılarında Ali Kemal Batı’yı, sanat ve edebiyat dünyasını tanıtır.
Bu dönem artık Türk edebiyatına XIX. yüzyıl modern eleştiri anlayışlarının da girmeye başladığı
yılları içine alır. Servet-i Fünun edebî hareketinden önce Saint-Beuve, Paul Burge, Jules Lemaitre ve
Hyppolite Taine gibi eleştirmenlerin eleştiri anlayışlarının ve ölçülerinin esas alınmasının gerekliliği üzerinde durulur. Eleştiride psikolojik, fizyolojik ve çevreye ait bilgilerden faydalanılması gerektiği fikri ileri sürülür.
Bu dönemde Mizancı Mehmet Murat’ın eleştiri yazıları önemli bir yer tutar. Onun, “Edebiyatımızın
Numûne-i İmtisalleri” başlığı altında kendisinin çıkardığı Mizan gazetesinde 1888-1889 yılları arasında
yayımlanan söz konusu eleştirileri, edebiyat eserleri üzerinde ilk defa geniş çözümlemelere dayanması,
ele aldığı kitapların “tip”, “yapı”, “üslûp”, “icat”, “tasvir”, “dram entrikası” gibi Batılı nesnel prensiplere göre değerlendirilmesiyle Türk eleştiri tarihine yeni bir görüş, yeni bir bakış açısı getirir.
Ara nesil, Türk edebiyatında romantizmle realizmin karşılaştığı bir dönemdir. Böyle bir ortamda eski
ile yeni arasında süren tartışmaların yanında yenilikçilerin kendi içerisinde tartışmalara girmesi de kaçınılmaz olur. Çünkü Batılılaşmada ılımlı yolu takip etmek isteyenlerle aşırı Batılılaşma yanlısı olanlar arasında düşünce ve uygulama arasında fark oluşur.
Beşir Fuad’ın Türk edebiyatında ilk eleştirel monografi olan Victor Hugo adlı eseri dolayısıyla Beşir
Fuad’la Menemenlizâde Mehmet Tâhir arasında başlayan, araya başka yazarların da girmesiyle büyüyen ve bir yılı aşan bir süre devam eden “hayalliyyun-hakikuyyun” (romantizm-realizm/natüralizm) tartışması, bu dönem içerisinde gerçekleşmiş bir eleştiri faaliyeti olarak dikkat çeker.
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Özellikle yeni yetişen genç sanatkârları etkileyen, onların sanat eserleri üzerinde düşünmesine zemin hazırlayan bu tartışmanın aldığı mahiyeti ve çıkan sonucu şu şekilde maddeler
hâlinde gösterebiliriz:
➣➣ Beşir Fuad, şiirde letâfetin, ulviyetin ömrünün itibarî olduğuna, şair sözünün yalan olduğuna inanır. Menemenlizâde Mehmet Tâhir, bunu büyük bir haksızlık sayar.
➣➣ Beşir Fuad, şairlerin eserlerinde “hakikat-i fenniye” (bilimsel gerçekler)nin bulunmasını ister. M.
M. Tâhir ise fenle şiirin birbirinden farklı şeyler olduğu, bunların birbirine karıştırılmaması gerektiği görüşündedir.

➣➣ M. M. Tâhir, şiirin “hayâlât” tan (hayaller)da yararlanması gerektiği düşüncesindedir. Beşir Fuad,
bunun tersine hayale karşıdır.
➣➣ Beşir Fuad, edebî sanatların şairlerin duygu ve düşüncelerini ifade etmekte düştükleri “acz”den
kaynaklandığı, bunların gereksiz olduğu düşüncesini taşır. M. M. Tâhir, Beşir Fuad’ın tespitine,
yani edebî sanatların “acz”den doğduğu görüşüne katılmakla birlikte edebî sanatların aşırılığa
kaçmamak kaydıyla gerekliliği üzerinde ısrar eder.

➣➣ Beşir Fuad, romantiklerin basit (zelîl) insanı yüceltmelerine karşı çıkar. Bunu, hakikatin değiştirilmesi olarak görür. M. M. Tâhir ise bu noktada amaca bakılmasından yanadır.

➣➣ Beşir Fuad, fen adamlarının şairlerden; fen bilgisi içeren eserlerin de edebî eserlerden daha
üstün olduğu görüşünü ileri sürer. M. M. Tâhir de aynı fikre katılmakla birlikte bunların birbirinden
farklı, alanlarının ayrı olduğu görüşündedir.

➣➣ M. M. Tâhir, edebî eserin güzel olan tabiatı daha da güzelleştirerek bünyesine kabul ettiği tezini
savunur. Beşir Fuad ise en güzel şeyin tabiat olduğu, bu sebeple onun değiştirilmeden olduğu
gibi anlatılması gerektiği düşüncesini taşır. Ona göre “hakikatten başka hiçbir şey güzel değildir”
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Nabizade Nazım, Karabibik adlı eserinde
aşağıdaki eserlerden hangisinden esinlenmiştir?
A) Toprak

B) Germinal

İlk kalem ürünü 1880 yılında Vakit gazetesinde Mühendishane Mektebi şakirdanından imzasıyla çıkan “Esaret” başlıklı deneme olan isim aşağıdakilerden hangisidir?

C) Meyhane

D) Suç ve Ceza
E) Nana

A) Nabizade Nazım

AÇIKLAMA

B) Fatma Aliye Hanım

LA
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RI

3.

Nabizade Nazım, Karabibik adlı eserinde Emile
Zola’nın Fransız köylüsünün yaşayışını dikkatlere
sunan Toprak romanından esinlenerek yazmıştır.
YANIT: A

C) Ahmet Rasim

YIN

D) Mustafa Reşit

E) Mehmet Celal
AÇIKLAMA

Türk köylüsünün sefaletini sergilemenin
yanında Türk köyü olan Beymelik ile Rum
köyü olan Temre’nin karşılaşmasının yapıldığı uzun hikâye aşağıdakilerden hangisidir?

4.
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İlk kalem ürünü 1880 yılında Vakit gazetesinde
Mühendishane Mektebi şakirdanından imzasıyla
çıkan “Esaret” başlıklı deneme olan isim Nabizade Nazım’dır.
YANIT: A

Nabizade Nazım’ın yazı hayatının başında
genç ve yeteneksiz birini yazarlık serüvenini alaya alarak anlattığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hasba

A) Solgun Vicdanlar

B) Karabibik

B) Karabibik

C) Seyyie-i Tesamüh

C) Seyyie-i Tesamüh

D) Hala Güzel

D) Hala Güzel

E) Sevda

E) Oyun

AÇIKLAMA

AÇIKLAMA

Nabizade Nazım’ın yazı hayatının başında genç
ve yeteneksiz birini yazarlık serüvenini alaya alarak anlattığı eseri Seyyie-i Tesamüh’tür.
YANIT: C

Türk köylüsünün sefaletini sergilemenin yanında Türk köyü olan Beymelik ile Rum köyü olan
Temre’nin karşılaşmasının yapıldığı uzun hikaye
Karabibik’tir.
YANIT: B
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7.

Hikayelerini Hazine-i Fünun ve Hanımlara
Mahsus Gazete gibi dergi ve gazetelerde yayımlamış, sonra bunlardan biri dışında kalanları bazı şiirleriyle beraber Makes-i Hayal
adlı kitapta toplamıştır. Hikayelerinde yazar,
konu olarak kadını alır.

Aşağıdaki isimlerden hangisi ara nesil roman yazarları arasında sayılamaz?
A) Mizancı Mehmet Murat

RI

B) Müstecabizade İsmet
C) Selanikli Fazlı Necip

Bahsi geçen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

D) Fatma Aliye Hanım
E) Mustafa Reşit

A) Nigar Binti Osman

AÇIKLAMA

B) Fatma Aliye

LA

5.

Müstecabizade İsmet, ara nesil şairlerindendir.
Ara nesil romancıları arasında şu isimler sayılabilir:
• Mizancı Mehmet Murat
• Selanikli Fazlı Necip
• Fatma Aliye Hanım
• Mustafa Reşit
• Mehmet Celal
• Nabizade Nazım
YANIT: B

C) Zeynep Mihri

D) Fatma Makbule Leman

YIN

E) Güzide Sabri
AÇIKLAMA

8.

Fatma Aliye’nin beş kadının evlilikleriyle ilgili olarak birbirine yazdıkları on mektuptan oluşan eseri aşağıdakilerden hangisidir?
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Özellikleri verilen yazar Fatma Makbule Leman’dır.
Yazar, hikayelerini Hazine-i Fünun ve Hanımlara
Mahsus Gazete gibi dergi ve gazetelerde yayımlamış, sonra bunlardan biri dışında kalanları bazı
şiirleriyle beraber Makes-i Hayal adlı kitapta toplamıştır. Hikayelerinde yazar, konu olarak kadını
alır.
YANIT: D

Mizancı Mehmet Murat, Turfanda mı Yoksa Turfa mı romanında hangi idealize edilmiş kahraman üzerinden devri anlatmış
ve eleştirmiştir?

A) Hayal ve Hakikat

A) Yakup Cemil

C) Meram

C) Ahmet İhsan

E) Levayih-i Hayat

E) İlhan Efendi

B) Refet

B) Raşit Bey

D) Udi

D) Mansur Bey

AÇIKLAMA

AÇIKLAMA

Mizancı Mehmet Murat, Turfanda mı Yoksa Turfa mı romanında idealize edilmiş kahraman Mansur Bey üzerinden devri anlatmış ve eleştirmiştir.
YANIT: D

Fatma Aliye’nin beş kadının evlilikleriyle ilgili olarak birbirine yazdıkları on mektuptan oluşan eseri
“Levayih-i Hayat”tır.
YANIT: E
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11. Fatma Aliye’nin Ahmet Mithat Efendi ile
birlikte kaleme aldıkları eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Elvah-ı Sevda
B) Margrit

A) Hayal ve Hakikat

D) Müzeyyen

C) Meram

C) Bir Kadının Hayatı

B) Muhadarat

E) Lorans

D) Udi

E) Enin

AÇIKLAMA

AÇIKLAMA

Lorans, Mustafa Reşit tarafından kaleme alınmış
bir romandır.
YANIT: E

RI

Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Celal’in
romanları arasında sayılamaz?

LA

9.

YA

YIN

Fatma Aliye’nin Ahmet Mithat Efendi ile birlikte kaleme aldıkları eseri Hayal ve Hakikat’tır. Bu eserde Fatma Aliye, “Bir Kadın” imzasını kullanmıştır.
YANIT: A

10. Gazetecilik ve dergiciliğin yanı sıra öğretmenlik de yapmıştır. Ara nesil döneminden
Cumhuriyet dönemine kadar ortaya koyduğu
romanların bir kısmı kitaplaşırken bir kısmı
gazetelerde kalmıştır. Ara nesil devresi içinde yer alan ilk romanlarında döneminin roman yazarlarından sanat gücü bakımından
geri kalmaz. Bir Gençliğin Güzarı, Dilaver,
Yine Orada, Sevda-yı Medfun yazarın ilk dönem eserlerindendir.

12. Edebiyat yazılarını önce gazete ve dergilerde yayımlayan ve bunlardan bazılarını Mülahazat-ı Edebiyye ve Muhakemat-ı
Edebiyye adlarıyla kitaplaştıran isim aşağıdakilerden hangisidir?

T

A) Nabizade Nazım

MU
RA

Bahsi geçen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

B) Halit Ziya

C) Ali Kemal

D) İsmail Safa
E) Ali Ferruh

A) Mustafa Reşit

AÇIKLAMA

B) Fazlı Necip

Edebiyat yazılarını önce gazete ve dergilerde yayımlayan ve bunlardan bazılarını Mülahazat-ı
Edebiyye ve Muhakemat-ı Edebiyye adlarıyla kitaplaştıran isim İsmail Safa’dır.
YANIT: D

C) Nabizade Nazım
D) Mehmet Celal
E) Orhan Veli

AÇIKLAMA

Özellikleri verilen yazar Fazlı Necip’tir. Yazar,
Gazetecilik ve dergiciliğin yanı sıra öğretmenlik
de yapmıştır. Ara nesil döneminden Cumhuriyet
Dönemi’ne kadar ortaya koyduğu romanların bir
kısmı kitaplaşırken bir kısmı gazetelerde kalmıştır.
Ara nesil devresi içinde yer alan ilk romanlarında
döneminin roman yazarlarından sanat gücü bakımından geri kalmaz. Bir Gençliğin Güzarı, Dilaver,
Yine Orada, Sevda-yı Medfun yazarın ilk dönem
eserlerindendir.
YANIT: B
96

15. İkdam’ın Paris Muhabiri imzasıyla yayımlandığı sıralarda beğenilen ve ilgiyle karşılanan, dört yıl kadar süren “Paris Musahabeleri” yazı dizisini haftalık olarak
İkdam’da yayımlayan isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Flora

B) Defter-i Amalim

A) İsmail Safa

D) Lorans

C) Nabizade Nazım

B) Ali Kemal

E) Bir Sergüzeşt

D) Halit Ziya

LA

C) Son Salon ve Aşk

E) Beşir Fuad

YIN

AÇIKLAMA

AÇIKLAMA

Denizin kıyısında bir kayıkta yaralı bulduğu kıza
aşık olan şairle kızın ailesinin aşklarına karşı çıkması üzerine kaçmalarını anlatan Mustafa Reşit
romanı Flora’dır.
YANIT: A

YA

İkdam’ın Paris Muhabiri imzasıyla yayımlandığı sıralarda beğenilen ve ilgiyle karşılanan, dört yıl kadar süren “Paris Musahabeleri” yazı dizisini haftalık olarak İkdam’da yayımlayan isim Ali Kemal’dir.
YANIT: B

14. Son Salon ve Aşk’ta o devirdeki salonların ahlak çöküntüsüne sebep olduklarını
fikrine işleyen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ali Kemal

D) Ali Ferruh

MU
RA

E) Mustafa Reşit

T

B) Mehmet Celal
C) Ahmet Rasim

RI

13. Denizin kıyısında bir kayıkta yaralı bulduğu kıza aşık olan şairle kızın ailesinin aşklarına karşı çıkması üzerine kaçmalarını
anlatan Mustafa Reşit romanı aşağıdakilerden hangisidir?

AÇIKLAMA

Son Salon ve Aşk’ta o devirdeki salonların ahlak
çöküntüsüne sebep olduklarını fikrine işleyen yazar Mustafa Reşit’tir.
YANIT: E
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ÇÖZÜMLÜ
DENEME SORULARI

Bir Çiçek Demeti, Tezkir-i Mazi ve Cüzdanımdan Birkaç Yaprak adlı hikaye ve mensureleri bulunan ara nesil sanatkarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nabizade Nazım
B) Mehmet Celal

Nabizade Nazım’ın hatırat şeklinde kaleme aldığı hikayesi aşağıdakilerden hangisidir?

C) Fazlı Necip

LA

1.

D) Mustafa Reşit

E) Fatma Makbule Leman

A) Zavallı Kız

B) Yadigarlarım
D) Karabibik

6.

E) Hala Güzel

YIN

C) Bir Hatıra

I. Roman dönemin birçok probleminin yansıdığı bir kurguya sahiptir.

II. Mansur Bey’in doktorluk mesleği aracılığıyla İstanbul çerçevesinde halk kesiminin okur tarafından tanınmasına zemin
hazırlanır.

1885-1887 yıllarındaki romantizm-realizm
tartışmalarının etkisi edebiyat eserlerine de
yansır. Nabizade Nazım’ın ilk dönemdeki romantik eserlerinin aksine sonraki dönemlerinde kaleme aldığı eserlerinde realizmi savunduğu öns özler yazmıştır.

III. Romanda eski insan tipini Raşit Efendi
sembolize etmektedir.

YA

2.

RI

5.

Turfanda mı Yoksa Turfa mı romanı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Nabizade Nazım’ın realizmi savunduğu ön
söz hangi eserinde yer almaktadır?

A) Yalnız I

A) Bir Hatıra

B) Yalnız III

B) Hala Güzel

C) I-II

C) Karabibik

D) II-III

3.

MU
RA

E) Zavallı Kız

T

D) Yadigarlarım

Nabizade Nazım’ın dönemin edebiyat anlayışına eleştiri getirdiği, on yedi yaşındaki bir gencin ünlü bir yazar olma uğraşının
anlatan eser aşağıdakilerden hangisidir?

7.

A) Solgun Vicdanlar
B) Karabibik

C) Hala Güzel

D) Seyyie-i Tesamüh

Servet-i Fünun’da 1895’te tefrika edilmeye
başlanmış, 1896’da kitap halinde basılmıştır. Her biri numaralandırılmış sekiz bölüme
ayrılan roman, İstanbul Boğazı’nın romantik
ögelerle örülü tasvir ve tanıtım ile başlar. Yazar, realist ve natüralist ekole uygun bir tavır
olarak önce olay örgüsünün geçeceği mekanı tanıtmıştır.

Yukarıda bahsi geçen eser aşağıdakilerden hangisidir?

E) Zindan Kapısında

4.

E) I-II-III

A) Karabibik

B) Küçük Gelin

Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Celal’in
hikâyeleri arasında sayılamaz?

C) Turfanda mı Yoksa Turfa mı
D) Zehra

A) Hala Seviyor yahut İftirak

E) Bir Gençliğin Güzarı

B) Vicdan Azapları
C) Oyun

D) Mev’id Mülakat

E) Sevda-yı Medfun
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Mehmet Celal’in otobiyografik nitelikler
taşıyan eseri aşağıdakilerden hangisidir?

12. Uzun hikaye ile roman arasında sayılabilen İki Hemşire, Sergüzeşt ve Fetret adlı
eserleriyle bilinen isim aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Müzeyyen
B) İsyan

A) Ali Kemal

C) Zehra

B) Ahmet Rasim

D) Küçük Gelin

C) Mustafa Reşit

LA

E) Bir Kadının Hayatı

RI

8.

D) Mehmet Celal
E) Ali Ferruh

Fatma Aliye’nin adını ilk defa kullandığı, aşk ve evlilik entrikalarıyla kıskançlık
duygusu etrafında kurulan eseri aşağıdakilerden hangisidir?

13. Ara nesil devrinde Akıldan Bela adlı oyunu Rusçadan çeviren yazar aşağıdakilerden hangisidir?

YIN

9.

A) Nigar Hanım

A) Enin

B) Mizancı Mehmet Murat

B) Hayal ve Hakikat

C) İbnürreşat Ali Ferruh

C) Meram
E) Udi

D) Nabizade Nazım
E) Mustafa Nuri

YA

D) Muhadarat

10. Namık Kemal ve Ahmet Mithat Efendi tarzında yazılmış birçoğu yüz sayfayı bulmayan
eserlerinin başlıca konusu aşktır. Eserlerde
tahlil, tasvir ve olay örgüsü basit ve kurudur.
Bununla birlikte halkın kültüründen ve gündelik yaşamından beslenmiştir. Biçare Genç,
Gam-ı Hicran, Ülfet romanlarından sadece
birkaçıdır.

14. Aşağıdaki yazar-oyun eşleştirmelerinden
hangisi yanlıştır?
A) Nabizade Nazım-Hoşnişin veya Cihanda
Safa Bu mudur?

T

B) Nigar Hanım-Girive

MU
RA

Yukarıdaki parçada bahsi geçen yazar
aşağıdakilerden hangisidir?

C) İbnürreşat Ali Ferruh-Huşenk

D) Mizancı Mehmet Murat-Tencere Yuvarlandı Kapağını Buldu
E) Abdülhalim Memduh-Büyücü Karı yahut
Teehhül-i Cebri

A) Nabizade Nazım
B) Mustafa Reşit
C) Ahmet Rasim

D) Mehmet Celal
E) Fazlı Necip

11. Fatma Aliye’nin yakınlarının haksızlığına
uğrayan yetim bir kızın öğretmen olarak
olmak için annesiyle birlikte verdiği mücadeleyi anlatan romanı aşağıdakilerden
hangisidir?

15. Türk edebiyatı tarihi ismini ilk kez kullanan isim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nabizade Nazım
B) Mehmet Celal

A) Enin

C) Fazlı Necip

C) Meram

E) Mustafa Reşit

D) Abdülhalim Memduh

B) Hayal ve Hakikat
D) Muhadarat
E) Refet
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2.

C Nabizade Nazım’ın realizmi savunduğu
ön söz Karabibik ön sözüdür. Nabizade
Nazım’ın ilk dönemdeki romantik eserlerinin aksine sonraki dönemlerinde kaleme aldığı eserlerinde realizmi savunduğu önsözler yazmıştır.
D Nabizade Nazım’ın dönemin edebiyat
anlayışına eleştiri getirdiği, on yedi yaşındaki bir gencin ünlü bir yazar olma uğraşının anlatan eser Seyyie-i Tesamüh’tür.

4.

E

5.

6.
7.

D Bir Çiçek Demeti, Tezkir-i Mazi ve Cüzdanımdan Birkaç Yaprak adlı hikaye ve
mensureleri bulunan ara nesil sanatkarı
Mustafa Reşit’tir.

E

10. C Özellikleri
verilen
yazar,
Ahmet
Rasim’dir. Namık Kemal ve Ahmet Mithat Efendi tarzında yazılmış birçoğu yüz
sayfayı bulmayan eserlerin başlıca konusu aşktır. Eserlerde tahlil, tasvir ve olay
örgüsü basit ve kurudur. Bununla birlikte halkın kültüründen ve gündelik yaşamından beslenmiştir. Biçare Genç, Gamı Hicran, Ülfet romanlarından sadece birkaçıdır.

11. E

Fatma Aliye’nin yakınlarının haksızlığına
uğrayan yetim bir kızın öğretmen olarak
olmak için annesiyle birlikte verdiği mücadeleyi anlatan romanı Refet’tir.

12. A Uzun hikaye ile roman arasında sayılabilen İki Hemşire, Sergüzeşt ve Fetret adlı
eserleriyle bilinen isim Ali Kemal’dir.

T

Sevdayı Medfun, Fazlı Necip’e aittir.
Mehmet Celal’in hikayeleri şunlardır:
Hala Seviyor yahut İftirak
Vicdan Azapları
Oyun
Mev’id Mülakat
Ak Saçlar
Solgun Yadigarlar
İskambil
Sefidser
Piyano
İsmete Taaruz
Zindan Kapısında

MU
RA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

D Fatma Aliye’nin adını ilk defa kullandığı, aşk ve evlilik entrikalarıyla kıskançlık duygusu etrafında kurulan eseri
Muhadarat’tır.

YA

3.

9.

RI

B Nabizade Nazım’ın hatırat şeklinde kaleme aldığı hikayesi Yadigarlarım’dır. Eser,
1886’da basılmıştır.

D İlk gençlik yıllarından itibaren Rum kızı
Anna’ya duyduğu derin aşkı hayatının ve
sanatının merkezine alarak şiirini kurmaya çalışan Mehmet Celal, Venüs (1886)
başlıklı uzun hikayesiyle Küçük Gelin
(1893) adlı kısa romanında bu aşkı işleyerek otobiyografik ürünler ortaya koymuştur.

LA

1.

8.

YIN

ÇÖZÜMLÜ DENEME
YANITLARI

Turfanda mı Yoksa Turfa mı ile ilgili olarak söylenen ifadelerin tümü doğrudur.

D Özellikleri verilen eser, Nabizade
Nazım’ın Zehra adlı eseridir. Zehra,
Servet-i Fünun’da 1895’te tefrika edilmeye başlanmış, 1896’da kitap halinde basılmıştır. Her biri numaralandırılmış sekiz bölüme ayrılan roman, İstanbul
Boğazı’nın romantik ögelerle örülü tasvir
ve tanıtım ile başlar. Yazar, realist ve natüralist ekole uygun bir tavır olarak önce
olay örgüsünün geçeceği mekânı tanıtmıştır.

13. B Ara nesil devrinde Akıldan Bela adlı oyunu Rusçadan çeviren yazar Mizancı
Mehmet Murat’tır.

14. E

Büyücü Karı yahut Teehhül-i Cebri adlı
eser Mustafa Nuri’ye aittir.

15. D Türk edebiyatı tarihi ismini ilk kez kullanan isim Abdülhalim Memduh’tur. Eser,
Tarih-i Edebiyat-ı Osmaniyye adıyla
1888’de basılmıştır.
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ÜNİTE
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATINDA
ÖRNEK METİN ÇÖZÜMLEMELERİ
Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede Şinasi, Namık Kemal, R. Mahmut Ekrem ve S. Sezai’den birer eser tahlil edilecektir.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav

Dönem Sonu

–

3-4

ŞİNASİ’NİN “MÜNÂCÂT” ADLI ŞİİRİNİN ÇÖZÜMLENMESI
“Münâcât” Şiirinin Genel Bir Değerlendirmesi
Şinasi gerek şiiri gerekse nesriyle Türk edebiyatına yön veren ilk edebiyatçılarımızdan biridir. Edebiyata getirdiği dil anlayışı, özellikle konuşma dilini edebiyata sokma gayretleri, insanı temel alan dünya görüşü ile bir insan anlayışı kurma, sadelik ve yenilik adına eski şiirin hayal sisteminden kaçma, gerçek değerleri hayalî olana tercih etme (somut olanı soyut olana tercih etme) onun edebiyatımıza getirdiği en önemli yenilikler arasındadır.
Şinasi’nin akılcı tutumu ve dil alanındaki arayışları kendinden sonraki kuşağı derinden etkilemiştir.
Aklı ön plana çıkaran tutumu edebiyatta bakış açısının değişimine neden olurken kendisi de edebiyata
yeni temalar kazandırmıştır. Akıl, bilgi, medeniyet, cemiyet, hak, hukuk ve kanun, adalet gibi kavramlar
sözünü ettiğimiz bu yeni dünya görüşünü açıklayabileceğimiz anahtar kavramlardır.
“Münâcât”, Şinasi’nin tüm şiirlerinin bir araya toplandığı Müntahabat-ı Eş’ar (1862) isimli kitapta yer
almaktadır. Kitapta şairin her türde yazdığı şiirler bulunmaktadır.

Şiirin Dış Yapı Özellikleri
“Münâcât”, genel olarak değerlendirildiğinde şiirdeki dış yapı unsurlarında kökten değişimler olmamakla birlikte, metni divan şiir estetiğinin bir devamı olarak kabul etmek de mümkün değildir.
Şiirde nazım türü olarak, münâcât seçilmiştir. Bununla birlikte şiir, klasik edebiyatımızdaki bir
münâcâtın yapı özelliklerinden birçoğunu barındırmaz.
Şiir aruz vezni ile yazılmıştır. Şiirde aruz vezninin Feilâtün (Fâilâtün) / Feilâtün / Feilâtün / Feilün
(Fa’lün) (. . _ _ /. . _ _/ . . _ _ / .. _) kalıbı kullanılmıştır. Şiirin dil ve yapı özellikleri yeni ve orijinaldir. Konuşma diline yakın sade bir dil kullanılmış ve bu dil anlayışı aruz veznine kusursuzca uygulanmıştır.
“Münâcât”ta, mesnevi tarzı (düz uyak) kafiye biçimi kullanılmıştır. Yeni bir dil anlayışının benimsenmesi şiirdeki tipik yeniliklerden birisidir. Edebî sanatlardan arındırılmış çıplak bir ifade tarzının varlığı,
Arapça ve Farsça tamlamalar yerine özellikle halkın konuştuğu dile yakın bir dil anlayışının benimsenmesi, canlı ve hareketli bir konuşma sentaksının görülmesi tipiktir.

Şiirin İçerik Çözümlemesi
Şinasi’nin “Münâcât”ında içerik, divan şiiri münâcâtları ile paralellik göstermektedir. Şiirin ana duygusu, açıkça Allah’a yalvarmak, yakarmak, niyaz ve dua etmek, günahların büyüklüğü ve yüce Allah’tan
bu günahların affı için yakarışta bulunmaktır.
Ancak bu temanın işleniş ve kurgulanış biçiminde, Şinasi’nin bakış açısı bir divan şairinin bakış açısı ile aynı değildir. Divan şairi, dinî ve tasavvufi konularda “yokluk” duygusunu ele alırken Şinasi tam tersine “varlık” kavramını şiirin konusu hâline getirmiştir.
Şinasi’nin akıl ve bilimi ön plana çıkartan dünya görüşü şiirin içeriğindeki değerlerin sorgulanmasına neden olmuştur. İşte şiirdeki ikinci bir anlam düzeyini de bu yeni insan anlayışı ve akılla dünyayı,
gerçekleri kavrama isteği oluşturmaktadır. Şinasi bunun için gerekirse bilimsel gerçeklere başvurmakta gecikmez. Örneğin metinde uzun uzun anlatılan astronomik varlıklar, Tanrı’nın varlığına bir işarettir.

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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YA

YIN

LA

RI

Allah’ın büyüklüğü, sonsuzluğu, geçmişi ve geleceğinin sınırlandırılmadan anlatılması, belirli bir
mekânın olmaması vb. Şinasi’nin şiirinde soyut bir gerçeklik olarak yerini almaz. İşte şiirde yeni olan da
budur. Tanrı’nın sürekli soyutlaştırılarak anlatılması yerine burada somutlamaya gidilir. Padişah ve onun
yönetim yeri (bir başkent düşünülebilir) metaforundan yola çıkılarak Allah-padişah, kâinat-yönetim yeri
arasında kurulan bu ilişki, okurundan somut olarak Tanrı’nın kavranılmasını isteyen görüşe işaret eder.
Gece ve gündüzün oluşumu (dünyanın kendi etrafında dönmesi) güzel bir nedene bağlanarak
Allah’ın emri ile açıklanır. Dünyanın güneş etrafında dönmesi ile mevsimlerin oluşması, ay ve güneşin
birer ışık kaynağı olmaları, güneş sistemleri gibi uzay boşluğunda bulunan diğer yıldız sistemlerinin varlığı, güneş sistemi içerisinde gezegenlerin ve onların uydularının durumu uzun uzun anlatılır. Sözü edilen bu detaylar bilimsel olarak vurgulandıktan ve objektif bir bakış açısıyla yansıtıldıktan sonra yeniden
bir sentez düşünceye doğru bir yönelme söz konusu olur. Tanrı’nın varlığını uzun uzun sorgulamanın
gereksizliği üzerinde durulur ve “küre-i âlem”e hiç gerek duyulmadan yaratılan bir zerrenin bile Tanrı’nın
varlığını ispat edebileceği vurgulanır.
Böylece bu ilk on beyitte aslında karşıt değerler çatışmaya girmiş olur. Akıl ile kalp, bilim ile din, görünen ile sezilen, yaratan ile yaratılan, varlık ile yokluk, kâinat ile dünya, geleneksel anlayıştaki kul ile
akılcı modernist kul vb. şiirde, birer karşıt güç olarak sürekli çatışma içerisinde yerini alır.
On birinci beyit okuru sarsar. Şiirdeki en önemli değişim noktası da budur:
Vahdet-i zâtına aklımca şehâdet lâzım Can ü gönlümle münâcât ü ibâdet lâzım.
Burada Auguste Comte’un pozitivist dünya görüşü ile şekillenen insanlık dini (Religion de l’humanite)
düşüncesine ait tasarılardan izler bulunabilir.
Bilgi akılcıdır. Öyleyse bilgiye ulaşma yolu ancak akılla olabilir. Bu düşünce Batı kültürlerindeki aydınlanma felsefesinin ana ilkelerinden birisidir. Şinasi bu felsefeyi benimser ve aklı şiirdeki önemli imajlardan birisi hâline getirir.
Son beş beyte gelindiğinde yukarıda da dile getirildiği gibi klasik bir münâcâtta var olan insanoğlunun günahlarının büyüklüğü ve kişinin hadsizliği anlatılmıştır.
Şiir akıl yolu ile yüce Allah’ı anlamak ve kavramak üzerine temellendiği için burada anlatılan Allah
sevgisi, kulun yüce Allah katındaki aczi, tövbe edildiği takdirde günahların affolunma temennisi burada
daha da anlam kazanmaktadır. Öte yandan yaratan tekse (vahdet kavramı) ve insan o yaratanın bir parçası ise akıl da o parçanın en önemli ve değerli unsurudur. İnsanoğlu, yüce Allah’ı aklı ile kavrayıp ona
inanır ve ibadetlerini buna göre gerçekleştirirse aslında yüce Tanrı ile ters düşmez aksine onun güzelliklerini en iyi biçimde kavrayabilir.

RECAİZÂDE MAHMUT EKREM’İN ARABA SEVDASI ADLI ROMANININ ÇÖZÜMLENMESİ
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Devrin ve Yazarın Araba Sevdası Üzerindeki Etkisi
Araba Sevdası 1889 yılında yazılmıştır. Ancak Servet-i Fünûn dergisinde tefrikası 1896 yılında gerçekleşir. Türk romanları arasında resimlendirilerek yayımlanan ilk kitap bu olmuştur.
Araba Sevdası, Türk edebiyatında 1880’lerden sonra tartışılmaya başlanan ve yazılan realist roman
geleneğine eklemlenebilir. Bu noktada ilk ve temel metinlerden de bir tanesidir. Hâl böyleyken roman
yazıldığı dönem içerisinde bir ilk olmasına rağmen yazıldıktan hemen sonra basılmamış olması nedeniyle kendisinden sonraki roman geleneğini etkileme noktasında yetersiz kalmış, gerçekçi (realist) Türk
romanın başlangıcı hep Halit Ziya’nın yazdığı Mai ve Siyah ve sonrasında yazdığı romanlar ile anılmıştır.
Ahmet Hamdi Tanpınar, Araba Sevdası’nı bir örf ve âdet romanı olarak tanımlamaktadır. Araba Sevdası, “yanlış Batılılaşma” sorununu işlemektedir denilebilir. Türk edebiyatında kendisinden önce yazılmış olan Ahmet Mithat Efendi’nin Felatûn Bey ile Rakım Efendi ile Namık Kemal’in İntibah, kendinden
sonra da Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Şık ve Şıpsevdi romanlarına eklemlenebilir.
Araba Sevdası Üzerine Genel Bir Değerlendirme
Eser, klasik kurgu ile yazılmış ve olaylar zinciri kronolojik bir zaman algısına göre ilerlemiştir. Roman
giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşmaktadır. Bölümler arası oranlamaya bakıldığında giriş bölümü uzun tutulmasına rağmen sonuç bölümü kısa bırakılmıştır.
Araba Sevdası anlatım teknikleri bakımından devrini aşan kimi anlatı tekniklerini barındırmaktadır.
Modernist romanın anlatı biçimlerinden birisi olan iç monolog ve bilinç akışı tekniği ve postmodern romanın anlatı tekniklerinden üstkurmaca, burada sezgisel bağlamda hissedilerek kurguya dâhil edilmiştir.
Realist romanda yer alan tasvirler özellikle mekân ve kişi tanımlamalarında dikkati çekmektedir. Romanda anlatılan konular ve yaratılan tipler yerli ve millî özellikler içermektedir.
Tipler gerçeğe uygundur ve kişilik özelliklerine göre ayrıntılı bir biçimde kurgulanmıştır. Ana karakter Bihruz Bey’in fiziksel, sosyal ve psikolojik yanları, detayları ile verilmiş ve romanın başından sonuna kadar bir devinim ve değişim içerisinde okura yansıtılmıştır. Romanda Bihruz, romantik bir tip olarak başarı ile çizilir.
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Roman Tahlili
Görüldüğü üzere romanın konusu basit tutulmuştur. Ana olay karşılıksız bir aşk hikâyesi çerçevesinde gelişimini tamamlamaktadır. Romanı güçlü kılan olay anlatımı değil; Recaizâde Mahmut Ekrem tarafından yaratılan Bihruz Bey karakteri ile derinlemesine bir sosyal, ekonomik ve felsefi derinlik yakalamış olmasında yatmaktadır.
Romanın başkişisi Bihruz Bey’dir. Realist bir roman olan Araba Sevdası’nda merkezde Bihruz yer
almaktadır. Gerçekçi romana has olmak üzere onun karakter özellikleri romanın kurgusunda önemli
bir değer taşımaktadır. Roman içerisinde yaşanan olaylar sonucu değişim gösteren tek kişi Bihruz’dur.
Başta son derece hoppa, hovarda, eğlenmeyi ve gezmeyi seven Bihruz, Periveş Hanım’a âşık olduktan
sonra tam tersi bir kişilik sergilemeye başlar. İçe kapanır, yalnızlıktan hoşlanır, o çok sevdiği arabasını
bile neredeyse göremez hâle gelir. Birbirine zıt bu iki ruh hâli romanın sonunda neredeyse güçlü bir çatışma içerisine girer.
Bihruz, zengin ve kültürlü bir aileden gelmekle birlikte babasını (eski vezirlerden birisi) erken yaşlarda kaybedince eğitimini gerektiği biçimde tamamlayamamış, kültürel birikim edinememiş, kişilik gelişimi
eksik kalmıştır. Biraz saf olmasının yanı sıra tek taraflı dünya görüşüne sahiptir. Konak yaşamı içerisinde kapalı olarak büyümüş, neredeyse hiç hayat tecrübesi edinememiştir.
Bihruz bir “Kalem” memurudur. Sözde, Babıali’de bir Kalem’de çalışmaktadır. Ancak iş yaşamı romanda neredeyse es geçilmiştir denilebilir. Çünkü Bihruz çalışmayı ve işe gitmeyi hiç sevmez.
Recaizâde Mahmut Ekrem roman kişisinin fiziksel özelliklerini de uzun uzun tasvir etmektedir: Bihruz, yirmi üç, yirmi beş yaşlarındadır. Kısa boylu ve yuvarlak yüzlüdür. Ela gözlü, saz benizlidir. Saçları siyahtır. Her zaman alafranga tarz kıyafetler giyer. Az olan bıyıklarını düzgünler, aksesuarlarını eksik
etmez. Her zaman Fransız modasını yakından takip eder.
Bihruz Bey’in en yakın arkadaşı Keşfi Bey’dir. Şam Defterdârlarından Sahabî Efendi’nin en küçük
çocuğudur. O da pek çok açıdan Bihruz’a benzemektedir. Bu benzerlikler arasında özellikle anılması
gereken, Bihruz gibi kötü yetiştirilmesi ve eğitimi açısından eksik kalmasıdır.
Bihruz Bey’in karşısında önemli ikinci tip Periveş Hanım’dır. Periveş Hanım, güzel, çarpıcı ve çekici
bir kadındır. Sarışındır ve Avrupai bir havası vardır. Kadınsı özellikleri romanda ön plana çıkartılmıştır.
Hayat karşısında Bihruz ne kadar acemi ise Periveş Hanım da o kadar tecrübe sahibidir. Yaşam
hikâyesine bakıldığında onda da özellikli bir durum yoktur. Bilindik bir yaşam öyküsü bulunmaktadır.
Araba Sevdası’nda ikinci derecede yer alan tipler şöyle sıralanabilir: Mösyö Piyer, Bihruz’un annesi,
Periveş Hanım’ın arkadaşı Çengi, Arabacı Andon, kitapçı Vik, araba fabrikası sahibi Mösyö Kondoraki,
Beyoğlu’ndaki şekerciler, terziler, garsonlar, kayıkçılar, uşaklar gibi ikinci derecedeki roman kişilerinin,
bu kadar çeşitli sosyal sınıflardan, milletlerden ve mesleklerden seçilmiş olması, XIX. yüzyıl sonrası İstanbul’undaki gündelik yaşamı gerçekçi bir biçimde tasvir etmek içindir. Tüm bu tipler ve gündelik yaşam
parçaları, Tanzimat sonrasında değişen Türk toplumu ve İstanbul yaşantısına da bir ayna tutmaktadır.
Araba Sevdası’nda roman anlatı tekniklerinden mekân kullanımı başarılıdır. Yazar iki tür mekânı da
fonksiyonel olarak kullanmıştır. A) Dış Mekân B) İç Mekân
Özellikle dış mekân kullanımı dikkati çekecek bir unsurdur. Başta Çamlıca Bahçesi olmak üzere
İstanbul’un diğer eğlence mekânları, sayfiye yerleri, özellikle Beyoğlu Bihruz’un dışa dönük kişiliğini
sergilemek ve romanın içerdiği ana fikri desteklemek için gerçekçi bir anlatımla tasvir edilmiştir. Dış
mekânlar açısından Çamlıca ve Beyoğlu’nu özellikle iki ayrı noktada incelemek gerekmektedir.
Bihruz’un Beyoğlu gezintileri de dikkat çekicidir. Örneğin Bihruz, Beyoğlu, Galata ve Tekke civarında gezerken Recaizâde Mahmut Ekrem o derece ince tanımlama ve tasvirlerde bulunmuştur ki yeni açılan dükkân ve mağazaların hemen tümünün azınlıkların elinde olması ve onların zevk ve anlayışlarını yansıtması ise bu kez yine özelde Bihruz karakterini verirken genelde de Batılılaşan İstanbul’un yeni yüzünü yansıtmaktadır.
Bihruz Bey’in evi Batılı bir tarzda döşenmiştir. Özellikle yemek odası ve çalışma odası ayrıntılı olarak tasvir edilmiştir.
Araba Sevdası’nda nesne açısından araba kullanımı oldukça önemlidir. Romanda Bihruz Bey’in
arabası şöyle tanımlanmaktadır: Bazen yağız bazen de kır bir çift beygirin koşulu olduğu dört tekerlekli,
üstü ve yanları açık arada iki bölümden oluşmaktadır. Ön kısımda seyisin oturması için bir bölüm ve arka kısımda süslü bir peykeden oluşan Bihruz’un yeri vardır. Bir diğeri ise açık tatlı sarı renkte olanı, Macar cinsi atlar tarafından çekilmekte, arabanın yan taraflarında Bihruz’un isim ve mahlaslarından oluşan
küçük remizler bulunmaktadır. Atların koşum takımları çok pahalıdır.
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Öte yandan romandaki değişim ve dönüşüm noktaları ve olaylar zinciri içerisindeki kimi düğüm noktaları da araba ile ilişkilendirilmiştir. Araba Sevdası, 1286 rumide başlar. Bu 1870 yılının Mayıs ayı başlarına denk gelmektedir. Sonrasında roman kronolojik bir anlatımla ilerler.
Recaizâde Mahmut Ekrem’in, mümkün olduğu kadar yansız ve mesafeli bir anlatı biçimini tercih ettiği görülür. Romanın ana karakteri olan Bihruz’u kendi çevresinde iç ve dış dünyasındaki göstermeci anlatımla verir, taraf tutmaz, mümkün olduğunca araya girerek okuru yönlendirmez. Örneklemek gerekirse
romanın sonunun belirsiz bir biçimde bitmesi bunun en güzel örneklerinden birisidir. Tüm gerçekleri bir
anda öğrenen ve aşkının aslında kocaman bir hayal olduğunun farkına varan Bihruz Bey, hanımlar arabasına binip giderlerken arkalarından öylece bakakalır.

NAMIK KEMAL’İN VATAN YAHUT SİLİSTRE ADLI TİYATROSUNUN ÇÖZÜMLENMESI
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Devrin ve Yazarın Vatan Yahut Silistre Üzerindeki Etkisi
1867 yılında Avrupa’ya kaçtıktan sonra tiyatro ile ilgilenmeye başlamıştır. Zaten toplum içindeki profesyonel anlamda tiyatro faaliyetleri ve Osmanlı Tiyatrosu’nun başlangıç evresi de bu yıllara (1867-1868
sezonu) denk gelmektedir.
Özellikle romantik dram ve Victor Hugo etkisi Namık Kemal tiyatrosunda önemli bir açılım olmuştur.
Yurda döndükten sonra da Namık Kemal edebî türler içerisinde en fazla tiyatroyu sevdiğini dile getirmiş
ve tiyatro için iki değerden söz etmiştir: “Fayda” ve “Eğlence”
Vatan Yahut Silistre, Namık Kemal’in yazdığı ve sahnelediği ilk oyunudur. İstanbul Gedikpaşa’da
Türkçe temsiller vermeye hazırlanan Güllü Agop Tiyatrosu, Vatan Yahut Silistre oyununu 1 Nisan 1872
tarihinde sahnelemiştir. Yazarın hayatta iken sahnelenen tek oyunu da bu olmuştur. Oyun sahnelendikten sonra halk tarafından büyük bir heyecan ile karşılanmış, seyirciler oyunu izlediklerinde vatanseverlik
ve kahramanlık duyguları harekete geçince galeyana gelmiş, sonunda da Namık Kemal için üç yıl sürecek olan Magosa sürgün günleri başlamıştır.
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Vatan Yahut Silistre Üzerine Genel Bir Değerlendirme
Namık Kemal’in oyunları içerisinde en çok ses getirmiş ve en fazla tanınan eseri olmasına rağmen
Vatan Yahut Silistre teknik açıdan ve tiyatro kurgusu bağlamında yazarın en iyi oyunlarından birisi değildir. Hatta kurgu bağlamında kimi kusurlar da barındırmaktadır.
Oyun dört perdeden oluşur. Sırasıyla, birinci perde yedi sahne, ikinci perde beş sahne, üçüncü perde dokuz sahne, dördüncü ve son perde ise yedi sahneden oluşur.
Vatan Yahut Silistre tarihî bir oyundur. Genel olarak tarihteki Silistre Kuşatması’nı (14 Nisan-23 Haziran 1854) konu almaktadır. Bilindiği gibi, Kırım Savaşı sırasında Rus ordusu Tuna’yı geçerek Silistre kalesini kuşatır. Zorlu kuşatma kırk gün sürer, kuşatma sonunda da Rus ordusu, Osmanlı ordusunun
karşısında geri çekilmek zorunda kalır. Silistre Kuşatması, XVIII. yüzyıldan beri Osmanlı ordusunun tipik başarılı savaşlarından/ savunmalarından birisi olmuştur.
Oyunun türü romantik dramdır. Romantik edebiyatın tarihi konulara olan ilgisi burada da kendini
göstermektedir. Namık Kemal’in Zavallı Çocuk dışındaki tüm oyunlarının konusu tarihî meselelerden
alınmıştır. Burada tarih bilincini oluşturma ve yaşatma amacı ön plana çıkmaktadır. Romantik dramda
bulunması gereken, gündelik hayatın acı ve güzel yanlarının anlatılabilmesi, yerli hayata ve ulusal konulara yer verilmesi, perde sayısının yazarın isteğine bırakılması ve klasik tiyatronun kurallarının yıkılması,
yerli hayatın ve ulusal konuların işlenmesi gibi ilkeler Namık Kemal tiyatrosunda açıkça görülmektedir.
Tiyatro Oyunun Tahlili
Bir tiyatro oyununda, dram sanatının kurgusal özellikleri incelenirken şu değerler göz önünde bulundurulmalıdır:
Öz ve biçim (tema/durum /oyun kişisi)
Olay dizisi (serim/çatışma/düğüm/doruk nokta/çözüm)
Kişileştirme (tip/karakter)
Konuşma örgüsu
Yer kavramı
Estetik denge
Oyunun son sözleri
Vatan Yahut Silistre’de olaylar zinciri içerisindeki giriş bölümü (serim) Zekiye’nin odasında başlamıştır. Oyun kişisi yalnızdır ve kendi kendisi ile konuşmaktadır. İslâm Bey’e olan aşkını kendine itiraf ederken evin önünden geçen ve tesadüfen bu itirafı duyan İslâm Bey, Zekiye’nin odasına girer. Bu kurguda
görülen ve dram sanatının temel değerlerinden birisi olan ilk çatışmadır.
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Diğer çatışma noktaları şu şekilde listelenebilir:
➣➣ Karşılıklı aşklarını itiraf eden iki sevgilinin karşılarına bir engel çıkar.
➣➣ İslâm Bey vatanı savunmak için Silistre Kalesi’ne gidecektir.
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➣➣ Kavuşan iki sevgili daha birleşemeden ayrılırlar.

Silistre Kale’sinde Sıdkı Bey ile Zekiye karşılaşır:
➣➣ İslâm Bey yaralanır.
➣➣ Zekiye, İslâm Bey’e bakar ve onu iyileştirir.
➣➣ Zekiye’nin bir kız olduğu anlaşılır.
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➣➣ Rüstem Bey, Sıdkı Bey’i tanır; ama gerçekleri gizler.
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Zekiye, İslâm Bey “Ölüme gidiyorum, vatan için ölümden korkmayanlar arkamdan gelsin.” deyince
Zekiye erkek kılığına girerek sevgilisinin ardından cepheye gider. Bu durum, oyundaki doruk noktadır.
Bundan sonra oyundaki çatışma unsurları oyunun sonlanmasına yardımcı olur ve bilinmezler teker teker çözümlenmeye başlar.

➣➣ Karşı tarafın planlarını bozmak için İslâm Bey, Zekiye ve Abdullah Çavuş öncü birlik olarak ileri
giderler.
➣➣ Düşman bozulur.
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➣➣ Sıdkı Bey ile Zekiye’nin baba kız oldukları anlaşılır. Vatan Yahut Silistre mutlu sonla biter. Zekiye
devlete bağlı bir insan olarak hem sevdiğine hem de babasına kavuşur. Vatan da barışa ve huzura bu yüce gönüllü kişiler sayesinde ulaşmıştır.
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Oyun kişilerine bakıldığında iki önemli oyun kişisi vardır. Zekiye, oyundaki fonksiyonel söylemde
en aktif kişidir. Neredeyse oyunun başından sonuna kadar değişim içerisine giren tek karakter de odur.
Onun karakterini farklı yapan ve kişisel özelliklerini değerli kılan bir diğer unsur, Zekiye’nin eğitim
görmüş bir kız olmasıdır. Zekiye, okuyup yazma bilmektedir. Dünya görüşü farklılaşmıştır. Hemcinslerinden farklıdır.
İslâm Bey, tek boyutlu bir tiptir. Vatansever insan örneğidir. Bir rol modeldir. Vatan için isteyerek ve
gönülden dileyerek sonuç her ne olursa olsun korkmadan ve yılmadan mücadele eden insan tipine karşılık gelmektedir. Bu özellik Zekiye’ye güç kazandırmaktadır.
Zekiye ve İslâm Bey’i birbirine bağlayan üçüncü oyun kişisi ise Sıdkı Bey’dir. Sıdkı Bey, Zekiye’nin
yıllar önce kaybolan babasıdır. Yazar, baba imgesini burada fonksiyonel olarak kullanır. Zekiye’nin
babasına kavuşması, baba imgesi geniş anlamda Osmanlı İmparatorluğu olarak algılanacak olunursa derin anlamda uzun zamandır askerî, siyasal ve ekonomik açıdan zor durumda bulunan Osmanlı
İmparatorluğu’nun yeniden canlanması anlamı da okura verilmektedir.
Oyundaki kişiler bir amaca hizmet ettiklerinden ve tek taraflı işlendiklerinden tipleme boyutunda kalmışlardır. Vatan Yahut Silistre’de bir karakter bulunmamaktadır.
Vatan Yahut Silistre’de konuşma örgüsü çoğunlukla uzun tiratlara dayanmaktadır. Özellikle İslâm
Bey ve Zekiye’nin tiratları uzundur. Namık Kemal düşüncelerini ve vermek istediği mesajı bu iki tip üzerinden aktarmaktadır.
Sıdkı Bey, Abdullah Çavuş ve diğerlerinin konuşmaları kısa ve amaca uygundur. Bu durumda denilebilir ki kişiler kendi kimlik özelliklerine, konumlarına ve eğitim durumlarına göre konuşturulmuşlardır. Oyundaki en tipik örnek, “Kıyamet mi kopar?” leitmotifini sürekli tekrarlayan Abdullah Çavuş’a aittir.
Kişilik özelliğine bağlı olarak saf, temiz ve vatana gönülden bağlı bir insanın ısrarları bu cümle ile tekrar edilmektedir.
Oyunda eleştirilecek yön, Namık Kemal’in oyunun kişilerini ve kurgusunu düşünce dünyasını yansıtmak için bir aracı olarak kullanmasıdır. Vatan Yahut Silistre ile birlikte okuruna vermek istediği ülküsel değerler, vatan sevgisi, millet kavramı, devletin birliği ve bütünlüğü, arkadaşlık duygusu ve dostluğun önemi, görev bilinci gibi öylesine ön plana çıkar ki neredeyse oyun kişilerinin hepsi bu değerler yüzünden gerçek kişilik özelliklerini sergileyemezler. Yine bu değerler kurguya yön verir. Teknik açıdan
bir kusurdur.
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SAMİ PAŞAZÂDE SEZAİ’NİN “PANDOMİMA” ADLI HİKÂYESİNİN ÇÖZÜMLENMESI

LA

RI

“Pandomima” ve Kısa Hikâye Üzerine Genel Bir Değerlendirme
Samipaşazâde Sezai, “Pandomima” isimli hikâyesini Küçük Şeyler adlı kitabında yayımlar. Küçük
Şeyler, dönemi için oldukça önemli bir çalışmadır. Özellikle “Mukaddime”si burada anılmalıdır. Çünkü
bahsedilen “Mukaddime”de ilk olarak hikâye ve kısa hikâye üzerine bir tanımlama getirilmiştir.
Küçük Şeyler’deki hikâyeler küçük insanları, onların sıradan yaşamlarını ve çevrelerindeki hayatlarından kesitleri dile getirmektedir. O döneme kadar küçük, önemsiz, dikkati çekmeyen yaşam parçalarına ait ayrıntılar, kitaptaki hikâyelerin temelini oluşturmaktadır. Yazarın insana dikkatli bir bakış açısı vardır. Tiplemeler başarılıdır ve kişilerin psikolojileri gerçeklere uygun olarak verilmiştir. Gerçek tiplemeler, gerçek bir zaman ve mekânın (büyük çoğunluğu İstanbul ve çevresi) birleşiminde varlıklarını sürdürmektedirler.

MU
RA

T

YA

YIN

Hikâyenin Tahlili
“Pandomima”, kısa ve etki birliği yüksek bir hikâye kurgusuna sahiptir. Hikâyede kişi kadrosu sınırlı
tutulmuş, merkeze Paskal adında bir palyaço yerleştirilmiştir. Olay, basit ve sadedir. Zaman ve mekân
gerçekçi bir anlatımla kompoze edilmiştir. Metnin kompozisyonunda, birbirine neden sonuç ilişkisine
bağlı olaylar zincirinin eklemlendiği giriş, gelişme ve sonuç bölümleri yer almaktadır. Kurgu, tanrısal bakış açısına sahip bir anlatıcı tarafından düzenlenmiştir. Her şeyi bilen ve gören yazar ile hikâye kişisi
Paskal’ın dünyalarının farklı olması, hatta bir tezat hâlinde bulunması metinde iki paralel çizgiyi bize vermekte, sonda yaşanan sürpriz bu iki gerçekliğin çarpışmasından doğmaktadır.
Giriş bölümünde İstanbul’da Haseki taraflarında bir evin ve çevresinin tasviri yapılmaktadır. Burası hikâye kişisi Paskal’ın yaşadığı evdir. Yazar ev tasvirini gerçekçi bir bakış açısı ve detaylarla birlikte verir.
Gelişme bölümü ile birlikte hikâyede olay başlar. Hikâyenin gelişme bölümü de kendi içerisinde üç
anlatı ekseninde değerlendirilebilir: Birincisinde Paskal’ın evinden işine giden yol boyu anlatılır. Bu yol
tasviri ile birlikte okur ilk olarak Paskal ile tanışır. Bir dış tanıtımdır bu. Paskal, yüzeysel olarak anlatılır.
İkinci anlatı ekseninde tiyatro binasının kapısındaki asılı tabela ile birlikte binanın içerisi tasvir edilmeye başlanır. Paskal’ın sahnelediği oyun anlatılırken bu kez hikâye kişisinin ruh hâlini öğrenmeye başlarız. Üçüncü anlatı ekseni oyunun bitmesi ve Paskal’ın tiyatro sahnesinden evine giden yol ve evin içinin anlatımından oluşmaktadır.
Olay bir yaz gününde -günlerden de cumadır- başlar. Paskal evinden çıkarak iş yerine doğru yol almaktadır. Burada başkişi Paskal tanıtılır. Hikâye kişisi otuz üç yaşındadır. Biraz şişmanca ve sakattır.
Yürüyerek işine gidip gelmektedir. Metnin giriş bölümünde ev tasviri ile insanların ruh hâlleri arasında bir
bağ kurulurken burada ev ile iş yeri arasındaki yol tasviri yapılır.
Yeni Bahçe civarında yıkık dökük bir bina vardır ve bu bina Paskal’ın oyunlarını sahnelediği yerdir.
Kapısında asılı levhadan Paskal’ın işi hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Paskal, bir pandomima oyuncusudur. Oyunlar, cuma ve pazar günleri oynanmaktadır.
Paskal, kendisini seyretmeye gelen Etfelya adlı bir kıza platonik anlamda âşık olmuştur. Eftelya, yirmi yaşlarında, güzel bir kızdır. Düzenli olarak Paskal’ın tiyatrosuna oyunlarını izlemeye gelmekte ve bu
sözsüz gösterimlerden zevk almaktadır.
Her iki hikâye kişisi birbiri ile karşıt kutuplardadır. Bu iki kişinin yaşamın bir noktasında karşılıklı bir
araya gelebilmeleri mümkün değildir. İşte hikâyedeki asıl çatışma bu noktada başlamaktadır.
Hikâyede olay anlatımı gelişme bölümü ile başlar ve bu bölüm ile sona erer. Hikâyedeki tek hareket
ve dinamizm de burada bulunmaktadır. Bir yaşam parçası evden tiyatro salonuna gitmek ve orada oyunun sahnelendikten sonra yeniden eve dönmekle birlikte dairesel bir gelişim içerisinde verilmiştir. Yazar
bu dairesel döngü içerisinde iki karşıt değer yerleştirmiştir: Paskal ve Eftelya.
Sonuç bölümü, her şeyi bilen tanrısal anlatıcının olayı özetlemesi ile oluşmaktadır. İki hafta boyunca tiyatroya gelmeyen Eftelya’nın başka biriyle evlenmesi söz konusudur. Eftelya, bir akşam kocasıyla
birlikte tiyatroya gelir. Bunu gören Paskal yıkılır. İçindeki aşk duygusunu bitiremez. Yaralarını tamir edemez. Bir çözümsüzlük içerisine girer.
Hikâye sürpriz bir sonla bitmiştir. Maupassant tarzı hikâyenin tipik özelliklerinden birisi budur. Otuz
üç yaşında romantik ve içe kapalı bir insanın aşk acısının üstesinden gelememesi okuru şaşırtıcı bir sona ulaştırmaktadır. Metinde anlatılan hikâye romantik olmakla birlikte yazarın bunu dile getiriş biçimi gerçekçidir. Tasvirler ve anlatılar bu gerçekçi anlayışa göre kurgulanmıştır. Ayrıntılar dikkat çekicidir. Olaylar basit tutulmuş, ana fikir ve yardımcı düşünceler güçlü bir kurgu ile birbirine bağlanmıştır. Metin, kısa,
etki birliği yüksek ve anlam yoğunluğu fazla bir yapıya sahiptir.
Anlatıcının yazar olması ve tanrısal bir bakış açısıyla verilmesi özellikle hikâyedeki çarpıcı son ile yakından ilgilidir. Çünkü yazar okurun karakterle özdeşleşmesini istemektedir.
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AÇIKLAMALI SORULAR

A) I

B) II

C) III

D) IV
E) V

B) Arz-ı Muhabbet
C) Eşek ile Tilki

D) Darb-ı Mesel
E) Arılar
AÇIKLAMA

Şinasi’nin Müntehabat-ı Eşar’ında yer alan sade
Türkçe ile kaleme alınmış mesnevi tarzında on bir
beyitlik bir manzumesi Arz-ı Muhabbet’tir.
YANIT: B
4.

1885 ve 1893 tarihlerinde, yaptığı iki yeni baskıya Divan-ı Şinasi adını vererek
Şinasi’nin şiirlerini yayımlayan isim aşağıdakilerden hangisidir?

YA

Yukarıdaki parçada yer alan numaralandırılmış ifadelerden hangisi hatalıdır?

A) Ömrümde Sükut

LA

(I) Şinasi gerek şiiri gerekse nesriyle Türk
edebiyatına yön veren ilk edebiyatçılarımızdan biridir. (II) Edebiyata getirdiği dil anlayışı
kendinden önceki isimlere göre oldukça farklıdır. (III) Özellikle konuşma dilini edebiyata sokma gayretleri dikkate değerdir. (IV) O,
insanı temel alan dünya görüşü ile bir insan
anlayışı kurma peşindedir. (V) Sadelik ve yenilik adına eski şiirin hayal sisteminden yaklaşma, gerçek değerleri hayalî olana tercih
etme onun edebiyatımıza getirdiği en önemli
yenilikler arasındadır.

YIN

1.

Şinasi’nin Müntehabat-ı Eşar’ında yer
alan sade Türkçe ile kaleme alınmış mesnevi tarzında on bir beyitlik bir manzumesi aşağıdakilerden hangisidir?

RI

3.

A) Namık Kemal

B) Ebuzziya Tevfik
C) Ali Suavi

AÇIKLAMA

D) Recaizade Mahmut Ekrem
E) Nabizade Nazım
AÇIKLAMA

1885 ve 1893 tarihlerinde, yaptığı iki yeni baskıya
Divan-ı Şinasi adını vererek Şinasi’nin şiirlerini yayımlayan isim Ebuzziya Tevfik’tir.
YANIT: B

2.

MU
RA

T

Sadelik ve yenilik adına eski şiirin hayal sisteminden uzaklaşma, gerçek değerleri hayalî olana
tercih etme Şinasi’nin edebiyatımıza getirdiği en
önemli yenilikler arasındadır.
YANIT: E

Aşağıdakilerden hangisi Müntehabat-ı
Eşar’ın bölümleri arasında sayılamaz?

5.

A) Kasâid

Şinasi’nin yenilik fikirlerini sahiplendiği,
yücelttiği ve kendisine methiyeler yazdığı
devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

B) Gazeliyât

A) Talat Paşa

D) Şarkıyyât

C) Ali Paşa

C) Resmiyyat

B) Mithat Paşa

E) Medhiyyât

D) Mustafa Reşit Paşa

AÇIKLAMA

E) Ziya Paşa

Eser, Kasâid (kasideler), Gazeliyât (gazeller),
Şarkıyyât (şarkılar), Medhiyyât (methiyeler), Müfredat (müfretler), Mesârî (mısralar), Tevârih (tarihler), Hikâyât (hikâyeler), Hezliyyât ve Hicviyyât
(hezeller ve hicivler) başlıkları altında dokuz bölümden meydana gelir.
YANIT: C

AÇIKLAMA

Şinasi’nin yenilik fikirlerini sahiplendiği, yücelttiği ve kendisine methiyeler yazdığı devlet adamı
Mustafa Reşit Paşa’dır.
YANIT: D
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8.

A) J.J. Rousseau

A) Yalnız I

C) Victor Hugo

C) I-III

B) Ibsen

B) Yalnız III

D) Moliere

D) II-III

E) Racine

E) I-II-III
AÇIKLAMA

Genel olarak Namık Kemal’in oyunları içerisinde
en çok ses getirmiş ve en fazla tanınan eseri olmasına rağmen Vatan yahut Silistre teknik açıdan
ve tiyatro kurgusu bağlamında yazarın en iyi oyunlarından birisi değildir. Hatta kurgu bağlamında kimi kusurlar da barındırmaktadır.
YANIT: C

YA

Özellikle romantik dram ve Victor Hugo etkisi Namık Kemal tiyatrosunda önemli bir açılım olmuştur.
YANIT: C

YIN

AÇIKLAMA

7.

Vatan yahut Silistre ile ilgili olarak yukarıdaki numaralandırılmış ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

RI

Namık Kemal’in tiyatro eserlerinde aşağıdaki Batılı yazarlardan hangisinin izlerini
görmek mümkündür?

LA

6.

Namık Kemal’in Vatan yahut Silistre oyunu ilk kez hangi tarihte sahnelenmiştir?

9.

A) 1 Nisan 1872

B) 18 Eylül 1875

A) Kişileştirme (tip/karakter)

C) 3 Mayıs 1876

B) Konuşma örgüsü

MU
RA

AÇIKLAMA

T

D) 12 Temmuz 1877
E) 19 Mart 1880

Aşağıdakilerden hangisi bir tiyatro oyununda, dram sanatının kurgusal özellikleri incelenirken dikkat edilmesi gereken
hususlar arasında sayılamaz?

İstanbul Gedikpaşa’da Türkçe temsiller vermeye
hazırlanan Güllü Agop Tiyatrosu, Vatan Yahut Silistre oyununu 1 Nisan 1872 yılında sahnelemiştir.
I. Namık Kemal’in oyunları içerisinde en çok ses
getirmiş ve en fazla tanınan eseridir.
II. Teknik açıdan ve tiyatro kurgusu bağlamında
yazarın en iyi oyunudur.
III. Vatan sevgisi üzerine yazılmış bir oyundur.
Oyunun asıl adı da Vatan’dır.
YANIT: A

C) Yer kavramı
D) Metaforlar

E) Estetik denge

AÇIKLAMA

•
•
•
•
•
•
•

108

Bir tiyatro oyununda, dram sanatının kurgusal
özellikleri incelenirken dikkat edilmesi gereken
hususlar şunlardır:
Öz ve biçim (tema/durum/oyun kişisi)
Olay dizisi (serim/çatışma/düğüm/doruk nokta/
çözüm)
Kişileştirme (tip/karakter)
Konuşma örgüsü
Yer kavramı
Estetik denge
Oyunun son sözleri
Yaşamında makam, mevki, aile gibi pek çok
gücü kaybetmiştir. Yalnız ve yenilmiş olmasına rağmen o namusuyla yaşayan, arkadaşlık
duygusunu değer bilen, vatana ve millî değerlere bağlı bir insandır. Oyunda bu uğurda gerekirse ölümden bile kaçmayan insan tipine
karşılık gelmektedir.
YANIT: D

10. Yukarıdaki parçada özellikleri verilen
oyun kişisi aşağıdakilerden hangisidir?

12.

A) Abdullah Çavuş

RI

B) İslam Bey

I. Hikâyede olay anlatımı gelişme bölümü ile başlar ve bu bölüm ile sona erer.
Hikâyedeki tek hareket ve dinamizm de
burada bulunmaktadır.

II. Bir yaşam parçası evden tiyatro salonuna gitmek ve orada oyunun sahnelendikten sonra yeniden eve dönmekle birlikte
dairesel bir gelişim içerisinde verilmiştir.

C) Kemal Bey
D) Sıdkı Bey

LA

E) Rüstem Çavuş

III. Yazar bu dairesel döngü içerisinde iki
karşıt değer yerleştirmiştir: Paskal ve Eftelya.

AÇIKLAMA

YIN

Yukarıdaki numaralandırılmış ifadelerden
hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

B) Yalnız III
C) I-II

D) I-III

E) I-II-III

YA

Özellikleri verilen kahraman Sıdkı Bey’dir. Sıdkı
Bey’in gerçek ismi Ahmet Bey’dir. Orduda yüzbaşı
olan arkadaşı Ali Bey bir namus meselesi için kumandanını öldürünce Divan-ı Harb’te yargılanarak
ölüme mahkûm edilir. Ölüm emrini yerine getirmeyen Ahmet Bey’in rütbeleri elinden alınır. Ahmet
Bey, bu utanca dayanamaz ve ailesini terk etmek
durumunda kalır. Zaman içerisinde başka bir isimle tekrar orduya yazılır. Yeniden aynı rütbeye gelince ailesini ararsa da karısının ve oğlunun öldüğünü öğrenir. Yaşamında makam, mevki, aile gibi
pek çok gücü kaybetmiştir. Yalnız ve yenilmiş olmasına rağmen o namusuyla yaşayan, arkadaşlık duygusunu değer bilen, vatana ve millî değerlere bağlı bir insandır. Oyunda bu uğurda gerekirse
ölümden bile kaçmayan insan tipine karşılık gelmektedir.
YANIT: D

Verilen ifadelerin tümü doğrudur.

MU
RA

Pandomima adlı hikâye ile ilgili olarak yukarıdaki parçada yer alan numaralandırılmış ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) I

D) IV

B) II

E) V

C) III

YANIT: E

13. Türk edebiyatında ilk olarak hangi karakter ile bir kişinin hem iç hem de dış dünyası bu denli derinlemesine gözlemlenmiş ve kurgulanmıştır?

T

11. (I) “Pandomima”, kısa ve etki birliği yüksek
bir hikâye kurgusuna sahiptir. (II) Hikâyede
kişi kadrosu sınırlı tutulmuş, merkeze Paskal
adında bir palyaço yerleştirilmiştir. (III) Olay,
karmaşık ve kafa karıştırıcıdır. (IV) Zaman ve
mekân gerçekçi bir anlatımla kompoze edilmiştir. (V) Metnin kompozisyonunda, birbirine neden sonuç ilişkisine bağlı olaylar zincirinin eklemlendiği giriş, gelişme ve sonuç bölümleri yer almaktadır. Kurgu, tanrısal bakış
açısına sahip bir anlatıcı tarafından düzenlenmiştir.

AÇIKLAMA

A) İslam

B) Zekiye

C) Paskal
D) Bihruz

E) Periveş
AÇIKLAMA

Türk edebiyatında ilk olarak Bihruz karakteri ile bir
kişinin hem iç hem de dış dünyası bu denli derinlemesine gözlemlenmekte/incelenmekte/kurgulanmaktadır.
YANIT: D

AÇIKLAMA

“Pandomima”, kısa ve etki birliği yüksek bir hikâye
kurgusuna sahiptir. Hikâyede kişi kadrosu sınırlı
tutulmuş, merkeze Paskal adında bir palyaço yerleştirilmiştir. Olay, basit ve sadedir.
YANIT: C
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15. Araba Sevdası romanının zaman ögesi ile
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

RI

A) Roman 1286 Rumi’de başlar. Bu 1870
yılının Mayıs ayı başlarına denk gelmektedir.

LA

B) Roman kronolojik bir anlatımla ilerler.
Günler bir akış ve dinamizm hâlinde devam eder.

C) Romanın akışı hep Bihruz Bey’in yaşamına paralel olarak ilerler.
D) Özel zaman dilimleri vardır. Haziranın
sonunda (27 Haziran 1870) Periveş
Hanım’a rastlaması, ramazan ayında içine kapanması, oruç tutup namaz kılması
gibi.

YIN

14. Şam Defterdarlarından Sahabî Efendi’nin
en küçük çocuğudur. O da pek çok açıdan
Bihruz’a benzemektedir. Bu benzerlikler arasında özellikle anılması gereken, Bihruz gibi kötü yetiştirilmesi ve eğitimi açısından eksik kalmasıdır. Çalışmaktan hoşlanmaz, günlerini yeme içme ve eğlenme ile geçirir. Bihruz Bey’e benzemeyen yanları da bulunmaktadır. Örneğin etrafındakileri alaya almaktan
hoşlanır. Kurnaz ve yalancıdır. Yaşam tecrübesi vardır ve dışa dönük bir tiptir. Roman
içerisindeki değişim ve dönüşüm, olaylar zinciri içerisindeki doruk noktaya ulaşma onun
sayesinde gerçekleşmiştir.
Yukarıda özellikleri verilen roman kişisi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sahabi Efendi

E) Roman kış aylarında şubat sonunda biter. Romandaki tüm olaylar yaklaşık on
aylık (mayıs-eylül) bir zaman döngüsü
içerisinde ilerler ve sona erer.

B) Periveş
D) Çengi

E) Keşfi Bey
AÇIKLAMA

YA

C) Mösyö Piyer

AÇIKLAMA

MU
RA

T

Özellikleri verilen roman kişisi Keşfi Bey’dir.
YANIT: E

Araba Sevdası, 1286 Rumi’de başlar. Bu 1870 yılının Mayıs ayı başlarına denk gelmektedir. Sonrasında roman kronolojik bir anlatımla ilerler. Günler bir akış ve dinamizm hâlinde devam eder. Bu
akış hep Bihruz Bey’in yaşamına paralel olarak
ilerler. Özel zaman dilimleri vardır. Haziranın sonunda (27 Haziran 1870) Periveş Hanım’a rastlaması, ramazan ayında içine kapanması, oruç tutup namaz kılması gibi. Sonbaharda eylül sonu roman biter. Romandaki tüm olaylar yaklaşık beş aylık (mayıs-eylül) bir zaman döngüsü içerisinde ilerler ve sona erer.
YANIT: E
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1.

(I) “Vahdet-i zât”, tasavvuf felsefesi ve İslam düşüncesinde varlığın birliği kavramına karşılık gelmektedir. Yaratan ve yaratılanın tek bir kaynaktan geldiği ve onun da tek
olduğu kuşkusuz bir gerçekliktir. (II) Bu gerçeklik, insanlar tarafından geçmiş dönemlerde, yüzyıllar boyunca hiç şüphe bile edilmeden kalp ile iman edilip dil ile tekrar edilmiştir. (III) Oysa Şinasi “Vahdet-i zâtına aklımca
şehâdet lâzım” derken akli olanı kalbin ve dilin kabullerinin önüne geçirmektedir. (IV) İşte
Şinasi’nin şiirinde yeni olan bir başka değer
bu bakış açısında saklıdır. Sözü edilen akıl
ile birlikte verilen düşünme kavramları, Batı
felsefesindeki pozitivist düşünceye yakınlıklar göstermektedir. (V) Burada Jean Jacques
Rousseau’nun pozitivist dünya görüşü ile şekillenen insanlık dini (Religion de l’humanite)
düşüncesine ait tasarılardan izler bulunabilir.

RI

4.

ÇÖZÜMLÜ
DENEME SORULARI
Şinasi’nin Türk şiirindeki yeri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

LA

A) Şinasi’nin akılcı tutumu ve dil alanındaki
arayışları kendinden sonraki kuşağı derinden etkilemiştir.

YIN

B) Aklı ön plana çıkaran tutumu edebiyatta
bakış açısının değişimine neden olmuştur.

C) Akıl, bilgi, medeniyet, cemiyet, hak, hukuk ve kanun, adalet gibi kavramları edebiyatımıza sokmuştur.

D) Yeni kavramları sade bir dil ile veren şair,
Türk edebiyatının hemen her alanında
yeni bir algının oluşmasına da aracı olmaktadır.

YA

Yukarıdaki parçada yer alan numaralandırılmış ifadelerden hangisi yanlıştır?

E) Soyut olanı somut olana tercih etme
Şinasi’nin edebiyatımıza getirdiği en
önemli yeniliklerden biridir.

A) I

5.

B) II

C) III

D) IV

E) V

Namık Kemal’in yazdığı ve sahnelediği ilk
oyunu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zavallı Çocuk

2.

B) Akif Bey

C) Celaleddin Harzzemşah

Hak Taâla azamet âleminin pâdişehi

D) Kara Bela

Lâmekândır olamaz devletinin tâhtgehi

MU
RA

T

Şinasi’nin yukarıdaki dizelerini okuduktan sonra ona yardımcı olmaya karar veren isim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ziya Paşa

6.

B) Namık Kemal

Bir tiyatro oyunu kurgusal özellikleri bakımından incelenirken oyunun olay dizisi de incelenir.

Aşağıdakilerden hangisi olay dizisinin incelenmesinde dikkat edilen hususlardan
biri değildir?

C) Ebuzziya Tevfik

D) Ahmet Vefik Paşa
E) Ali Suavi

3.

E) Vatan yahut Silistre

A) Serim

C) Doruk nokta

E) Mekân

Şinasi’nin tüm şiirlerinin bir araya toplandığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?

7.

A) Müntehabat-ı Eşar

Aşağıdakilerden hangisi Silistre’de cephede bulunan kahramanlardan biri değildir?

B) Tercüme-i Manzume

A) Abdullah Çavuş

D) Eşar-ı Şinasi

C) Kemal Bey

C) Durub-ı Emsal-i Osmaniye

B) İslam Bey

E) Divan

D) Sıdkı Bey

E) Rüstem Çavuş
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B) Düğüm

D) Çatışma
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9.

B) Periveş

C) Keşfi Bey

D) Mösyö Piyer

Oyundaki fonksiyonel söylemde en aktif kişidir. Neredeyse oyunun başından sonuna
kadar değişim içerisine giren tek karakter de
odur.
Bahsi geçen oyun kişisi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Abdullah Çavuş
C) Zekiye
E) Rüstem Çavuş

A) Sahabi Efendi

B) İslam Bey
D) Sıdkı Bey

E) Çengi

LA

A) Abdullah Çavuş
C) Zekiye
E) Rüstem Çavuş

12. Araba Sevdası romanında Bihruz Bey’in
en yakın arkadaşı olan kahraman aşağıdakilerden hangisidir?

RI

Leitmotif hâlinde tekrar ettiği “Kıyamet mi
kopar?” cümlesiyle değerlerine bağlılığını
gösteren Vatan yahut Silistre’deki oyun
kişisi aşağıdakilerden hangisidir?

13. Gustave Flaubert tarafından 1856’da yayımlanan ve Araba Sevdası romanını etkileyen roman aşağıdakilerden hangisidir?

YIN

8.

A) Don Kişot

B) İslam Bey
D) Sıdkı Bey

B) Anna

C) Madam Bovary

D) Kırmızı ve Siyah

10. Küçük Şeyler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

YA

E) Suç ve Ceza

14. Araba Sevdası romanında anlatım teknikleri açısından en dikkate değer husus
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Üstkurmaca tekniğinin kullanılması

B) Geriye dönüşlerle zaman akışının durması

MU
RA

T

A) O döneme kadar küçük, önemsiz, dikkati
çekmeyen yaşam parçalarına ait ayrıntılar, kitaptaki hikâyelerin temelini oluşturmaktadır.
B) Yazarın insana dikkatli bir bakış açısı
vardır.
C) Tiplemeler başarılıdır ve kişilerin psikolojileri gerçeklere uygun olarak verilmiştir.
D) Gerçek tiplemeler, gerçek bir zaman ve
mekânın (büyük çoğunluğu İstanbul ve
çevresi) birleşiminde varlıklarını sürdürmektedirler.
E) Özellikle mekân anlatımı ve romantik bir
çevre kurgusu kendisinden önce rastlanılamayacak derecede başarılıdır.

11. (I) Metnin giriş bölümünde ev tasviri ile insanların ruh hâlleri arasında bir bağ kurulurken
burada ev ile iş yeri arasındaki yol tasviri yapılır. (II) Yol durağan bir mekân olarak verilir.
Süreç işlemeye başlayınca da kişinin tanıtımı
da durağan bir atmosferde gerçekleşir. (III)
Metnin gelişme bölümünde iki gerçeklik vardır. Yol boyunca yapılan tasvirlerde bir İstanbul yaşamı anlatılır. (IV) Tıpkı giriş bölümündeki ağaç gibi canlı ve hareketli bir yaşamdır bu. (V) Araba gürültüleri, çocuk ağlamaları, tozlu sokaklar, yıkık dökük binalar, kırlangıçlar, kuşlar vb. yaşamın dinamizmini yansıtmaktadırlar. Bu canlı ortam içerisinde Paskal yine yalnızdır.
Pandomima adlı hikâye ile ilgili olarak verilen yukarıdaki parçada yer alan numaralandırılmış ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) I

B) II

C) III

D) IV

C) Bilinç akışı ve iç monolog tekniklerinin
kullanılması
D) Karakterlerin psikolojilerine yer verilmesi

E) Kişilerin mekan ve nesnelerle ilişkilendirilmesi

15. “Pandomima” Samipaşazâde Sezai’nin
hangi kitabının içinde yer alır?

E) V
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A) Sergüzeşt

B) Küçük Şeyler
C) İclal
D) Şir

E) Rumuzu’l-Edeb

1.

E

2.

B Şinasi’nin Münacat’ında yer alan dizeleri Yunus Emre’nin şiirlerine benzeterek
Şinasi’ye hayran olan ve yardımcısı olmaya karar veren isim Namık Kemal’dir.

3.

A Şinasi’nin tüm şiirlerinin bir araya toplandığı eseri Müntehabat-ı Eşar’dır.

4.

E

LA

YIN

Küçük Şeyler’de gerçek tiplemeler, gerçek bir zaman ve mekânın (büyük çoğunluğu İstanbul ve çevresi) birleşiminde varlıklarını sürdürmektedirler.
Samipaşazâde Sezai’nin hikâyelerinde
özellikle mekân anlatımı ve gerçekçi bir
çevre kurgusu kendisinden önce rastlanılamayacak derecede başarılıdır.

YA

10. E

E Namık Kemal’in yazdığı ve sahnelediği ilk oyunu Vatan yahut Silistre’dir. Yazarın hayatta iken sahnelenen tek oyunu da bu olmuştur. Oyun sahnelendikten
sonra halk tarafından büyük bir heyecan
ile karşılanmış, seyirciler oyunu izlediklerinde vatanseverlik ve kahramanlık duyguları harekete geçince galeyana gelmiş,
sonunda da Namık Kemal için üç yıl sürecek olan Magosa sürgün günleri başlamıştır.

11. B Metnin giriş bölümünde ev tasviri ile insanların ruh hâlleri arasında bir bağ kurulurken burada ev ile iş yeri arasındaki yol
tasviri yapılır. Yol durağan bir mekân olarak verilmez. Süreç işlemeye başlayınca
da kişinin tanıtımı dinamik bir atmosferde
gerçekleşir.

6.

7.

8.

MU
RA

T

5.

Şinasi, somut olanı soyut olana tercih etmiştir. Şinasi’nin edebiyatımıza getirdiği
en önemli yeniliklerden biri de odur.

Şinasi’nin şiirinde akıl ile birlikte verilen
düşünme kavramları, Batı felsefesindeki
pozitivist düşünceye yakınlık göstermektedir. Burada Auguste Comte’un pozitivist dünya görüşü ile şekillenen insanlık
dini (Religion de l’humanite) düşüncesine ait tasarılardan izler bulunabilir.

C Oyun kişilerine bakıldığında iki önemli
oyun kişisi vardır. Zekiye, oyundaki fonksiyonel söylemde en aktif kişidir. Neredeyse oyunun başından sonuna kadar
değişim içerisine giren tek karakter de
odur. Zekiye’nin Silistre Savunmasına
gitmesinin nedeni başlangıçta vatan sevgisi değildir. Zekiye, âşık bir kadın tipidir
ve sevdiğinin ardından orduya yazılmıştır. Ancak içerisinde bulunduğu ortam, bireysel sevginin çeşitlenmesine neden olmuştur. Babasına kavuştuğunda baba
sevgisinin, vatanını savunduğunda da
vatan sevgisinin anlam ve değerini derinlemesine yaşamıştır.

RI

9.

ÇÖZÜMLÜ DENEME
YANITLARI

E

Olay dizisinin incelenmesinde dikkat edilen hususlar şunlardır: serim/çatışma/düğüm/doruk nokta/çözüm.

C Silistre’de cephede bulunan kahramanlar
başta Sıdkı Bey, Rüstem Çavuş ve Abdullah Çavuş’tur. İslam Bey de cepheye
giden kahramanlardandır.

A Leitmotif hâlinde tekrar ettiği “Kıyamet
mi kopar?” cümlesiyle değerlerine bağlılığını gösteren Vatan yahut Silistre’deki oyun kişisi Abdullah Çavuş’tur.

12. C Araba Sevdası romanında Bihruz Bey’in
en yakın arkadaşı olan kahraman Keşfi
Bey’dir.

13. C Gustave Flaubert tarafından 1856’da yayımlanan ve Araba Sevdası romanını etkileyen roman Madam Bovary’dir.
14. C Romanda anlatım teknikleri açısından
en dikkate değer unsur bilinç akışı ve iç
monolog tekniklerinin başarı ile kullanılmış olmasıdır. Hatta Berna Moran’a göre Türkiye’de bilinç akışı tekniğini ilk olarak kullanan kişi de Recaizâde Mahmut
Ekrem’dir.
15. B Pandomima, “Küçük Şeyler” adlı kitapta
yer alan hikâyelerdendir
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4.

DÖNEMSONU
DENEME SINAVI - 1

Mizancı Murat’ın çıkarmış olduğu gazetenin adı nedir?
B) Âfâk

C) Servet-i Fünun

Aşağıdaki adlandırmaların hangisi, aynı
zamanda ara nesil için kullanılmıştır?

D) Gülşen

E) Mektep

A) Tanzimat Edebiyatı
B) Ilımlılar

C) Servet-i Fünun Edebiyatı
D) Edebiyat-ı Cedide

5.

Ara nesil şairlerinin genellikle bireysel konuları işlemek zorunda kalmalarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

YIN

E) Fecr-i Ati Edebiyatı

LA

1.

RI

A) Mizan

A) Ürünlerini genellikle İkinci Abdülhamit’in
baskıcı döneminde verdikleri için siyasi
ve sosyal konulara isteseler de girememiş olmaları

2.

YA

B) Toplumsal ve siyasi konuları sevmiyor
oluşları

C) Okuyucuların sadece bireysel konulara
ilgi duyması

D) Eğitimlerinin, bilgi ve birikimlerinin sadece bireysel konulara uygun oluşu

Aşağıdaki ifadelerden hangisi ara nesil
için geçerlidir?

E) Bireysel konuları toplumsal konulardan
daha çok önemsemeleri

A) Ortak bir yayın organı etrafında toplanmışlardır.
B) Ortak bir bildirge yayımlamışlardır.
C) Çok güçlü bir edebiyat hareketidir.

D) Liderleri olan bir edebiyat akımıdır.

6.

3.

MU
RA

T

E) Ağırlıklı
olarak
İkinci
Abdülhamit
Dönemi’nde ürün vermişlerdir.

Aşağıdaki şairlerden hangisi daha çok divan edebiyatı etkisinde kalmıştır?
A) Nabizâde Nâzım

B) Abdülhalim Memdûh

C) Elhac İbrahim Efendi
D) Mehmet Celâl
E) Andelib

Bir cümlenin ikiden fazla mısraya taşması
uygulaması olan anjambman’ın (ulantı) ilk
olarak başladığı edebî topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

7.

A) Tanzimatçılar

Aşağıdakilerden hangisi ara nesilde mensur şiir türünde verilen ürünlerin bir özelliğidir?
A) Tamamen olay kurgusuna dayanır.

B) Servet-i Fünuncular

B) Bu metinler, ne şiirdir ne de düzyazı. Şiir
ile düzyazı arasında bir türdür.

D) Fecr-i Aticiler

D) Vezinlidir.

C) Ara nesil şairleri

C) Mısralar hâlinde yazılır.

E) Millî Edebiyatçılar

E) Hacim bakımından en az 50 sayfa olur.
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8.

Ara nesil yazarları, “mensur şiir” terimi için
aynı zamanda aşağıdaki terimlerden hangisini kullanmışlardır?

RI

A) Nesr-i muhayyel

12. İlk örnekleri Şinasi ile verilen Tanzimat
sonrası Türk edebiyatında, şiirde değişim
ilk olarak hangi alanda ve ne şekilde görülmeye başlamıştır?
A) Yenileşme cereyanı klasik Türk şiir geleneğini güçlendirmiştir. Bu üslup gelişerek
devam etmiştir.

B) Deneme
C) İstitrad
D) Takriz

LA

B) Şiirde serbest biçimler ve nazım şekilleri
kullanılmaya başlamıştır.

E) Manzume

C) Eski nazım şekilleri ve şiir formu devam
etmiş ama içerik değişmiştir.

9.

YIN

D) Şiir hem yapı hem de içerik olarak değişime uğramıştır.
E) Sadece şiir dili değişmiştir.

Ara nesil yazarları arasında aşağıdakilerden hangisinin hikâye ve romanına rastlanmaz?
A) Fatma Âliye Hanım
B) Ahmet Rasim

13. “Araba Sevdası” hangi yılda ve nerede yayımlanmıştır?

YA

C) Recep Vahyî
D) Fazlı Necip

A) 1889 yılı Servet-i Fünûn Dergisi

E) Mehmet Celal

B) 1896 yılı ve Servet-i Fünûn Dergisi
C) 1896 yılı Tanin Matbaası
D) 1889 yılı Tanin Matbaası

E) 1896 Tercüman-ı Hakikat Matbaası

T

10. Nabizâde Nâzım’ın “Zehra” adlı romanı
aşağıdaki özelliklerden hangisine sahiptir?
A) Kıskançlık konusunu işler.

MU
RA

B) Yazarına şöhret getirmiştir.

14. “Araba Sevdası” isimli romanın diğer alt
başlığı aşağıdakilerden hangisidir?

C) Konusu Anadolu’da geçer.

A) Bihruz Bey’in Âşıklığı

E) Ahmet Mithat Efendi’nin romanları taklit
edilerek yazılmıştır.

C) Sergüzeşt-i Bihruz Bey

B) Bihruz Bey ve Periveş Hanım

D) Tolstoy’un romanlarının etkisi görülür.

11. Aşağıdakilerden hangisi ara nesil yazarlarının tiyatroda işlediği başlıca konulardan biridir?

D) Bir İstanbul Beyefendisi
E) Mirasyedi

15. Namık Kemal’in yazdığı ilk tiyatro eseri
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tarih

A) Zavallı Çocuk
B) Gülnihal

B) Miras

C) Vatan Yahut Silistre

C) Aşk ve evlilik

D) Celalettin Harzemşah

D) Yardımlaşma

E) Cezmi

E) İntikam
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19. Aşağıdakilerden
hangisi
Abdülhak
Hamid’in konusunu Endülüs tarihinden
alan tiyatrolarından biri değildir?

RI

A) Abdullahü’s-Sagir
B) Eşber

Yukarıda bahsi geçen eser aşağıdakilerden hangisidir?

C) Nazife
D) Tarık

A) Nağme-i Seher

E) Tezer

B) Nijad Ekrem
C) Pejmürde

D) Yadigar-ı Şebap

YA

YIN

E) Zemzeme

LA

16. Recaizade Mahmut Ekrem’in manzum metinlerden çok mensur metinleri içeren eseridir. Fakat içerisinde manzumeler de barındırdığı için manzum kitapları arasında değerlendirilir.

17. Abdülhak Hamid’in 1885’te yayımlanan
hem ölüm hem de tabiat konulu şiirleri
içeren Hindistan’ın tabiat güzelliklerinin
de anlatıldığı toplam on dokuz manzumeden oluşan eseri aşağıdakilerden hangisidir?

20. Recaizade Mahmut Ekrem, güzel eserlerin
okunduktan sonra düşünmeye sevk ettiklerini söyleyerek bu konuda hangi şairi
örnek göstermiştir?

A) Bunlar O’dur

T

MU
RA

D) Makber

B) Şinasi

C) Abdülhak Hamid

B) Divaneliklerim yahut Belde
C) Hacle

A) Namık Kemal

D) Muallim Naci
E) Ziya Paşa

E) Ölü

18. Recaizade Mahmut Ekrem’in evlatlık alınan küçük bir çocuğun ölümünün anlattığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Araba Sevdası
B) Atala

C) Muhsin Bey yahut Şairliğin Hazin Bir Neticesi
D) Saime

E) Şemsa
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1.
2.
3.
4.
5.

B
E
C
A
A

6.
7.
8.
9.
10.

YANITLAR
C
B
A
C
A

11.
12.
13.
14.
15.

C
C
B
A
C

16.
17.
18.
19.
20.

C
A
D
B
C

4.

DÖNEMSONU
DENEME SINAVI - 2

Okuyucuları arasında anket açan ilk dergi
aşağıdakilerden hangisidir?
B) Âfâk

C) Servet-i Fünun

Aşağıdaki tarih aralıklarından hangisi, ara
nesil edebiyatının etkin olduğu yıllardır?

D) Gülşen

E) Mektep

LA

A) 1839-1896
B) 1856-1896
C) 1896-1901
D) 1880-1896
E) 1908-1923
5.

YIN

1.

RI

A) Mizan

Aşağıdaki şairlerden hangisi daha çok
Batı edebiyatı etkisinde kalmıştır?
A) Elhac İbrahim Efendi
B) Şeyh Vasfi

C) Muallim Feyzi

2.

YA

D) Müstecabizade İsmet
E) Nabizâde Nâzım

Aşağıdaki ifadelerden hangisi ara nesil
için doğrudur?
A) Eserlerinde genellikle ferdi hassasiyet ve
aşırı duygululuk (sentimentalizm) belirgin
bir motiftir.
B) Tamamen toplumsal konulara yer verdiler.
C) Bütünüyle bireysel konular etrafında yoğunlaştılar.

6.

T

D) Türk edebiyatında çok belirgin şekilde
köklü yenilikler yaptılar.

3.

MU
RA

E) Aruz veznini hiç kullanmadılar.

Aşağıdakilerden hangisi daha çok Batı
edebiyatı etkisinden kalmıştır?
A) Elhac İbrahim Efendi
B) Şeyh Vasfi

C) Muallim Feyzi

D) Müstecabizade İsmet
E) Nabizâde Nâzım

Aşağıdakilerden hangisi, ara nesil şair ve
yazarlarının ürün yayımladığı bir yayın organıdır?

7.

A) Takvim-i Vekayi

Ara nesil döneminde ortaya çıkan yenilik
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tamamen serbest nazım

B) Kulağa göre de kafiye olabileceği

B) Ceride-i Havadis
C) Gayret

C) Arapça ve Farsça kelime ve tamlamalardan arındırılmış sade lisan

E) Küçük Mecmua

E) Konuda tamamen Anadolu’ya yer verme

D) Sürrealizm akımından etkilenme

D) İleri
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8.

Aşağıdaki şairlerden hangisi ara nesil şairidir?

12. “Münâcât”ta yer alan ana duygu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Namık Kemal

A) İman gücü ve Allah sevgisi

C) Yahya Kemal

C) İlham duygusu ve yaratıcılık

B) Aklın gücü ve Allah sevgisi

RI

B) Tevfik Fikret

D) Mehmet Celâl

D) Din sevgisini aşılama

Şiirlerinde daha çok Büyükada’ya yer verdiği için kendisine “ada şairi” denilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

13. “Araba Sevdası” aşağıdaki edebî akımlardan hangisi içerisinde değerlendirilmelidir?

YIN

9.

E) Geleneği yeni bir anlayışla devam ettirme

LA

E) Orhan Veli Kanık

A) Romantizm

A) Mehmet Celâl

B) Realizm

B) Abdülhalim Memdûh

C) Naturalizm

YA

C) Ahmet Rasim

D) Parnasizm

D) Ali Kemâl

E) Sembolizm

E) Beşiktaşlı Muhyiddin

10. Aşağıdakilerden hangisi “Turfanda mı Yoksa Turfa mı” adlı romanın özelliklerinden
biri değildir?

14. “Vatan Yahut Silistre” oyunu nerede ve
hangi tarihte oynanmıştır?
A) Gedikpaşa Tiyatrosu, 1872

T

A) Sosyal eleştiri yapar.

B) Olay örgüsünün bir kısmı köyde geçer.

MU
RA

C) İdealist bir yazarın romanıdır.
D) Natüralist özellikler taşır.

C) Teodor Kasap Tiyatrosu, 1872
D) Tepebaşı Tiyatrosu, 1872
E) Saray Tiyatrosu, 1872

E) Köy kalkınmasına yer verilir.

11. Ara nesil yazarlarının tiyatroya fazla ilgi
göstermemelerinin nedeni nedir?

15. Aşağıdakilerden hangisi “Pandomima”
isimli hikâyeyi geleneksel Türk anlatılarından ayıran en belirgin özelliklerden biri olamaz?

A) Diğer edebî türleri tiyatrodan daha ilgi çekici bulmaları
B) Tiyatro oyunlarının
sahne bulunmaması

B) Güllü Agop Tiyatrosu, 1872

sergilenebileceği

A) Paskal, hissi bir aşk ve acıma duygusu
içerisinde anlatılmıştır.

B) Paskal, günlük hayat içinde bir insanın
hikâyesini temsil etmektedir.
C) Zaman ve mekân unsurları gerçekçi bir
biçimde anlatılmıştır.

C) Tiyatronun gelişmiş bir tür olmaması

D) Dönemin baskıcı yönetimi ve sansür

D) Zavallı, kimsesiz bir insan hikâyenin ana
kahramanı olmuştur.

E) Tiyatroyu yeterince tanımamaları

E) Paskal, yüce aşkı ve kahraman kişiliği ile
ön plana çıkartılmıştır.
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20. Atala yahut Amerikan Vahşileri adlı oyun
aşağıdaki Batılı yazarların hangisinin eserinden yapılmış bir tercümedir?

A) Güneş Kasidesi

A) Alexandre Dumas
B) Chateaubriand

B) Tarık yahut Endülüs’ün Fethi

C) J. J. Rousseau

C) Terkib-i Bend

LA

D) Tolstoy

RI

16. Aşağıdakilerden hangisi Recaizade Mahmut Ekrem, Talim-i Edebiyat’ında “üslub-ı
âli”ye örnek olarak gösterdiği eserlerdendir?

D) Turhan

17. Devrin şair ve yazarlarının eserleri üzerine eleştirilerden oluşan Recaizade Mahmut Ekrem’e ait eser aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Zemzeme Mukaddimesi

YA

B) Talim-i Edebiyat

YIN

E) W. Shakespeare

E) Vatan Türküsü

C) Takrizat

D) Hatimetü’l Eşar
E) Takdir-i Elhan

MU
RA

A) Bâlâdan Bir Ses

T

18. Farklı mecmua ve kitaplarda basılmış, tamamı aruz ölçüsüyle yazılmış on dokuz
manzumeyi içeren; Kırım, Rus, Yunan,
Balkan ve Çanakkale savaşlarıyla ilgili
manzume aşağıdakilerden hangisidir?
B) Bir Sefilenin Hasbıhali
C) Garam

D) İlham-ı Vatan
E) Validem

19. Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Mithat
Efendi’den itibaren plansız şekilde gelişen hikâyenin Batılı çehre kazanmasındaki ilk adımı atan yazardır?
A) Şinasi

B) Namık Kemal

1.
2.
3.
4.
5.

C) Recaizade Mahmut Ekrem
D) Samipaşazade Sezai
E) Şemsettin Sami
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D
A
C
E
E

6.
7.
8.
9.
10.

YANITLAR
B
D
A
D
D

11.
12.
13.
14.
15.

A
B
B
B
E

16.
17.
18.
19.
20.

B
C
D
D
B
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