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Döneme Genel Bakış ve Edebiyat-ı Cedide 
Topluluğu 
Fuat Köprülü’den beri edebiyat tarihini tasnif ederken 
önce medeniyet daireleri, sonra toplumsal hayat ve 
edebiyatın genel havasını belirleyen en önemli siyasî 
olaylar ve çeşitli edebiyat anlayışları esas alınmaktadır. II. 
Abdülhamit tarafından ilan edilen ve I. Meşrutiyet denilen 
siyasal nizam da dönemin genel havasının temel 
belirleyicisi olduğu için ve bu dönem Tanzimat 
Dönemi’nin ikinci evresi olarak işlense de Tanzimat’ın ilk 
evresinin toplumcu anlayışıyla ilgisi olmadığı için de bu 
döneme  “II. Abdülhamit Dönemi” ifadesini kullanmak 
gerekir. Tanzimat Edebiyatı olarak el alınan iki evreden 
sonraki edebî faaliyetler iki ana çizgi ekseninde 
değerlendirilmektedir: 

1. Edebiyat-ı Cedide topluluğu 
2. Edebiyat-ı Cedide dışındaki edebî hareketlilik 

Her ne kadar dönemin en baskın ve ilkeli grubu olsa da 
Servet-i Fünûn (Edebiyat-ı Cedide) devrin tek edebiyat 
odağı değildir. Diğer edebî hareketler belirli bir grup 
etrafında ve ilkeli olarak ortaya çıkmadıkları için bu 
isimlere ortak bir ad verilememektedir. 

Edebiyat-ı Cedide Topluluğunun Oluşumu 
31 Ağustos 1876’da tahta çıkıp 23 Aralık 1876’da I. 
Meşrutiyeti yürürlüğe koyan I. Abdülhamit, Osmanlı- Rus 
Savaşı’nı gerekçe göstererek 13 Şubat 1878’de Millet 
Meclisi’ni kapatmıştır. Baş gösteren çok sayıda sorundan 
dolayı devletin parçalanmasını engellemek için giderek 
daha sıkı ve sert bir yönetim tarzını benimser. Büyük bir 
polis teşkilatı kurar, Yayımlara katı bir sansür uygular, 
sarayın masraflarını azaltarak dış borcu azaltmaya çalışır. 
II. Abdülhamit, otuz üç yıllık saltanatı süresince, sert bir 
idare tarzını benimsemiş ama önemli yeniliklere de imza 
atmıştır. Baskıcı politikalarından ötürü karşısında sürekli 
ve güçlü muhalif aydın gruplar bulmuştur.  

Abdülaziz döneminde de padişaha karşı politik isteklerde 
bulunan Yeni Osmanlılar, II. Abdülhamit döneminde de 
Jön Türkler (Genç Türkler) adıyla harekete geçer. 
İstekleri, meşruti düzen ve Kanûn-ı Esâsî’nin yeniden 
ilanıdır. 13 Nisan 1909’da patlak veren 31 Mart Vakası’nı 
Selanik’ten gelen Hareket Ordusu bastırır. İttihat ve 
Terakki, idareye el koyar. II. Abdülhamit tahttan indirilip 
Selanik’e sürgüne gönderilir. 

II. Abdülhamit, yenilik yanlısı ve muhalif olduğu için Ziya 
Paşa’yı Suriye Valiliğine atar/sürer ve şair 1880’de 
Adana’da vefat eder. Namık Kemal, muhalefeti nedeniyle 
1877’de tutuklanıp beş ay hapis yattıktan sonra, Midilli’ye 
sürülür ve 1888’de Sakız’da ölür. 

Tanzimat’ın II. kuşak şair ve yazarları, baskı ve özel 
yaşamlarındaki acılar sebebiyle toplumsal ve siyasal 
konulardan uzak durmayı yeğlerler. Eserlerinde genellikle 
aşk, doğa ve ölüm gibi bireysel temalara yer verirler. Bu 
dönemde, pek çok edebî dergi yayımlanır ancak hemen 

hepsinde “siyasetten başka her şeyden bahseder” gibi 
ibareler bulunmaktadır. 

Edebî Ortam 
Tanzimat’ın 1860-1876 yıllarını kapsayan, toplumsal yönü 
ağır basan I. Kuşağını Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa ve 
Ahmet Midhat gibi şair ve yazarlar temsil eder. Mehmet 
Kaplan bu döneme “Sosyal ve Politik Fikirler Devri” adını 
verir. II. Abdülhamit tahta geçtikten sonra (1876) 
edebiyatta yeni bir dönem açılır. Bu dönemde, Recaizade 
Mahmut Ekrem, Abdülhak Hâmit ve Samipaşazade Sezai 
gibi bireysel temalara yönelen Tanzimat’ın II. kuşak şair 
ve yazarlarının ağırlığı görülür. Mehmet Kaplan bu 
döneme de “Ferdiyetçilik, Büyük İhtiraslar ve Iztıraplar 
Devri” adını vermiştir. Tanzimat’ın I. kuşağına mensup 
şair ve yazarlar, toplumsal ve siyasal konulara yer verip 
halkı eğitmeyi amaçlarken ikinci kuşak edebiyatçılar, 
dönemin siyasal koşulları ve özel hayatlarındaki acı 
olaylar ve içe kapalı, duygusal mizaçları nedeniyle ölüm, 
aşk ve doğa gibi bireysel temalara yönelmişlerdir. 

Naci 1884’ten itibaren Tercüman-ı Hakîkat’in edebî 
kısmını yönetmeye başlamış ve burada yayımladığı şiir ve 
eleştirilerden dolayı eski ve yeni taraftarları olarak 
gruplaşma başlamıştır.  Naci, Ahmet Midhat’ın daveti 
üzerine Tercüman-ı Hakîkat’te çalışmaya başlayınca kısa 
zamanda etrafında bir halka oluşmuş, gazetenin edebiyat 
kısmı, Şeyh Vasfî, Elhac İbrahim Efendi, Mehmet Salahî 
ve Muallim Feyzî gibi şairlerin eski tarzdaki nazireleriyle 
dolmuştur. Tevfik Fikret, İsmail Safa, Nabizade Nazım, 
Mehmet Celâl, Ali Ferruh, Menemenlizade Tahir gibi kimi 
genç şairler de ilk şiirlerini burada yayımlamıştır. Ancak 
Ahmet Midhat Efendi, gazetesinde yayımlanan bu eski 
tarz şiirlerden hoşlanmaz ve Muallim Naci’yi Tercüman-ı 
Hakikat’ten uzaklaştırır.  Recaizade Mahmut Ekrem de 
önce Zemzeme III’te (1885), ardından da Takdiri Elhan’da 
(1886) Muallim Naci’nin şiirlerini eleştirir. Muallim Naci, 
kendisine yöneltilen eleştirilere, Demdeme ile karşılık 
verir. Bu tartışma sonrası kimi şairler, Naci’nin etrafında 
Ukâz-ı Osmânî adıyla toplanıp Saadet gazetesinde 
birbirlerine nazireler yazmışlardır.  Buna karşılık İzmir’de 
Ukâzı  Şubbân adıyla Ali Ferruh, Abdülhalim Memduh, 
Tevfik Nevzat, Halit Ziya gibi gençler, Hizmet gazetesinde 
onları eleştirirler. 

Bu tartışma neticesinde Naci yanlıları Saadet, İmdâdü’l-
midâd ve daha sonra Teâvün-ı Aklâm gibi gazete ve 
dergilerde toplanırlar. Ekrem yanlıları ise Gülşen, Gayret, 
Sebat, Risalei Hafî gibi dergilerde yer almışlardır. İşte bu 
tartışmalar sonucunda edebiyatımızda iki kutup ortaya 
çıkmıştır. Menemenlizade Tahir, Ali Ferruh, Abdülhalim 
Memduh, Mehmet Rüşti, Ahmet Reşit gibi şairler R. 
Mahmut Ekrem’in yanında, Şeyh Vasfî, Harputlu Hayri, 
Mehmet Emin Humayî, Ali Ruhi, Üsküdarlı Safi, Halil 
Edip, Andelip, Müstecabî İsmet ise Muallim Naci’nin 
yanında yer almışlardır. 

Başlangıçta Naci halkasında yer alan, ilk şiirlerini onun 
teşvikleriyle Tercüman-ı Hakikat, Saadet veya İmdâdü’l 
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midâd gibi gazete ve dergilerde yayımlayan İsmail Safa, 
Menemenlizade Tahir, Cenap Şahabettin, hatta Tevfik 
Fikret de bu tartışmalardan sonra Naci halkasından 
ayrılarak yenilik yanlısı Recaizade Mahmut Ekrem’in 
yanında yer almışlardır. Söz konusu genç yenilikçi şairler, 
bundan sonra şiir ve yazılarını 1891’den itibaren Mirsad, 
Malûmat, Hazine-i Fünûn, Mektep, Maarif gibi dergilerde 
yayımlamışlardır. 

İşte 1880’lerde Muallim Naci ile R. Mahmut Ekrem 
arasında başlayan tartışmaların sonucunda, Recaizade 
Mahmut Ekrem’in çevresinde toplanan gençlerin 1890’lı 
yıllarda Mirsad, Malûmat, Mektep, Hazine-i Fünûn, 
Maarif gibi dergilerde başlayan edebî faaliyetleri Servet-i 
Fünûn Edebiyatının kurulmasının öncülü olmuştur. 
Servet-i Fünûn Edebiyatının kurulmasına zemin 
hazırlayan diğer edebî olay da Hasan Âsâf adlı genç bir 
şairin Musavver Malûmat’ta yayımlanan “Burhân-ı 
Kudret” (1895) başlıklı şiiriyle ortaya çıkan ‘abes-
muktebes’ tartışmasıdır. Bu tartışma edebiyatımızda göz 
için ya da kulak için kafiye tartışmalarını aşıp yenilikçi-
gelenekçi tartışmasına dönüşür. Bazı yazar ve şairleri 
Servet-i Fünûn etrafında toplayan ikinci olay ise Ekrem’in 
Şemsa adlı hikâyesinin, kendisinden izin alınmadan 
Musavver Malumat’ta (1895) yayımlanmasıdır. Recaizade 
Mahmut Ekrem, Servet-i Fünûn dergisine gönderdiği bir 
yazıyla bu olayı protesto eder. Yenilikçi şair ve yazarları 
bu dergide toplamak için Servet-i Fünûn’u çıkaran Ahmet 
İhsan’la görüşür ve sonrasında yenilik yanlıları bu dergide 
toplanır. İşte Fikret’in derginin başına geçmesinden sonra 
dergi yenilik yanlısı şair ve yazarların yayım organı hâline 
gelir ve bu aynı zamanda Edebiyat-ı Cedide (Servet-i 
Fünûn) hareketinin başlangıcı olur. 

Servet-i Fünûn Dergisinde Toplanma 
Servet-i Fünûn, 1890’dan beri çıkan Servet gazetesinin 
1891’den itibaren yayımladığı haftalık edebî ekidir. Bu 
gazete ilk zamanlar fen bilimleri ağırlıklıdır. Ancak 
Recaizade, Mekteb-i Mülkiye’den öğrencisi olan Ahmet 
İhsan Tokgöz’le görüşerek dergiyi yenilik edebiyatının 
yayın organı hâline getirmek ister. Bu sebeple de bir başka 
öğrencisi olan Tevfik Fikret’le onu tanıştırır. Bu görüşme 
neticesinde Fikret, 7 Şubat 1896’da çıkan 256. Sayıdan 
itibaren derginin başına geçer. Fikret’in derginin idaresini 
ele almasından sonra, Cenap Şahabettin, Halit Ziya, 
Mehmet Rauf, Hüseyin Siret, İsmail Safa, Ali Ekrem (Ayn 
Nadir), Celâl Sahir, Menemenlizade Mehmet Tahir, 
Ahmet Reşit (H. Nazım), Süleyman Nazif, Ahmet Şuayp, 
Hüseyin Suat, Hüseyin Cahit, Süleyman Nesip, Faik Âli, 
Ahmet Hikmet, Hüseyin Kâzım gibi şair ve yazarlar da 
Servet-i Fünûn dergisinin kadrosuna katıldılar. 

Daha sonra Ahmet Midhat, kullandıkları kapalı dil ve 
alışılmadık tamlama ve imgelerden dolayı “Dekadanlar” 
makalesinde topluluğu şiddetle eleştirdi. Cenap buna 
“Dekadizm Nedir?” yazısıyla, Fikret de “Timsâl-i 
Cehâlet” şiiriyle hücum etti. Sonra Ahmet Midhat 
“Teslîm-i Hakîkat” yazısıyla gençlerin yeniliklerini takdir 
ederek tartışmayı bitirir. 

Dergide çeşitli türlerde eserlere yer verildi; Recaizade 
Mahmut Ekrem’in Araba Sevdası, Halit Ziya’nın Maî ve 
Siyah, Aşk-ı Memnû ve Kırık Hayatlar, Mehmet Rauf’un 
Eylül, Hüseyin Cahit’in Hayal İçinde  romanları tefrika 
edildi ve çeşitli hikâyeler, edebiyatla ilgili makale ve 
eleştiriler de Servet-i Fünûn’da yayımlandı. T. Fikret, C. 
Şahabettin, H. Ziya, M. Rauf ve Ali Ekrem, bu dergide 
“Musahabe-i Edebiye” başlıklı çok sayıda yazı yazmış, 
Ahmet Reşit, Ahmet Şuayp ve Hüseyin Cahit, Batılı 
tarzda edebî eleştiri örnekleri vermiştir. 

Servet-i Fünûn dergisindeki bu edebî faaliyet sonucunda, 
ortak bir duyuş ve söyleyiş tarzı etrafında, yeni bir 
edebiyat meydana getirilmiştir. Dolayısıyla Servet-i Fünûn 
dergisinde 1896 yılından itibaren çeşitli türlerde yazılan 
bu eserler sonucu oluşan bu edebî hareket, Edebiyat-ı 
Cedide olarak adlandırılır. 

Edebiyat-ı Cedide Sanat Anlayışının Başlıca 
Özellikleri 

1. Tanzimat’ın I. kuşak şair ve yazarları edebiyatı, 
toplum için, Edebiyat-ı Cedideciler ise sanat için 
icra etmişlerdir.  

2. Tanzimat’ın ilk dönemindeki eserlerde toplumsal 
konular, Edebiyat-ı Cedide topluluğunda ise 
bireysel temalar işlenmiştir. 

3. Edebiyat-ı Cedide yazar ve şairleri, karamsar, 
gerçeklerden kaçıp hayale sığınmaya eğilimli 
şahsiyetlerdir.  

4. Roman ve hikâyede, Tanzimat döneminde 
görülen, anlatıcının müdahalesi, okurla sohbet 
etmesi, bilgiler aktarması, gerçeği zorlayan 
tesadüfler ve idealize kişiler gibi kusurlar, 
Edebiyat-ı Cedide romanında oldukça azalmış; 
olay örgüsü, karakterlerin canlandırılması ve 
çevre tasvirleri güçlü, gerçekçi işlenmiş ve Batı 
tarzına uygun eserler kaleme alınmıştır. 

5. Şiirde daha çok parnasyenlerin, romanda ise 
kısmen romantiklerin ancak daha çok realistlerin 
etkisi altında kalmışlardır. Şiirde Tevfik Fikret, 
Alfred de Musset, François Coppée ve Sully 
Prudhomme’dan, romanda ise Halit Ziya ve 
Mehmet Rauf, Stendhal, Balzac, Goncourt 
Kardefller ve Paul Bourget’den etkilenmiştir. 

6. Tanzimat Dönemi’nde, özellikle Şinasi, Namık 
Kemal ve Ziya Paşa’nın başlattığı dilde 
sadeleşme hareketi, Edebiyat-ı Cedide ile 
kesintiye uğramış, eserlerinde Tanzimat kuşağına 
göre daha soyut ve ağır bir dil kullanmışlardır. 

7. Eserlerinde, “sâat-ı semenfâm (yasemin kokulu 
saatler), havf-i siyâh (siyah korku) gibi 
alışılmamış yeni tamlama ve imgelere yer 
vermişlerdir. 

8. Eserlerinde “ki ve evet” gibi edatlarla, “oh, of, 
ey, âh” gibi aşırı duygusallık ifade eden 
ünlemleri sıkça kullanmışlardır. 

9. Şiirde aruzu ustalıkla kullanmışlardır. 
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10. Kafiyenin göz için değil, kulak için olduğu 
anlayışını benimsemişlerdir. 

11. Kimi kez bir paragraf, hatta bir sayfa süren, uzun 
cümleler kurmuşlardır. 

12. Divan şiirinde cümlenin ve anlamın bir dize veya 
beyit içinde tamamlanmasına karşılık Edebiyat-ı 
Cedide şiirinde, anjambman denilen, cümlenin ve 
anlamın bir dizenin ortasında başladığı veya 
bittiği hatta 7-8 dizeye yayılan cümleler görülür. 
Böylece şiir giderek düzyazıya yaklaşır.  

13. Sone ve terzarima gibi Batı edebiyatına özgü 
nazım biçimleri kullanılmıştır. 

14. Divan edebiyatındaki müstezat nazım biçimini, 
farklı vezinler kullanarak şiire uygulamış; serbest 
tarzda müstezatlar kaleme almışlardır. 

Edebiyat-ı Cedide Topluluğunun Dağılışı (1901) 
Servet-i Fünûn dergisi etrafında, 7 Şubat 1896 tarihinde, 
Tevfik Fikret’in yazı işleri müdürlüğüne atanmasından 
sonra, zamanla ortak bir edebiyat tarzı oluşmuştur. 
Kuşkusuz, getirdikleri yeni üslûp, alışılmamış imgeler, 
ağır dil ve sürekli bireysel temaları ele almaları 
yadırganmış zaman zaman eleştirilmişlerdir. Bu 
eleştirilerden en ağırı, Ahmet Midhat’ın onları 
Dekadanlıkla suçlamasıdır. Ancak aradan geçen 4-5 yıl 
içinde, Servet-i Fünûn çevresindeki edebî hareket kendini 
edebiyat dünyasına kabul ettirir. Eleştiriler azalır. Buna 
karşılık, topluluk içinde farklı anlayışlar ve öz eleştiriler 
belirmeye başlar.  

Ali Ekrem’in (Ayn Nadir) “Şiirimiz” başlıklı bir dizi 
yazısıyla kopuş başlar. Ali Ekrem, makalesinde, başta 
Tevfik Fikret, Cenap Şahabettin ve Halit Ziya olmak 
üzere, Süleyman Nesip, Süleyman Nazif, Fâik Âli gibi pek 
çok Servet-i Fünûn şair ve yazarını eleştirir. Ancak Tevfik 
Fikret, Ali Ekrem’in bu makalesini, Servet-i Fünûn’da, 
değiştirerek yayımlar. Buna kırılan Ali Ekrem, Servet-i 
Fünûn dergisinden ayrılır. Ahmet Reşit, Menemenlizade 
Mehmet Tahir, Samipaşazade Sezai gibi arkadaşları da 
onunla birlikte II. Abdülhamit’e yakın Malûmat dergisine 
geçerler. Tevfik Fikret de Ahmet İhsan’la bozuştuğu için, 
yazı işleri müdürlüğünü yaptığı Servet-i Fünûn 
dergisinden ayrılır. Derginin başına Hüseyin Cahit geçer. 
Ancak Hüseyin Cahit’in Fransızcadan çevirdiği “Edebiyat 
ve Hukuk” (16 Ekim 1901) makalesi sakıncalı bulunduğu 
için Servet-i Fünûn kapatılır. Dergi, 5 Aralık 1901’de 
tekrar yayıma başladıysa da şair ve yazarların dağılması, 
kimilerinin İstanbul dışına gönderilmesi veya sürülmesi 
vb. nedenlerle, artık eski gücünü koruyamaz. Böylece 5 
yıllık bir süreden sonra Servet-i Fünûn topluluğu dağılır 
ancak şair ve yazarlar, farklı tarzlarda eser vermeyi 
sürdürürler. Bazı kaynaklar, Edebiyat-ı Cedide 
topluluğunun dağılmasına yol açan bir başka neden olarak 
Servet-i Fünûnculardan bir kısmının adlarının, 
Abdülhamit karşıtı siyasî bir olay olan ve 1898 yılında, 
Güney Afrika’daki Transval’da sömürgeci İngilizlerle 
yerli halk Boerler arasında çıkan savaşta İngilizlerin 
galibiyetini temenni eden bir metin hazırlamalarını 
gösterir. Metin, dönemin İngiliz Büyükelçisi Sir Nicolas 

O’Conor’a sunularak Sultan Abdülhamit’e karşı 
İngiltere’nin sempatisini kazanmayı amaçlar. Sonuçta, 
sarayın bu olaydan haberi olur. Metne imza atan bazı 
yazarlar sürgüne gönderilince de bu olumsuz etki 
topluluğun dağılmasına yol açar. 

Sonuç olarak 1896-1901 yılları arasındaki 5 yılda, Servet-i 
Fünûn dergisinde, ortak bir edebiyat hareketi meydana 
getiren ve Türk Edebiyatı tarihine geçen Edebiyat-ı 
Cedide şair ve yazarları, edebiyatımızın Batılılaşması 
yolunda önemli eserler vermişlerdir. Türk Edebiyatı, 
onlarla birlikte, divan edebiyatından, şekil ve öz itibarıyla 
daha da uzaklaşmış, roman ve hikâyedeki geleneksel izler 
daha bir silinmiş,  dil ağırlaşmakla beraber, daha 
sanatkârane bir hâle dönüşmüştür. Bu olumlu gelişmelerle 
beraber, edebî dilde bir yapaylık ve Fransız etkisi de 
kendini gösterir. Tanzimat’la başlayan halka yönelme ve 
sade bir dille yazma anlayışının kesintiye uğraması, yerli 
hayattan uzak kalınması, yalnızca bireysel konuların 
işlenmesi de Edebiyat-ı Cedide’nin eksikleri arasında 
sayılabilir. Nitekim yıllar sonra Ömer Seyfettin’in, Genç 
Kalemler dergisinde Edebiyat-ı Cedidecileri sade 
Türkçeden, millî hayattan uzaklaşmak ve Batı’yı taklit 
etmekle eleştirmesi de bundandır. 
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Edebiyat-ı Cedide Şairleri 
Tevfik Fikret, Cenap Şahabettin, Ali Ekrem, Hüseyin 
Siret, Fâik Âli, Celâl Sahir, Süleyman Nazif, Süleyman 
Nesip ve Hüseyin Suat. 

Tevfik Fikret (1867-1915) 
1867’de İstanbul’da doğdu. Galatasaray Lisesinde 
Muallim Naci, Muallim Feyzî ve Recaizade Mahmut 
Ekrem’den edebiyat dersleri aldı. Başta Galatasaray Lisesi 
ve Robert Kolej olmak üzere çeşitli okul ve kurumlarda 
öğretmenlik ve müdürlük yaptı. Servet-i Fünûn’da yazı 
işleri müdürlüğü yaptı. 1901’de oradan ayrılıp 1903’te 
Rumelihisarı’nda Âşiyan adını verdiği evini yaptırıp 
inzivaya çekildi. 

1908’de II. Meşrutiyet’in ilânıyla umutlandı ve Hüseyin 
Cahit ve Hüseyin Kâzım’la Tanin’i çıkarmaya başladı. 
Buradan ayrılıp önce Galatasaray Lisesinde müdür olarak 
sonra Amerikan Kolejinde çalıştı. II. Meşrutiyet’in 
ilanında İttihat ve Terakki’yi önce destekledi, ardından 
baskıcı idare tarzını ve yolsuzluklarını görünce onları da 
eleştirdi. 

1912’de Meclis-i Mebusânın İttihat ve Terakkî 
hükûmetince kapatılması üzerine “Doksanbeşe Doğru” 
şiirini yazdı. 1914’te Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya 
Savaşı’na girmesine “Sancak-ı Şerif Huzurunda” adlı 
şiiriyle karşı çıktı. Mehmet Âkif, Fikret’in gerek bu şiirine 
gerekse 1905’te yazdığı “Tarih-i Kadim”e, Süleymaniye 
Kürsüsü adlı manzum eserinde sert eleştirilerde bulundu. 
Fikret, Âkif’e “Tarih-i Kadîme Zeyl” şiiriyle karşılık 
vererek dine, savaşa ve Osmanlı tarihine yönelik 
saldırılarını sürdürdü. Aynı yıl, çocuklar için kaleme aldığı 
şiirlerini Şermin adıyla bastırdı. 18-19 Ağustos 1915 
gecesi İstanbul’da öldü. Mezarı Âşiyan’ın bahçesindedir. 

İlk şiirlerini 1884 yılından itibaren Tercümân-ı Hakîkat 
gazetesinde yayımlar. 1884-1891 yılları arasında yazdığı 
bu manzumeler, Muallim Naci etkisinde kaleme 
alınmıştır. 1891-1895 yılları arasındaki şiirleri Mirsad ve 
Malûmat dergilerinde çıkar. Bu yıllarda Recaizade 
Mahmut Ekrem ile Hâmit’in etki alanındadır. 1896’da 
Servet-i Fünûn dergisinin başına geçmesiyle birlikte, 
olgunluk dönemine ulaşır. Edebiyat-ı Cedide topluluğu 
1901’de dağıldıktan sonra 1908’e kadar adeta inzivaya 
çekilir. Bu arada II. Abdülhamit ve istibdat aleyhinde 
şiirler yazar.  

Tevfik Fikret, şiir yazmaya Galatasaray Lisesinde 
öğrenciyken Farsça hocası, şair Muallim Feyzî’nin 
teşvikleriyle başladı. Muallim Feyzî Efendi, Muallim 
Naci’nin Tercüman-ı Hakikat’in kısm-ı edebî sütununu 
idare etmeye başladığı yıllarda, bu gazetede eski tarzda 
şiirler yayımlıyordu. Naci’ye yakınlığı nedeniyle, 
öğrencisi Tevfik Fikret’in şiirlerini de Tercümân-ı 
Hakîkat’e gönderdi. Bundan dolayı Fikret ilk şiirlerini, 
1884’te Muallim Naci halkasının toplandığı Tercüman-ı 
Hakikat’te yayımlamış ve Nazmî takma adını kullanmıştır. 

Naci-Ekrem tartışmalarından sonra, Naci etkisinden 
kurtularak Recaizade ve Abdülhak Hâmit’in şiir anlayışına 
yakın durur. Ancak Fikret’in Naci etkisinden 
kurtulduğunu gösteren asıl şiirler, 1891’den itibaren 
Mirsad dergisinde yayımladığı Bahar”, “Ulviyyattan” gibi 
yeni edalı şiirlerdir. Ardından Malûmat’ta yayımladığı şiir 
ve makalelerle yeni bir evreye adım atar. 1896’dan 
itibaren Servet-i Fünûn’un yazı işleri müdürlüğüne 
geçmekle beraber Mektep, Maarif, Mütâlâa gibi dergilerde 
de şiirler yayımlamıştır. 

1896 yılından sonra, şiirinde olduğu gibi, mizacında ve 
düşünce dünyasında da bir değişim göze çarpar. O döneme 
kadar, hayatı seven ve Tanrı’ya inanan şair, 1896’dan 
sonra giderek karamsarlığa gömülür, Tanrı’ya olan 
inancını da yitirmeye başlar, bunlara bağlı olarak 
mizacında gerçeklerden kaçma, hayale sığınma ve içe 
kapanma eğilimi dikkati çeker. Herhâlde bunun başlıca 
sebepleri, şeker hastalığı, istibdat idaresi ve içinde 
bulunduğu Robert Kolej’deki yabancı çevredir. Bu köklü 
değişim şiirine de yansır. 

Mehmet Kaplan Fikret’in şiirlerini tematik bakımdan 
şöyle sınıflar: 

Kendi duyuş tarzını anlattığı şiirler:  “Sahâif-i 
Hayatımdan”, “Süha ve Pervin”, “Peri-i Şi’rime” 

Sanatla ilgili şiirler: “Resim Yaparken”, “Kendi 
Kendime”, “La Danse Serpantine”, “Heykel-i Giryan”, 
“Dinle Ruhum”  

Kötümserlik temasını işleyen şiirler: 1896’dan sonraki 
“Ukde-i Hayât” ,“Nâdim-i Hayât” ve “Gayyâ-yı Vücûd”  

Hayal şiirleri: “Süha ve Pervin”, “Nakş-ı Nazenîn”, 
“Âşiyân-ı Dil”, “Ne İsterim”, “Bir Ân-ı Huzur”, “Yeşil 
Yurd” ve “Ömr-i Muhayyel”  

Aşk şiirleri: “Eşâr-ı Muhabetten”, “Birlikte”, “Sen 
Olmasan”,“Şekvâ-yı Firâk”, “Firâk ve Telâkî”, “Belki 
Hayır”, “Fırsat Yolunda”, “Tesadüf”, “İkinci Tesadüf”, 
“Son Tesadüf”  

Tabiat şiirleri: “Hayran”, “Bir Yaz Levhası”, “Beyaz 
Yelken” 

Halûk’a hitaben yazdığı şiirler:  “Halûk İçin”, “Halûk’un 
Sesi”, “Yarın”, “Halûk’un Bayramı”, “Yine Halûk”. Bu 
şiirleri daha sonra Halûk’un Defteri (1911) adlı eserinde 
bir araya getirmiştir. 

Kız kardeşi için yazdıkları: “Hemşirem İçin”  “Sevgili 
Hemşireme”  

Portreler: “Musset İçin”, “Nijad’a”, “Seza”, “Fuzulî”, 
“Cenap”, “Nedim”, “Üstad Ekrem”, “Nefî”, “Hâmid”  

Merhamet şiirleri: “Hasta Çocuk”, “Vagonda”, “Ramazan 
Sadakası”, “Verin Zavallılara”, “Sarhoş”, “Çirkin”, 
“Balıkçılar”, “Nesrin”  

Vatan konulu şiirler: “Hasan’ın Gazası”, “Kenan”, 
“Asker Geçerken”, “Kılıç”  
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Dinî şiirler: “Tevhid”, “Sabah Ezanında”, “Ramazan”, 
“Sabah-ı Iyd”, “İnanmak İhtiyacı”  

Fikret, Edebiyat-ı Cedide döneminde, kendine özgü bir şiir 
bulmuştur. Aruzu ustalıkla kullanmakla beraber, kafiye 
düzeninde yenilikler yapmış, müstezatı genişletmiş, 
anjambman ve diyaloglarla şiiri düz yazıya yaklaştırmış ve 
yeni imgeler kullanmaya başlamıştır. Bu şiirlerde bireysel 
temalar ağırlıktadır. 

1903’ten sonra Meşrûtiyet’in ilanına kadar Âşiyan’ına 
çekilir. Bu yıllarda “Sis”, “Sabah Olursa”, “Mâzi... Âti”, 
“Bir Lâhza-i Taahhür” gibi istibdat ve II. Abdülhamit 
karşıtı şiirleri elden ele dolaşmaya başlar. Fikret, bu 
dönemde sanatsal değil toplumsal/siyasal bir amaca 
yönelmiştir. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Abdülhamit 
döneminin romanı” olarak değerlendirdiği “Sis”te 
İstanbul’u nefretle tasvir etmiştir. 

II. Meşrutiyet’in ilanından sonra, Tevfik Fikret istibdat 
sona erince umutlanır. İttihat ve Terakkî’yi ve 
Meşrûtiyet’i öven “Millet Şarkısı”nı yazar. Ardından 
“Sis”te lanetlediği İstanbul için “Rücû” şiirini 
yayımlayarak yüceltir ve inkılâp ordusunu över. Ancak 
İttihat ve Terakkî yöneticilerinin de baskıcı idare tarzını 
görünce onlara da cephe alır ve “Doksanbeşe Doğru” 
“Revzen-i Mahlû” ve “Hân-ı Yağma”yı yazar. “Tarih-i 
Kadime Zeyl” ve “Sancak-ı Şerîf Huzurunda” gibi 
şiirlerinde dine ve Osmanlı tarihine eleştirilerini ısrarla 
sürdürür. Hece vezni ile çocuklar için yazdığı şiirleri 
Şermin adlı kitapta yayımlar. 

Fikret, biçim konusundaki titizliğiyle parnasyenlere, duyuş 
tarzı bakımından romantiklere yakın durur. Şiirde beyit 
hâkimiyetini kırmış, anlamı ve cümleyi beytin dışına 
taşımıştır. Diyaloglara yer vererek ve müstezatı daha 
serbest bir hâle sokarak şiiri düzyazıya yaklaştırmıştır. 
Kafiye düzeninde klâsik biçimlerin dışına çıkmış, şiirde 
konu ile aruz kalıpları arasında bir uygunluk 

aramış ve bunu uygulamaya çalışmıştır. Dili ağırdır ve 
Arapça ve Farsça kelime ve tamlamalara şiirlerinde sıkça 
yer vermiştir. 

Eserleri: Rübâb-ı Şikeste (1899), Halûk’un Defteri 
(1911), Rübabın Cevabı (1911), Şermin (1914), Tarih-i 
Kadîm (1905) 

Cenap Şehabettin (1871-1934) 
1871’de Manastır’da doğmuştur. Tıp öğrenimini 1889’da 
Askerî Tıbbiye’de tamamlamıştır. 1889’da tıp ihtisası için 
Paris’e gönderilir. Paris’te üç yıl kalıp İstanbul’a döner ve 
1914’te emekli olana kadar, çeşitli ülke ve kurumlarda 
görevlerde bulunur. 1914’te kendi isteğiyle emekli 
olduktan sonra, önce Dârülfünûn Edebiyat Fakültesinde 
ders verir. 1920’de Ali Kemal’in çıkardığı Peyam-ı Sabah 
gazetesinde Millî Mücadele aleyhinde yazılar yazar. 
Ancak bir süre sonra Millî Mücadele aleyhtarlığından 
vazgeçer. Cumhuriyet’ten sonra, 26 Eylül 1932’de Birinci 
Dil Kurultayı’na katılır. 1934’te vefat eden Cenap, 
Bakırköy Mezarlığı’na defnedilmiştir. 

Şiire Fikret gibi Muallim Naci halkasında başlar. Bu edebî 
halkaya, Askerî Tıbbiyede öğrenciyken Şeyh Vasfî 
aracılığıyla katılır. Yayımlanan ilk şiiri olan “Nazire-i 
Gazel-i Muallim”, 1885’te “İmdâdü’l-Midâd’da çıkar. 
1885-1887 yılları arasında Muallim Naci halkasında, 
Divan şiiri tarzında şiirler yazan şair 1887’de Tâmât adlı 
ilk şiir kitabını bastırır. 1887’den itibaren Hâmit ve 
Recaizade Mahmut Ekrem’in etkisi altına girer. Gülşen ve 
Sebat dergilerinde yayımladığı şiirlerde Abdülhak Hâmit’e 
özgü bir eda göze çarpmaktadır. 

1889 yılında cilt hastalıkları alanında uzmanlaşması için 
Paris’e gönderilen Cenap, 1893’e kadar burada kalır ve 
çağdaş Batı şiirini yakından tanıma imkânı bulur. 
Empresyonist ve sembolist şairleri, özellikle Verlaine ve 
Mallarme’yi okur. Mektep dergisi şairliğinde önemli bir 
evredir. Çünkü bu dönemde yayımladığı şiirlerinde şekil 
Şarklı ama ruh Garplıdır. 

Cenap’ın Servet-i Fünûn’da yayımladığı ilk şiiri “İnkisâr-ı 
Bâziçe”dir. Haziran 1896’da yayımladığı Terâne-i Mehtâb 
şiiriyle edebiyatımızdaki Dekadanlar tartışmasına yol açar. 
Özellikle bireysel ve aşk, tabiat gibi temaları işler. “Son 
Arzu” ve “Don Juan” şiirlerinde aşkı işler. Tabiat, ölü bir 
manzara değil, ruhu ve duyguları olan bir canlı gibidir. 
“Aks-i Mâh”, “Elhân-ı Hazân” , “Elhân-ı Şitâ” bu 
temadaki bilinen şiirlerdir. Yine şiirlerinde resim ve 
musiki ile ses ve musiki de önemlidir.  

Edebiyat-ı Cedide içinde Batı şiirini yakından tanıyan 
Cenap şiirde dilin imkânlarını zorlayarak yeni bir şiir dili 
oluşturmaya çalışmıştır. Şiirlerini hayattayken “Evrâk-ı 
Leyâl” adı altında bir kitapta toplamak istemişse de bunu 
yapamamıştır. Bütün şiirleri daha sonra Mehmet Kaplan 
ve ekibi tarafından Cenap Şehabettin’in Bütün Şiirleri adlı 
bir kitapta toplanmıştır. 

Cenap Şehabettin, 1908’den sonra politika ile ilgilenir. 
Âşiyân, Hürriyet, Tanin, İçtihat ve Hak gazetelerinde 
yazılar yayımlar. Kalem adlı dergide “Dahhâk-ı Mazlûm” 
takma adıyla mizahî yazılar kaleme alır. Yeni Lisan 
hareketi dolayısıyla Ali Canip Yöntem’le uzun 
tartışmalara girer. 1915’te makalelerinin bir bölümünü 
Evrâk-ı Eyyâm adlı bir kitapta toplar. 1917’de Cemal 
Paşa’nın daveti üzerine Şam’a gider. Bu yolculuk 
izlenimlerini Sabah gazetesinde “Suriye Mektupları” adı 
altında yayımlar. 1918’de Süleyman Nazif’le beraber 
Hadisat gazetesini çıkarır. 1918-19’da Tasvir-i Efkâr 
gazetesi adına iki kez Avrupa’ya gider. Bu yolculuklara ait 
izlenimlerini Avrupa Mektupları  (1919) adlı kitabında 
yayımlar. 1920’de Ali Kemal’in çıkardığı Peyâm-ı Sabah 
gazetesinde yazılar yazar. 1932’de Birinci Dil 
Kurultayı’na katılan Cenap, bundan sonra dilde sadeleşme 
düşüncesini benimsemiş, eserlerinde daha sade bir dil 
kullanmaya başlamıştır. 

Eserleri: Şiir: Tâmât (1887); Saadettin Nüzhet Ergun, 
Cenab Şehabettin, Hayatı ve Seçme Şiirleri (1934); M. 
Kaplan, İ. Enginün, B. Emil, N. Birinci, A. Uçman, Cenab 
Şehabeddin’in Bütün Şiirleri (1984) Tiyatro: Yalan 
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(1911), Körebe (1917); Küçük Beyler (Hüseyin Suat 
Yalçın’la beraber) Gezi: Hac Yolunda (1909); Avrupa 
Mektupları (1919); Âfâk-ı Irâk (Tefrika 1914-1916) 
Makale: Evrâk-ı Eyyâm /1915); Nesr-i Harb, Nesr-i Sulh 
ve Tiryaki Sözleri (1918); İstanbul’da Bir Ramazan (haz. 
Abdullah Uçman, 1994) Özdeyiş: Cenap Şahabettin ve 
Vecizeleri (haz. Mehmet Saka, Vasfi Şensözen, 1959); 
Tiryaki Sözleri (haz. Orhan F. Köprülü, 1978). Cenap’ın 
ayrıca inceleme kitapları da vardır. 

Ali Ekrem (Bolayır) (1867-1937) 
Namık Kemal’in oğludur. Babasından dolayı Midilli, 
Sakız ve Rodos’ta yaşadı ve çeşitli hocalardan Fransızca, 
Arapça, Farsça dersleri aldı. Babası 1888’de Sakız’da 
vefat ettiği gün, Mabeyn-i Humâyun Kâtipliğine atandı. 18 
yıl burada çalıştı. Daha sonra çeşitli valiliklerde bulundu. 
1913’te edebiyat nazariyeleri dersini vermek üzere 
Dârülfünûn’da görevlendirildi. 1917’de oğlu Cezmi’nin 
intiharı üzerine rahatsızlanıp bir süre tedavi gördü. 
1919’da Tetkikât-ı Lisâniyye Heyetine başkan seçildi. Üç 
buçuk yıl Galatasaray Lisesinde öğretmenlik yaptı. 1923-
1933 yılları arasında Dârülfünûnda metin şerhi dersi verdi. 
1933’te Telif ve Tercüme Heyetine seçildi. 1937’de vefat 
etti. 

Namık Kemal’in oğlu olması nedeniyle, daha çocuk 
yaşlarda edebiyatla yakından ilgilenir. İlk şiir 
denemelerini dokuz yaşında kaleme alır. Şairin ilk yazısı 
“Dağ” başlıklı bir mensuredir ve Resimli Gazete’de 
1891’de yayımlanmıştır. “Kumru” adlı ilk şiiri aynı yıl  
Mirsad dergisinde çıkar. Ardından yine Mirsad’da  “Bir 
Validenin Güneş Doğarken Söylenişi” ve “Dağlara” redifli 
şiirleri yayımlanır. “Var”, “Yâd-ı Cânân”, “Nigâh-ı 
Cânân” gibi şiirleri de bu dönemin ürünleridir. Şair 
1891’de İsmail Safa’nın etkisi altındadır. Bu şiirlerde 
Divan şiirine özgü bir söyleyiş dikkati çeker. 1894’ten 
itibaren Malûmât dergisine geçer. Bu dergideki şiirleri, 
daha yeni bir tarzdadır. Ancak Malûmât 24 sayı sonra 
kapanınca 1896 yılında Servet-i Fünûn dergisinde 
yazmaya başlar. 

Şair Servet-i Fünûn dergisinde Ayn Nadir takma adını 
kullanmıştır. Bu dergide, “Nüvide Unvanlı Bir 
Hikâyeden”, “Serçe”, “Vedâ”, “Şükûfe-i Yâr”, “Gül On 
Para”, “Kanaryacığım”  şiirlerini ve  “Elvâh-ı Tabîattan”, 
“Yeni Beyler” ve “Küçük Şeyler” başlıklı dizi şiirlerini 
yayımlamıştır. Ali Ekrem’in Edebiyat-ı Cedide evresi, 
1896-1900 yılları arasını kapsar. Ancak1900 tarihli 508. 
sayısında basılan “Şiirimiz” başlıklı yazısı nedeniyle 
Tevfik Fikret’le anlaşmazlığa düşüp Musavver Malûmât’a 
geçer. Yani şair şiire 1891’de başlamış, 1896’da Servet-i 
Fünûn dergisine geçmiş ve ilk şiirlerinden itibaren 
yenilikçilerin yanında yer almıştır. Şair bu dönemde, esas 
itibarıyla dil, tema ve şekilce Edebiyat-ı Cedide’nin 
tarzına uygun manzumeler kaleme almış, şiirlerinde 
genellikle tabiat, aşk ve ölüm gibi bireysel temaları 
işlemiştir. Servet-i Fünûn dergisinde çıkan ve 22 şiirden 
oluşan “Elvâh-ı Tabiattan” dizisi tabiatı ele alır. 
Şiirlerindeki diğer temalar aşk ve ölümdür. Zılâl-i İlhâm 

adlı kitabındaki aşk şiirlerinin çoğu 1890-1897 arasında 
yayımlanmıştır. “Var”, “Yâd-ı Cânân”, “Nigâh-ı Cânân”, 
gibi aşk şiirlerinde daha çok İsmail Safa’nın ve divan 
şiirinin etkisi altındadır. Bu şiirlerde sevgili divan şiirine 
özgü bir güzeldir. “Kabristan”, “Kitâbe-i Seng-i Mezâr”, 
“Tabut” ise ölüm temasını ele aldığı şiirleridir. 

II. Meşrutiyet sonrası, toplumdaki özgürlük havası, bir 
süre edebiyata da yansımış vatan, millet, özgürlük ve 
istibdat yönetiminin zulümleri gibi konular eserlerde sıkça 
işlenmiştir.  Ali Ekrem de dönemin bu havasına uyarak 
1908’den sonra Edebiyat-ı Cedide’nin bireysel edebiyat 
anlayışını terk etmiş, toplumsal ve siyasal sorunlara ve 
millî duygulara ağırlık veren eserler kaleme almıştır. 
Kırmızı Fesler, Kaside-i Askeriye, Rûh-ı Kemâl, Ordunun 
Defteri, Ana Vatan bu dönemde yazılmıştır. 

Hüseyin Suat (Yalçın) (1867-1942) 
İstanbul’da doğdu. 1886’da Mekteb-i Tıbbiyeden mezun 
oldu. 1893’te tıp alanında uzmanlaşmak üzere Paris’e gitti. 
1895’te İstanbul’a döndü. Doktor olarak Anadolu’nun 
değişik yerlerinde görev yaptı. 1921’de Yunus Nadi ile 
birlikte Kalem dergisini çıkardı.  

Başlangıçta divan şiiri tarzında gazeller yazan şair bu 
dönemde Nedim, Fuzulî ve Nabî’den etkilenir. Mekteb-i 
Tıbbiyede Cenap ve onun kardeşi Ali Nusret’le tanıştıktan 
sonra Hâmit’in şiirlerinden haberdar olur. 1893’te gittiği 
Paris’te Batı şiirini tanır. 1890’lı yıllardan itibaren 
şiirlerini Mektep, Malûmât, Mütalâa gibi yenilikçi 
şairlerin yer aldığı dergilerde yayımlar. 1896 yılında 
Servet-i Fünûn dergisine geçerek Edebiyat-ı Cedide 
topluluğuna katılır. Edebiyat-ı Cedide’nin anlayışına 
uygun şiirlerini ilk kitabı olan Lâne-i Melâl (1910)’de 
toplamıştır. 

Hüseyin Suat, Edebiyat-ı Cedide yıllarında genellikle aşk, 
tabiat ve ölüm gibi bireysel temaları işlemiştir. Aşk onun 
şiirlerinde, romantik olmaktan çok cinsel yönüyle öne 
çıkar. “Senden Sonra”, “Mest ü Müstağrak” bu türden aşk 
şiirleridir. Tabiat şiirlerinde ise genellikle Edebiyat-ı 
Cedide tarzında, hayalî bir tabiat tasvir eder. Bu şiirlerine 
“Leyl-i Şitâ”, “Şeydâ-yı Melâl” şiirleri örnek verilebilir. 

Şiirlerinde bir başka önemli tema ölümdür. Bu şiirlerin 
çoğunu, Hüseyin Suat ilk eşi Saide Hanım’ın genç yaşta 
ölmesi üzerine yazmıştır.  “Rûh-i Pâkine”, “Tedfîn”, 
“Makberi Dildâr” ölüm temalı şiirlerindendir. Hüseyin 
Suat, bir melâl şairi olarak tanınır. Şiirlerinde sıklıkla 
“ağlamak, hüzün, gam, mecrûh, melûl” gibi melâle ilişkin 
sözcükleri kullanması bu melankolik atmosfere işaret eder.  
1908’den sonra mizaha yönelir ve “Gâve-i Zâlim” takma 
adıyla Mehâsin, Ümmet, Şair Mecmuası, Âşiyân, Kalem, 
Servet-i Fünûn, Yeni Kalem Dergisi ve Cumhuriyet 
gazetesinde yayımlamış ve şiirlerinin bir kısmını 1923’te 
basılan Gâve Destanı’nda toplamıştır. 

Süleyman Nazif (1869-1927) 
Diyarbakır’da doğdu. Şiirleri “Edebiyât-ı Cedide Öncesi 
(1892-1897)”, “Edebiyat-ı Cedide Evresi (1898-1908)” ve 
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“İkinci Meşrutiyet Sonrası” olmak üzere üç dönemde 
incelenebilir. 

Şairliğinin ilk döneminde daha çok Namık Kemal 
tarzında, vatan temini işleyen şiirler yazar. İlk şiirlerini 
1906’da Mısır’da basılan Gizli Figanlar adlı kitabında 
toplamıştır. Şiirlerin çoğunda vatan sevgisi ve özgürlük 
düşüncesi dile getirilmiştir. 1897’den itibaren Servet-i 
Fünûn dergisinde yazmaya başlar. Bu dergide “İbrahim 
Cehdî” takma adını kullanır. Edebiyat-ı Cedide’nin bireyci 
sanat anlayışıyla aşk, tabiat ve bireysel ıstırapları dile 
getiren şiirler yazar. “Peyâm-ı Dûr-â-dûr”, “Menekşe” 
tabiat şiirlerindendir. Diğer tema aşktır. Bu şiirlerini de 
Servet-i Fünûn ve İrtikâ dergilerinde yayımlamıştır. 
“Nazra-i Temâyül”, “İncimâd-I Şebâb” aşk şiirlerindendir. 
1908’den sonra, dönemin pek çok şairi gibi, bireysel 
ıstırapları işlemekten çok, millî duyguları ele alan eserler 
vermeye başlamıştır. Firâk-ı Irak bu tür eserlerindendir. 

Eserleri: Gizli Figânlar, Firâk-ı Irâk, Malta Geceleri gibi 
manzum eserleri; Bahriyelilere Mektup, Namık Kemal, El-
Cezire Mektupları, Malûmu İlâm, Batarya ile Ateş, 
Hazreti İsa’ya Açık Mektup gibi düzyazı eserleri vardır. 

Hüseyin Sîret (Özsever) (1872-1959) 
İstanbul’da doğdu. Mülkiye Mektebi ve Frerler 
Mektebinde okumuştur. 1900’de bir siyasi olaya karıştığı 
için Adıyaman’a sürülür. Oradan da Paris’e kaçıp 
Jöntürklere katılır. Uzun yıllar gurbette yaşar. Şiire Namık 
Kemal hayranı olduğu, Mülkiye’de öğrenci olduğu 
yıllarda ilgi duymuştur. Okulda dönemin genç şairleriyle 
tanışmış, öğretmenlerinden Mizancı Murat Bey’in 
Mizan’ını yakından takip etmiştir. Vezinli ve kafiyeli söz 
söylemeyi, Rıza Tevfik’ten öğrenmiştir. Şairin o dönemde 
hayran olduğu bir başka şahsiyet Mülkiye’de hoca olan 
Recaizade Mahmut Ekrem’dir. İlk şiirlerini 1894’ten sonra 
Mektep, Malûmat ve Maârif dergisinde yayımlar. İlk 
şiirlerinde biçim ve dil bakımından divan şiirine uyar. 
Daha sonra ise eski-yeni arasında durur. 

1896 yılında Servet-i Fünûn’a geçer. “Dürdâne-i Garâm”, 
bu dergide yayımlanmış ilk şiiridir. 1900’de Adıyaman’a 
sürüldükten sonra şiirlerinde “Ömer Senih” takma adını 
kullanmıştır. Sîret, Servet-i Fünûn dışında İrtikâ 
dergisinde de şiirler yayımlar. Şiirlerinin çoğunda aşk, 
kadın, tabiat ve özlem gibi bireysel temaları işler. 15 yıl 
gurbette yaşadığı için “özlem ve gurbet” şairi olarak 
tanınır. İlk eşi Berrin Hanım’ın ölümü üzerine yazdığı 
“Ölümünden Sonra” şiiri çok beğenilmiştir. Yazılarının bir 
ksmını 1902’de Jöntürklerin yayın organı olan ve 
Cenevre’de basılan Osmanlı Gazetesi’nde “Anadolu 
Mektupları” adıyla yayımlar. İlk kitabı Leyâl-i Girîzân 
1904’te Paris’te basılır. 1908’de II. Meşrutiyet’in ilanıyla 
yurda döner ve Cumhuriyet sonrasında da şiir yazmayı 
sürdürür. 

Fâik Âli (Ozansoy) (1876-1950) 
Diyarbakır’da doğdu. S. Nazif’in kardeşidir. Şiirlerinde 
Hamit etkisi görülür. Şiirlerinde Servet-i Fünûn duyuş ve 
söyleyiş özellikleri görülür. Şiirlerinde bireysel, aşk, 

tabiat, ölüm, çocukluk yıllarına duyulan özlem gibi 
temaları işler. Aruz veznini kullanmıştır. Arapça, Farsça 
kelime ve tamlamalara sıklıkla yer vermiştir. Diğer 
Edebiyat-ı Cedide şairleri gibi şiirlerinin çoğunu sone 
biçimiyle yazmıştır.  

II. Meşrutiyet’in ilanıyla çoğu şair gibi, bireyci sanat 
anlayışından kopar ve eserlerinde istibdat, hürriyet, vatan 
sevgisi, savaş gibi temaları işlemeye başlar. Midhat Paşa 
ve Elhân-ı Vatan bu tip şiirlerdendir. Başta Abdülhak 
Hâmit olmak üzere, Tevfik Fikret ve Cenap’ın gölgesinde 
kalmış, 1909’da Fecr-i Âti topluluğuna bir süre başkanlık 
da yapmıştır. 

Celâl Sahir (Erozan) (1883-1935) 
İstanbul’da doğdu. Servet-i Fünûn’un en genç 
şairlerindendir. Sanat hayatı; “Edebiyat-ı Cedide 
Dönemi”, “Fecr-i Âtî Şiirleri”, “Türkçülük Dönemi” ve 
“Cumhuriyet Sonrası” olmak üzere dört evreye ayrılabilir. 
Şiir yazmaya 14 yaşında başlamış, ilk şiirlerini çeşitli 
dergilerde yayımlar. Daha sonra Servet-i Fünûn’a geçti. 
Kadın, aşk, tabiat, hüzün ve melâl, ölüm gibi temaları 
işlemiştir. Şiirlerinde en çok kadın ve aşk temine yer veren 
Celâl Sahir, edebiyatımızda “kadın şairi” olarak tanınır. 
Bu dönem şiirlerini “Beyaz Gölgeler” de toplamıştır. 

1908’den sonra Fecr-i Âtî ardından Millî Edebiyat 
anlayışını benimsemiş, “Yeni Lisan” hareketini 
desteklemiş, Türkçülüğü savunmuş, Mehmet Emin’in 
etkisinde, sade bir dille ve hece vezniyle manzumeler 
yazmıştır. I. Dünya Savaşı’nın çıkması üzerine vatan 
temalı “Gönüllü Türküsü”, “Kafkas Türküsü” gibi halk 
deyişine yakın şiirler yazmıştır. 
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Giriş 
Bilindiği gibi roman ve hikâye Türk edebiyatına Tanzimat 
Edebiyatıyla birlikte giren türlerden ikisidir. O döneme 
kadar Türk okuyucusunun roman ve hikâye ihtiyacını 
karşılayan halk hikâyeleri ve mesneviler vardı. 

Çeşitli araştırmalar Tanzimat Dönemi Türk roman ve 
hikâyesinin iki çizgide geliştiğini iddia ederler. Bunlardan 
birincisi Ahmet Mithat Efendi’nin başını çektiği, daha 
sonra Ahmet Rasim ve Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın 
sürdürdüğü popülist roman ve hikâyedir. 

Tanzimat’ın birinci neslini temsil eden Ahmet Mithat 
Efendi, Namık Kemal, Şemsettin Sami ve ikinci nesilden 
Mizancı Mehmet Murat romantizmin etkisinde eserler 
vermişlerdir. Buna karşılık ikinci nesilden Sami Paşazade 
Sezai, Recaizade Mahmut Ekrem, Ara Nesil’den Nabizade 
Nazım realist ve natüralist tarzda roman ve hikâyeler 
yazmışlardır. Tanzimat’ın ikinci kuşağı ile Ara Nesil’in, 
Edebiyat-ı Cedide topluluğunun oluşmasında bir zemin 
oluşturdukları bilinmektedir. Recaizade Mahmut Ekrem’in 
Edebiyatı-ı Cedidecilerin büyük çoğunluğunun hocası 
olduğu da hatırlanmalıdır. 

Edebiyat-ı Cedide Romanı 
Edebiyat-ı Cedide şiirinin ilkelerini ortaya koyan sanatçı 
nasıl Cenap Şehabettin ise bu topluluk romanının ilkelerini 
belirleyen de Halit Ziya Uşaklıgil’dir (1867-1945).  Halit 
Ziya daha İzmir’de yaşadığı yıllarda Hizmet gazetesinde 
Hikâye başlığıyla bir seri yazı yazar. “Hayaliyyun” adını 
verdiği romantik romanın temsilcileri ile “Hakikiyyun” 
adını verdiği realist romanın temsilcilerini karşılaştırır. 
Bunlara ilaveten “Masalcılar” olarak nitelendirdiği 
popülist romancılara yer verir. Halit Ziya, Ahmet Mithat’ı 
romantik olması yönüyle eleştirmekle beraber onun roman 
tarihinde önemli bir iş yaptığını da ifade eder. 

Halit Ziya hayatı boyunca dördü İzmir’de dördü 
İstanbul’da olmak üzere sekiz roman yazmıştır. Bunlardan 
Sefile, Nemide,, Bir Ölünün Defteri, Ferdi  ve Şürekası 
İzmir döneminde  Mai ve Siyah, Aşk-ı Memnu, Kırık 
Hayatlar, Nesl-i Ahir İstanbul döneminde yazılmıştır. 

Sefile romanında, küçük yaşta önce babasını ardından da 
annesini kaybeden Mazlume, bir süre komşularına 
sığınırsa da daha sonra sokakta kalır. Mihriban isimli bir 
kadın onu görür ve onu evine götürmek ister. Gidecek yeri 
olmadığı için Mazlume kabul eder. Mihriban ve İkbal kötü 
yola düşmüş iki kadındır. Bu yolla evi geçindiren İkbal 
vereme yakalanır. İkbal’in İhsan adında bir aşığı vardır. 
Mazlume durumu anladığında oradan uzaklaşmak istese 
de gidecek yeri olmadığından bir şey yapamaz. Mazlume, 
İhsan ile birlikte yaşasa da daha sonra İhsan onu terk eder. 
Mazlume de evi terk eder ve genelevde çalışmaya başlar. 
Burada İhsan’dan olan çocuğunu düşürür. Bir gün İhsan 
geneleve gelir. Aradığı fırsatı bulan Mazlume İhsan’ın 
boğazını dişleri ile parçalayarak onu öldürür ve kendisi de 
orada ölür. 

Nemide isimli ikinci romanında Halit Ziya, doğum 
esnasında annesini kaybeden Nemide’yi anlatır. Nemide 
tıp eğitimi için Paris’e giden Nail ile, Nail Paris’ten 
döndükten sonra nişanlanır. Nail’in teyzesinin kızı olan 
Nahit’in de Nail’e âşık olduğunu anlayan Nemide 
aralarından çekilmek istese de sinirsel yapısı sağlıksız 
olduğu için bu duruma dayanamaz ve ölür. 

Bir Ölünün Defteri isimli roman, Nemide’ye çok benzer. 
Küçük yaşta annesini kaybeden Osman Vecdi babası 
tarafından halasına verilir. Galatasaray Lisesinde okur ve 
daha sonra doktor olur. Halasının kızı Nigar ve yeğeni 
Osman Vecdi’yi evlendirmeyi düşünse de Osman 
Vecdi’nin arkadaşı Hüsam ile Nigar birbirlerini 
sevmektedirler. Osman Vecdi aşkını kalbine gömüp 
gönüllü olarak savaşa katılır. Ölmeyi arzulasa da tek 
kolunu kaybeder. Bir gece evine çağırdığı Hüsam’a hatıra 
defterini teslim ederek çok beklediği ölüme kavuşur. 

Ferdi ve Şürekası’nda İsmail Tayfur babası öldükten sonra 
onun görevini üstlenir ve annesi ile birlikte babasının 
yıllar önce sokakta bulup eve getirdiği Saniha ile yaşar ve 
Saniha’ya âşıktır. Patronun kızı Hacer de ona âşıktır ve 
gelen baskılar üzerine Hacer ile evlenir. Bir süre sonra 
kocasının evi terk edeceğini öğrenen Hacer odanın 
kapısını kilitleyerek odayı ateşe verir. Hacer ölür ve İsmail 
Tayfur orada çıldırır. Romanın sonunda İsmail Tayfur, 
annesi ve Saniha yine aynı evde yaşamaya devam ederler. 

Yazarın İstanbul dönemine ait ilk romanı Mai ve Siyah’tır. 
Babasının ölümü üzerine bir taraftan tercümeler yaparak 
ailesini geçindirmeye çalışan diğer taraftan da okulunu 
bitirme gayreti içinde olan Ahmet Cemil’in hikâyesi 
anlatılır bu romanda. Yazmış olduğu şiir kitabını bitirerek 
âşık olduğu Lamia ile evlilik hayalleri kuran Ahmet 
Cemil, kız kardeşi İkbal’i de matbaa müdürünün oğlu olan 
Vehbi ile evlendirir.  Vehbi, İkbal ile iyi geçinemez ve 
onun ölümüne sebep olur. Lamia başkası ile nişanlanır ve 
Ahmet Cemil de eserini imha eder. Sonunda bir gece vakti 
annesi ile birlikte taşrada bir memuriyete gitmek üzere 
İstanbul’dan ayrılır.  

Aşk-ı Memnu romanı Halit Ziya’nın en başarılı romanı 
olarak kabul görür. Bu romanda Adnan Bey kendisinden 
yaşça küçük olan eşi Bihter ve yeğeni Behlül ile 
aralarındaki yasak ilişkiyi öğrenir. Uzun soluklu ilişki 
yaşayamayan Behlül, daha sonra Adnan Bey’in kızı 
Nihal’le ilgilenir. Bu durumu, kızı Bihter’den intikam 
almak için çok uygun bir fırsat olarak gören Firdevs 
Hanım Behlül ve Nihal’in evlenmeleri gerektiğini aile 
üyelerine yayar. Bihter bu duruma karşı çıkar. Bihter ile 
Behlül’ün bir tartışmalarına şahit olan Nihal bayılır. 
Adnan Bey kızının yanına geldiğinde Bihter, Adnan 
Bey’in odasına gider, Behlül de kaçar. O sırada Adnan 
Bey’in yanına gelen ve Nihal’i gizli bir aşkla seven Beşir 
şahit olduğu o yasak aşkı Adnan Bey’e anlatır. Adnan 
Bey’in silahını alan Bihter kendisini odaya kilitleyerek 
intihar eder. 
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Kırık Hayatlar, kurgu bakımından Halit Ziya’nın en 
karmaşık romanıdır. Ömer Behiç tıp tahsilini yurt dışında 
tamamlamış bir doktordur. Karısı Vedide ve iki kızıyla 
yaşamaktadır. Veli Efendi’nin kızlarından Neyyir tanıştığı 
Ömer Behiç’i kısa sürede etkisi altına alır. Bu arada Ömer 
Behiç’in küçük kızı Leyla’nın hastalığı ilerler ve Leyla 
ölür. Bu arada Neyyir de başkası ile evlenir. Neyyir haber 
yollayıp onu çağırsa da Ömer Behiç gitmez. Sonunda 
Ömer Behiç büyük bir pişmanlık içinde evine döner. 

Nesl-i Ahir Halit Ziya’nın son romanıdır. Süleyman 
Nüzhet ve kızı Azra Avrupa’dan dönerler. İrfan ihtilalci 
bir idealisttir ve Süleyman Nüzhet’in evine sık sık gidip 
gelmesi sonucu Azra ile aralarında bir yakınlık olur. İrfan 
bir suikasta katılınca yakalanır. Arkadaşlarını ele 
vermekten korktuğu için intihar eder. Romanın sonunda 
Mai ve Siyah’ta olduğu gibi baba kız yine baş başa 
kalırlar. 

Halit Ziya realizme bağlı kalmış, roman ve hikâyelerini de 
bu anlayış dâhilinde verme çabası içinde olmuştur. Ahmet 
Mithat kötü yola düşen kızı eserin başkahramanıyla 
evlendirerek onu bu ortamdan çekip çıkarır. Halit Ziya’nın 
romanında kötü yola düşen kızın değişimi sebep-sonuç 
ilişkileriyle verilerek roman bir faciayla bitirilir. 

Halit Ziya’nın romanlarında kullandığı realist tekniklerden 
biri, olayların gidişatını keserek geriye dönüş metodunu 
kullanmasıdır. Halit Ziya romanlarında olaydan çok tahlil 
ve tasvirlere yer vermiştir.  

Yansıtıcı bilinci kullanan yazar, pek çok yansıtıcı bilinci 
karşılıklı birbirlerini aydınlatmak için daha kompleks bir 
şekilde ele alır ve bu durum onun zaman içerisinde aldığı 
yolu göstermektedir. Realistler yazarın varlığını silmek 
için zaman zaman kahraman anlatıcıya ait bakış 
açısından da faydalanmaktadırlar. Natüralistlere özgü bir 
ilke olan ırsi özelliklerin anne ve babada çocuklara 
geçmesi Halit Ziya’nın romanlarında gördüğümüz 
özelliklerdendir. 

Nesl-i Ahir, Mai ve Siyah romanlarında aşk üçgenleri 
yoktur. Hatta Mai ve Siyah’ta bir aşktan söz etmek bile söz 
konusu değildir. Bu roman daha çok bir nesil 
romanıdır(bir neslin dünyaya bakışını, değer yargılarını 
ortaya koyan roman türü). 

Edebiyat-ı Cedide romanında gördüğümüz ortak temaların 
birçoğu Halit Ziya’nın romanları için de geçerlidir. 
Bunların en başında kaçış teması vardır. Tevfik Fikret’in 
birçok şiirinde bu temanın işlendiği bilinmektedir. Halit 
Ziya’nın romanlarında da bu temanın işlendiği görülür. 
Romanın başında aile fertlerinin kendi başlarına huzurlu 
bir hayat sürmeleri, daha sonra aileye giren birinin her 
şeye karışması ve bir sarsıntı yaşatması Halit Ziya’nın 
bazı romanlarında dikkat çekici yapılardan biridir. 

Edebiyat-ı Cedide romanının diğer önemli ismi Mehmet 
Rauf’tur(1875-1931). Sanat hayatı boyunca on üç roman 
kaleme almıştır. İlk iki romanını Edebiyat-ı Cedide 
döneminde kaleme almış ve üçüncü eserini yaklaşık dokuz 

yıl sonra II. Meşrutiyet Dönemi’nde vermiştir. Bu 
romanların büyük çoğunluğu aşk hikâyesidir ve ne yazık 
ki Eylül’ün dışında hiçbiri başarıya ulaşamamıştır. 

Eylül, Mehmet Rauf tarafından “ilk eserim son üstadıma” 
ifadesiyle Halit Ziya’ya ithaf edilmiştir. Mehmet Rauf’un 
bu eseri ilk olarak topluluğun yayın organı durumundaki 
Servet-i Fünun dergisinde tefrika edilmiş, daha sonra kitap 
olarak basılmıştır. 

Bu romanda Suat ve Süreyya Boğaziçi’nde bir yalı 
kiralamış ve Necip de sık sık onları ziyaret etmektedir. Bu 
ziyaretler sonunda Suat ve Necip arasında bir yakınlaşma 
başlar. Bir gün köşkte yangın çıkar, Suat içeride kalır. 
Necip onu kurtarmak için köşke dalar ancak dışarıya 
kimse çıkamaz. 

Eylül üzerine kaleme alınan bütün kaynaklar, onun 
“Psikolojik Tahlil Romanı” olduğunda birleşmiş 
gibidirler. Bunu dönemin roman ve hikâyesinde büyük 
ölçüde etkili olan realizm ve natüralizm anlayışlarıyla izah 
etmek mümkündür. Realistler eserlerindeki kahramanları 
idealize etmezler ve bütün yönleriyle olduğu gibi 
anlatmayı tercih ederler. Boğaziçi’ndeki gezintileri Suat 
ve Necip’in aşklarının gelişmesinde ve pekişmesinde 
önemli bir rol oynamaktadır. Boğaziçi Edebiyat-ı Cedide 
yazarlarında ve bu dönemde ortaya konulan eserlerde 
karşımıza çıkan, insanı hayatın acı gerçeklerinden uzak 
tutan bir sığınak olarak da düşünülebilir. 

Romanda üç mekân önemlidir: İstanbul’daki ev, Beyoğlu 
ve Boğaziçi.  İstanbul’daki ev Suat ve özellikle de 
Süreyya için boğucu bir mekân konumundadır. Boğaziçi 
her ikisini de bu ortamdan kurtaracak yerdir. Beyoğlu ise 
Necip’in mekânıdır ve buradaki sefahat âlemine ayak 
uydurmuştur. Türk romanında Halit Ziya ile başlayan 
teknik başarı, Eylül romanı ile sürmüştür. 

Bir Zambak’ın Hikâyesi, yayımlandığı dönemde 
pornografik olarak suçlanmıştır. Esere adını “Zambak” 
adındaki bir kadın vermiştir. Beyaz bir çiçeğin ismi olarak 
bilinen Zambak, Hristiyan dünyasında günahsızlığın ve 
masumiyetin sembolü olmak üzere Hz. Meryem için 
kullanılan bir remizdir.   

Gen Kız Kalbi, Batılı tarzda yetiştirilmiş, Batı musikisini 
bilen, piyano çalan ve sürekli okuyan eğitimli bir kız olan 
Pervin’in hikâyesidir. Pervin İzmir’de yaşamaktadır fakat 
hep İstanbul’da yaşama hayali içindedir. İstanbul’a gider 
ama büyük bir hayal kırıklığı ile İstanbul’un hayalindeki 
Avrupa şehri olmadığını görür. Mehmet Behiç isminde 
Avrupalı gibi giyinen ve bize ait olan hiçbir şeyi 
beğenmeyen bir şair ile tanışır. Özellikle musiki 
konusundaki ortak zevkleri aralarında bir yakınlaşma 
başlamasına sebep olur. Feminist düşüncelere sahip olan 
Pervin, Mehmet Behiç’e niyetini sorar. Pervin’in güzel 
olduğunu ama zengin olmadığı için kendisi ile 
evlenemeyeceğini belirtir. Pervin bir kere daha hayal 
kırıklığına uğrar ve ailesinin tavsiye ettiği kişiyle 
evlenmek üzere İzmir’e dönmeye karar verir. 
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Bir Aşkın Tarihi, Macit isimli bir gencin Güzin isimli bir 
kıza duyduğu samimi aşkın pişmanlığa dönüşmesini 
hikâye eder. İki genç arasında kurulan dostluk bir süre 
sonra aşka dönüşür. Yaz sonunda Güzin Mısır’a 
gideceğini söyler. Ancak Güzin rıhtımda Macit’i 
görmezlikten gelir. Mısır’a giden Güzin orada bir başkası 
ile evlenir. Bu romanda da bir hayal kırıklığı söz 
konusudur. 

Menekşe’nin başkişisi Hüseyin Bülent, tanınmış bir şair ve 
yazardır. Evli ve bir çocuk babası olmasına rağmen aşksız 
yapamayan bir kişiliğe sahiptir. Okuyucularından İclal ve 
Münevver Hanımlarla mektuplaşmaktadır. O esnada bir 
Ermeni evinde rastladığı Violet ile tanışır. Ortak müzik 
zevkleri yakınlaşmalarını sağlar. Violet aslında bir Türk 
kızıdır. Bu eser otobiyografik bir eser olarak kabul 
görmektedir. 

Karanfil ve Yasemin’in başkişisi Samim, Galatasaray 
Lisesini bitirdikten sonra Avrupa’nın çeşitli şehirlerinde 
bulunmuş ve tekrar İstanbul’a dönmüştür. Arkadaşları 
vasıtasıyla katıldığı çayda iki kadın dikkatini çeker. 
Bunlardan biri Kadri Paşa’nın kızı Pervin, diğeri ise gelini 
Nevhiz’dir. Bir süre sonra Nevhiz ve Samim arasında bir 
ilişki başlar. Pervin hastalanıp ölür, Nevhiz ise genç bir 
erkekle Avrupa’ya kaçar. 

Böğürtlen, daha çok tezatların işlendiği bir aşk romanıdır. 
Önce Müjgan ve yeğenleri arasındaki tezat ortaya konur. 
Kızları tesadüfen gören Pertev içlerinde Müjgan’a ilgi 
duyar. Müjgan ile Süheyla arasında bir mukayese yapar ve 
evlenmek için Müjgan’da karar kılar. Evlilik için tekrar 
Müjgan’ı iknaya uğraşır ve sonunda da başarıya ulaşarak 
onunla evlenir. 

Define romanı bir çerçeve hikâyenin içinde anlatılan başka 
bir hikâyeden meydana gelir. Doktor Şakir Fevzi’nin altı 
ay boyunca sürekli evine giderek tedavi ettiği Hacı Hanım, 
artık ömrünün yetmeyeceğini anlayarak doktora bir defter 
verir. Hacı Hanım’a bu defteri bir zamanlar yanında 
çalıştığı bir paşa vermiştir. Şakir Fevzi İstanbul’a giderek 
aileyi bulur, duruma el koyar ve eski koca ile adamlarını 
etkisiz bırakır. Defineyi bularak Suzan’la evlenir.  Bu 
hikâyenin devamı mahiyetindeki Kan Damlası’nda eser 
seri cinayetlerle başlar. Öldürülen ilk kişi Suzan’ın 
sütninesi, ikincisi de Raci’nin yakalanmasında Şakir 
Fevzi’ye yardım eden arkadaşı Hasan Fuat’tır. 

Son Yıldız’ da Batılı tarzda yetiştirilmiş ve eğitim almış 
olan Perran ile Fuat birbirlerini severler. Ancak çıkan 
savaş yüzünden Fuat askere çağrılır ve bir süre sonra 
öldüğü haberi gelir. Sonra Fuat çıkagelir, ölmemiştir. 
Fahri Cemal, onların birbirlerini gerçekten sevdiklerini 
anlar ve aradan çekilerek birleşmelerini sağlar. 

Halas, konu bakımından Mehmet Rauf’un diğer 
romanlarından farklı olan bir romanıdır. Sadece aşk ve 
kadını konu alan romanlar yazan Mehmet Rauf, bu 
eserinde aşka da yer vermiş olmakla beraber vatan 
sevgisini daha fazla ön plana çıkarmıştır. 

Harabeler, sembolik niteliği olan bir romandır. Romanın 
başkişisi Nuri Süha, köşk kiralamaya gittiği bir evde 
tanıştığı kişilerle dost olur ve bunlarla görüşmeye başlar. 
Köşk yanar ve Nuri Süha buraya daha küçük bir ev 
yapmaya karar verir. Yanarak harabe hâline gelen köşk, 
içindeki hayat tarzıyla eskiyi; Nuri Süha’nın aynı zemin 
üzerine yaptıracağı küçük ev de Cumhuriyet’i temsil 
etmektedir. 

Kâbus, kurgu bakımından oldukça zayıf bir romandır. 
Aziz Nihat ile Nigâr’ın çok mutlu bir evlilikleri vardır. 
Ancak Aziz Nihat’ta başlayan gereksiz kıskançlıklar onun 
kâbuslar yaşamasına neden olur ve bir gece karısını 
boğarak öldürür. 

Dönemin bir diğer romancısı Hüseyin Cahit 
Yalçın’dır(1874-1957). Hüseyin Cahit sanat hayatı 
boyunca birbirinden tamamen farklı ve zıt anlayışlarda iki 
roman yazmıştır. Nadide ve Hayatın İçinden. Bu 
romanlardan birincisi Ahmet Mithat Efendi’nin etkisinde, 
diğeri de Edebiyat-ı Cedide anlayışı çerçevesinde kaleme 
alınmıştır.  

Hüseyin Cahit, Nadide’yi yazdığı sıralarda henüz idadînin 
ikinci sınıfına gitmektedir ve on altı yaşındadır. Ahmet 
Mithat Efendi tarafından başına bir takriz de yazılan bu 
romanda, başkişi konumundaki Nadide, emellerini 
gerçekleştirebilmek uğruna annesini ve kocasını 
öldürtebilecek kadar cani ruhlu ve hırslı bir kadın olarak 
romanda yer alır. 

Hüseyin Cahit, Nadide’den sekiz yıl sonra yazdığı Hayal 
İçinde adlı romanı ile romantik tarzdan realist anlayışa 
dönmüştür. Bu romanda bir Rum kızına âşık olan 
Nüzhet’in uğradığı değişim anlatılır. 

Edebiyat-ı Cedide romancılarına ek olarak zikredeceğimiz 
isimlerden biri de Safveti Ziya’dır(1875-1929). Salon 
Köşelerinde, Bir Safha-i Kalp, Hanım Mektupları, Kadın 
Ruhu isimli romanları mevcuttur. Edebiyat-ı Cedide 
yazarları içinde “en alafranga” olduğu ifade edilen Safvet-
i Ziya’nın, orijinal bir üsluba sahip olmaktan çok Halit 
Ziya’yı taklit eden ikinci sınıf bir romancı olduğunu 
söylemek yeterli olacaktır. 

Başta Halit Ziya olmak üzere, Edebiyat-ı Cedide yazarları 
tarafından roman ve hikâyede gerçeklik duygusu 
önemsenmiş, mekân tasvirleri ve eşyalar daha anlamlı 
şekilde kullanılmış, yani bazı teknikler bizim roman ve 
hikâyemize taşınmıştır. Edebiyat-ı Cedide topluluğuyla 
Türk roman ve hikâyesi yürümeye başlamıştır. 
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Giriş 
Türk edebiyatında Batılı anlamda ilk uzun hikâyeler 
Ahmet Mithat Efendi tarafından kaleme alınmıştır. Onun 
uzun hikâyeleri Letaif-i Rivayat adlı seride yer alan 25 
kitap içindeki 27 hikâye ve 3 romandan  (Yeniçeri, 
Çingene, Bahtiyarlık ) meydana gelmiştir. 

Ahmet Mithat’ın ardından uzun hikâye yazan ikinci isim 
Recaizade Mahmet Ekrem’dir. Muhsin Bey ve Şemsa  adlı 
uzun hikâyeleri ile Nabizade Nazım’ın Karabibik isimli 
eseri, köyü anlatması ve natüralist mahiyet taşıması 
bakımından öne çıkmaktadır. 

Uzun Hikâye 
Halit Ziya Uşaklıgil 
Edebiyat-ı Cedide topluluğunda uzun hikâye yazan ilk 
ismin Halit Ziya olduğu görülür. Halit Ziya’nın uzun 
hikâye olarak adlandırabileceğimiz altı eseri vardır.: Bir 
Muhtıranın Son Yaprakları(1888), Bir İzdivacın Tarih-i 
Muaşakası(1888), Deli(1888), Bu Muydu?(1896), 
Heyhat(1897), Bir Yazın Tarihi(1898), Valide 
Mektupları(1909). Bunlardan Deli tamamlanmamış, yarım 
kalmış bir hikâyedir. 

Halit Ziya’nın romanlarında kullandığı realist teknikleri 
uzun hikâyelerinde de kullandığı görülmektedir. Bunların 
başında kurguyu hatıra defterleri vasıtasıyla oluşturma 
gelir. Deli isimli hikâyesinde birtakım vehimleri olan bir 
kişi anlatılır. Halit Ziya, Kırk Yıl adlı hatıratında Şem’i 
Bey isimli bir hat komiserinin uyarısıyla Hizmet 
gazetesinde tefrika edilen bu eseri, yarıda bıraktığını 
söyler. 

“Üç Mektup” isimli hikâyede tutuklanıp yargılandıktan 
sonra serbest kalan bir gencin içinde bulunduğu psikolojik 
durum üç mektupla anlatılmıştır. Genç adam sürekli 
birilerinin kendisini takip ettiğini ve öldürmek istediğini 
düşünerek bunalıma girer. Genç adam, yaşadıklarını, 
hissettiklerini mektuplara yazarak mektupları bahçeye 
atar. Hikâyede II. Abdülhamit Dönemi istibdadını yaşayan 
insanların psikolojik durumlarının tasvirine geniş bir 
şekilde yer verilmiştir. 

Bir Yazın Tarihi hatıra defteri kurgusu ile yazılmış bir 
hikâyedir. Defterin sahibi İhsan, iznini geçirmek üzere bir 
akrabasının yalısına gider. Orada kendisinden başka, 
akrabalarından beş kız daha vardır. İhsan, defterine bu 
kızlarla ilgili izlenimlerini yazar. Bu kızların içinde öksüz 
ve veremli olan Meliha’ya ilgi duyar. 

Bir Muhtıranın Son Yaprakları‘nın içine kapanık, 
karamsar karakteri Necip ile Heyhat hikâyesindeki genç 
şair, birbirlerine karakter  bakımından yakındırlar. İkisi de 
yaşadıkları ortamdan şikâyetçidirler. Bu iki kahraman ve 
Mai ve Siyah’ın Ahmet Cemil’i birbirlerine çok benzerler.   

Bu Muydu? hikâyesi iki kız arkadaşın çeşitli olaylar 
yaşadıktan sonra birbirlerinin mutsuz olduklarını 
öğrenmelerini anlatan bir hikâyedir. Halit Ziya’nın uzun 

hikâyelerinin en önemli özelliği hepsinin acıklı bir 
atmosfere sahip olmasıdır. 

Mehmet Rauf 
Edebiyat-ı Cedide topluluğunun uzun hikâyeler kaleme 
alan ismidir. Garam-ı Şebab, Mehmet Rauf’un Edebiyat-ı 
Cedide öncesi kaleme aldığı uzun hikâyesidir. Realist 
anlayışa uygun olarak kahraman anlatıcı Memduh’un 
gözünden verilmiştir. Kurgu kısmen Halit Ziya’nın Bir 
Muhtıranın Son Yaprakları’na benzemektedir. İnsanlardan 
uzak bir köye sığınan bir gencin yalnız kalmak suretiyle 
büyük bir hayalini gerçekleştirmek istemesi anlatılır. 

Ferda-yı Garam, Servet-i Fünun’da tefrika edildikten 
sonra kitaplaşmış bir hikâyedir. Babasının memuriyeti 
yüzünden amcasının yanına bırakılan Macit, amcasının 
aynı yaştaki kızı Sermet ile büyür ve çocuk yaştaki 
geçimsizlikleri sevgiye dönüşür, daha sonra birbirlerine 
olan aşklarını birbirlerine itiraf ederler. Edebiyat-ı Cedide 
anlatılarında olduğu gibi eserlerdeki başkişinin kendisiyle 
yüzleşmesi noktasında “ayna” önemli bir işlev 
görmektedir. 

Kısa Hikâye 
Samipaşazade Sezai Küçük Şeyler adlı kitabında kısa 
hikâyelerle bu türün önünü açmıştır. Edebiyat-ı Cedide 
sanatçılarının hikâye türünü geliştirmelerinin sebepleri 
arasında bu sanatçıların Batılı eserleri orijinalinden 
okuyacak kadar yabancı dil bilmeleri ve Ara Nesil 
mensuplarınca yapılan bu türe ait tercümeler gösterilebilir. 

Halit Ziya Uşaklıgil 
Romanda olduğu gibi kısa hikâyede de Halit Ziya 
diğerlerinden hayli öndedir. Hikâyelerini topladığı on üç 
kitabı vardır. Roman ve uzun hikâyedeki teknik 
özelliklerini kısa hikâyede de sürdüren Halit Ziya, 
onlardan farklı olarak orta ve alt tabakanın yaşantısını 
daha fazla işlemiştir. Bunlar genellikle tanıdığı kişilerin ya 
da şahit olduğu olayların hikâyesidir. 

Ömer Faruk Huyugüzel, Halit Ziya’nın hikâyelerini aile 
hikâyeleri, aşk hikâyeleri, fakir ve mahrum insanların 
hayatına ait hikâyeler, hayvan sevgisini anlatan hikâyeler, 
hayvan hikâyeleri başlıkları altında beş bölümde inceler.  

Aile hikâyelerinde genellikle mağdur kadınların öne 
çıktığı görülmektedir. Bu mağduriyete çoğu zaman 
kocalar ve kaynanalar sebep olmaktadırlar. Birçok 
hikâyede kadın, evinin tüm yükünü sırtlayan ve ezilen kişi 
konumundadır. Buna karşılık evin hâkimi olup da erkeği 
ezen kadınların yer aldığı hikâyeler de mevcuttur. 

Aşk hikâyeleri de yine büyük ölçüde romanlarda olduğu 
gibi çoğunlukla kötü bir sonla biten hikâyelerdir. Bu 
durumu Edebiyat-ı Cedidecilerin genel özelliği olan 
gerçek-hayal çatışması ve bundan doğan hayal kırıklığı 
duygusuyla açıklamak mümkündür.  

Tevfik Fikret’in Edebiyat-ı Cedide yıllarında yazdığı 
şiirlerinin önemli bir toplamını merhamet şiirleri temsil 
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etmektedir. Fikret’in şiirde yaptığını hikâyede Edebiyat-ı 
Cedide hikâyecilerinin yaptığı söylenebilir. 

Halit Ziya’nın bu tür hikâyelerindeki başkişiler genellikle 
çocuklar, genç kızlar ve genç erkeklerdir. Yazar  
-muhtemelen- ikincileri özellikle seçer. Çünkü bunlar 
hayata yeni atılmaya ve geleceklerini kurmaya hazır 
insanlardır. Bunların hayata atılma aşamalarında 
uğradıkları hayal kırıklıkları, merhamet duygusunu en 
fazla kamçılayan tema olarak işlenmiştir. Halit Ziya’nın 
hikâye kişilerinin büyük bir çoğunluğu hayaller kuran 
fakat hayatın gerçekleri karşısında hemen kırılıveren 
kişilikler olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Hayvanları konu alan hikâyelerde ise tema bir hayvan 
sevgisi ya da hayvanlara duyulan merhamet şeklinde 
görülür. Sözgelimi ‘’Ekmekçinin Beygiri’’ adlı hikâyede 
her gün evlere ekmek dağıtan bir beygirin çektiği sıkıntılar 
anlatıcının kendi yaşantısı ile paralellikler kurularak 
anlatılır. Töre hikâyelerinde İzmir Hikâyeleri adlı 
kitabında yer alan ve diğerlerinin tersine iyimser bir hava 
taşıyan bir anlatım söz konusudur. 

Halit Ziya tıpkı roman ve uzun hikâyelerinde olduğu gibi 
kısa hikâyelerinde de ayrıntılı mekân ve insan tasvirlerine, 
hatıra defterleri ve mektuplarla kurgu oluşturma yollarına 
başvurmuştur. 

Mehmet Rauf 
Yazı hayatı boyunca yüz otuz iki hikâye yazmış ve bunları 
on iki hikâye kitabında bir araya getirmiştir. İhtizar, Kadın 
İsterse, Pervaneler Gibi, İlk Temas İlk Zevk, Aşk Kadını, 
Gözlerin Aşkı, Eski Aşk Geceleri, Safo İle Karmen adlı 
hikâye kitapları bulunan yazarın ayrıca diğer bazı hikâye 
kitapları içinde de hikâyeleri yer almaktadır. 

Mehmet Rauf’un ilk hikâyesi Halit Ziya’nın Tevfik 
Nevzat’la İzmir’de çıkardığı Hizmet gazetesinde 
“Düşmüş” başlığıyla ve Rauf Vicdanî takma adıyla 
yayımlanır. Mehmet Rauf’un hikâyeleri büyük ölçüde 
kadın ve aşkla sınırlıdır. Bu aşklar genellikle hayal 
kırıklığının yaşandığı hikâyelerdir. 

Mehmet Rauf, II. Meşrutiyet’in ilanından sonra değişik 
konuları işleyen hikâyeler kaleme alır. Bu hikâyelerde 
bazı toplumsal problemleri ele almaya çalışır. Bununla 
birlikte Edebiyat-ı Cedide döneminden gelen ferdî 
üslubunu terk etmez. Eylül‘ün dışındaki romanlarında 
gösterdiği başarısızlığı hikâyelerinde göstermez, ilk 
hikâyelerinden sonra teknik bakımdan başarılı hikâyeler 
kaleme alır. 

Evlilik, Mehmet Rauf’un önem verdiği temalardan bir 
diğeridir. Evlilikle ilgili çeşitli görüşleri erkek bakış 
açısıyla enine boyuna tartıştırdığı “Bekarlar Arasında” adlı 
hikâyesinde on genç “Nasıl bir eş edinmeliyiz?” sorusunu 
tartışırlar. Evliliğin zamanla bozulan bir kurum olduğu, 
eşler arasındaki heyecanın azaldığı, bunda kayınvalide ve 
kayınpederin önemli bir etkisinin olduğu vurgulanır. Halit 
Ziya’da olduğu gibi, evlilik kurumu, kocaların ve 
kayınvalidelerin baskısı, kadın ve erkek arasındaki kültür 

farkı evliliklerin bitmesine ya da kadın yahut erkeğin 
yasak aşklarda teselli aramasına yol açar. 

Mehmet Rauf, az da olsa mutlu evlilik tablolarını içeren 
hikâyeler de kaleme almıştır. “Unutmaya ve Unutulmaya 
Mahkûm” ve “Bir Hayat” gibi hikâyeler de mutlu 
evlilikleri konu alan hikâyelerdir. “Fenerci”, “Ayna” gibi 
hikâyeler yasak aşkın işlendiği hikâyelerdir. “Ana Kız” 
isimli hikâyede parasızlık yüzünden arabaya ve vapura 
binemeyen bir anne ile kız anlatılır. “Zehirlerim”de ise 
anlatıcı Tarabya’da vapur iskelesinde gördüğü iki kadını 
anlatır. Sonunda anlatıcı fakir kadının zavallı durumuna, 
zengin kadının cehaletine acır. “Halil Hoca” ve “Bir 
Yiğit” isimli hikâyelerde ise vatanseverlik ve kahramanlık 
konularını ele alır. 

Mehmet Rauf, hikâyelerinde bir olay olmakla birlikte 
genellikle şahısların iç dünyaları üzerinde durur. 
Hikâyelerini ilginç kılan bir özellik vardır ki bu özellik 
hikâyelerinin rüya, bilinçaltı, korku gibi konulara temas 
etmesidir. Karakterin iç konuşmalar yoluyla tanıtılmasının 
en güzel örneklerinden biri “Girdap” hikâyesidir. 

Hüseyin Cahit Yalçın 
Hüseyin Cahit Yalçın, hikâyelerini iki dönemde yazmıştır: 
II. Meşrutiyet öncesi ve Malta sürgünü  sonrası. Hüseyin 
Cahit hikâyelerini üç kitapta toplamıştır: Hayat-ı 
Muhayyel, Hayat-ı Hakikiye Sahneleri, Niçin 
Aldatırlarmış? 

Hayat-ı Muhayyel, adını eserdeki ilk hikâyeden 
almaktadır. Kaçış temini ve bir gencin medeniyetten 
uzakta bir adada dostlarıyla ideal bir dünya kurma 
arzusunu işlemektedir. Bu hikâyelerdeki kişiler karamsar, 
dünyadaki ikiyüzlülüklerden, sahte davranışlardan 
şikâyetçidirler. Tabiat daima sığınılan bir mekândır ve 
Abdülhak Hamid’in Sahra’sıyla edebiyatımıza giren tabiat 
anlayışının bir devamıdır. 

Hüseyin Cahit oldukça iyi bir gözlemcidir ve gözlemlerini 
hikâyelerinde işlemiştir. “Görücü” ve “Köy Düğünü” 
hikâyeleri yerli hayatı en iyi şekilde yansıttığı 
hikâyeleridir. Bu tip hikâyelerde dikkati çeken en önemli 
husus, azınlıkların anlatıldığı hikâyelerde insanların mutlu 
ve huzurlu olmalarına karşılık, Müslümanların sürekli 
dertlerle ve sıkıntılarla iç içe olduğunun sezdirilmesidir. 

Hüseyin Cahit’in Beyoğlu’ndaki zevk ve sefa âlemlerini 
anlattığı, mekân olarak Avrupa şehirlerini ele aldığı 
hikâyeleri de vardır. 

Ahmet Hikmet Müftüoğlu 
Edebiyat-ı Cedide zevkiyle ve kelime kadrosuyla kaleme 
aldığı tek eseri Haristan ve Gülistan’dır. Kadın ve erkeğin 
birbirini bütünlediğini anlatan şiirsel üslubun hâkim 
olduğu bir hikâyedir. Diğer hikâyelerin büyük bir 
çoğunluğunda kadın, aşk ve evlilik ön plandadır. 
Kadınların dış görünüşleri ön plana çıkarılmaktadır. 
Genellikle kendilerine iyi bir talip bekleyen pasif 
konumda kişilerdir. Türkçülük fikrinin ilk izlerini taşıyan 
iki hikâye (Yeğenim, Nakiye Hala) vardır.  Alafrangalığın 
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eleştirisi konumundaki “Üç Mektup” adlı hikâyesi de 
Edebiyat-ı Cedide zümresinin hikâyelerinden farklı 
özellikleriyle bu kitapta yer almaktadır. 

Hüseyin Cahit Yalçın’ın Edebiyat-ı Cedide ve sonrasında 
yayımladığı eserlerinde bazı kelime ve terkipleri 
sadeleştirme yoluna gittiği görülmektedir. Hüseyin Cahit 
hatıralarında bunun bir dil bilincinin sonucu olmadığını 
Mehmet Rauf ile kendisinin Arapça ve Farsçaya diğerleri 
kadar hâkim olamadıklarından kaynaklandığını söyler. 

Edebiyat-ı Cedideciler tıpkı romanda olduğu gibi 
emekleyen ve romanla ilişkilerini tam olarak 
belirleyemeyen Türk hikâyesini ayağa kaldırmışlar, 
kimliğini oluşturmuş bir tür olarak edebiyat tarihimizde 
yerinin almasını sağlamışlardır. 
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Şiir Çözümleme Üzerine 
Edebî metinleri çözümlemek, onu meydana getiren 
birimler arasındaki ilişki ağını tespit etmek; metinden 
hareketle, onun yazılmasına sebebiyet veren zihniyeti 
belirlemek; metnin yapısını meydana getiren unsurları 
çözümleyerek temayı bulmak; dil, anlatım ve ahenk 
unsurlarını ortaya koymak gibi çalışmalara ihtiyaç 
gösterir. “Zihniyet” terimi, metnin kaleme alındığı 
dönemde geçerli olan zevk ve anlayışı da kapsadığına göre 
Edebiyat-ı Cedide’nin hâkim grup olarak göründüğü 
dönemin şiir zevki hakkında ön açıklamaya ihtiyaç vardır. 

Tanzimat Dönemi’nin başından itibaren, gerek devlet 
işlerinin düzenlenmesinde gerekse kültür ve sanat 
faaliyetlerinde Osmanlı İmparatorluğu’nun örnek aldığı 
ülke Fransa’dır. Bu tesir, edebiyat alanında çok daha 
belirgindir. Edebiyat-ı Cedide şiiri parnasizm ve 
sembolizmin tesiri altında dönemin Türkçesinin imkân 
verdiği duyarlılıkla vücut bulmuştur. Parnas okulunun 
önemli şairleri Theophile Gautier, Leconte de Lisle, Jose 
Maria de Heredia ‘dır. Bizde bu okulun ilk ve önemli 
temsilcisi Tevfik Fikret’tir. Edebiyat-ı Cedide şiiriyle Türk 
edebiyatına girmeye başlayan bir diğer edebiyat 
duyarlılığı da sembolizmdir. 

Sembolizm, realizmin şiirdeki yansıması olarak 
görülebilecek parnasçılığa bir tepki olarak ortaya 
çıkmıştır. Şiirde bireysel duyarlılığı ön plana alan bir 
akımdır. Tabiat ve dış dünya olduğu gibi değil, kişinin 
kendi duygularını nesnelere vermesiyle anlatılır. 
Sembolist şiirde, imgeler ve semboller yardımıyla, 
kelimelerin geniş bir çağrışım değeri kazanması sağlanır. 
Sembolist şairler, şiirde musikiye ve ahenge önem verirler. 
Doğrudan anlatmak yerine sezdirmek esastır. Sembolizm 
kapalı ve örtülü anlatıma yer verir, alışılmış mısra 
düzenini serbest nazım lehine bozma eğilimindedir. 
Edebiyat-ı Cedide’nin Avrupa Edebiyatını en iyi tanıyan 
şairi Cenap Şehabettin, sembolizmi benimsemişti. Organik 
şiir, baştan sona birbirini anlam, ses ve söyleyiş 
bakımlarından tamamlayan birimlerden oluşan şiire 
verilen addır. Türk edebiyatı bu tarz şiiri Edebiyat-ı 
Cedide döneminde tanır. 

Edebiyat-ı Cedide, 1895-1901 yılları arasındaki döneme 
verilen addır. Bu dönemde şiir yazan şairler ise başta 
Tevfik Fikret ve Cenap Şehabettin olmak üzere şöyle 
sıralanır: Süleyman Nâzif, Ali Ekrem Bolayır, Hüseyin 
Sîret, Celal Sahir Erozan, Faik Âli Ozansoy, Ahmet Reşit 
Rey. 

Tevfik Fikret’in Sahaif-i Hayatımdan Şiirinin 
Çözümlemesi 
Zihniyet 
Bu şiirin merkezinde “ben” vardır. Bu “ben” yaşadığı ruh 
hâlinin bilincindedir. Onu bilinciyle kavramak ve 
anlatmak ister. Bu metinde kişi, kendi ruh hâlini problem 
olarak ele almıştır. “Ben” yaşadıklarından hareketle kendi 
iç dünyasının bazı özelliklerini şiirin imkânlarıyla ifade 

etmektedir. Bu metin, insanın ruh hâlinin problem olarak 
ele alındığı bir dönemde ve yerde kaleme alınmıştır. 
Dikkat dışa değil, “ben”in iç dünyasına yöneliktir. “Ben” 
in de kötümser olduğu sözlerinden anlaşılmakta ve sesten 
sezilmektedir. Artık yaşayan insanın kişisel problemleri ve 
dikkatleri üzerinde duran bir zihniyet, varlığını sanat 
eserinde hissettirmektedir. 

Yapı 
Metni önce ses ve anlam kaynaşmasından oluşan birimlere 
ayıralım. Çünkü şiirde birim, ses ve anlam 
kaynaşmasından oluşan ve yalnız başına bir anlam değeri 
ifade eden parçadır. Konunun ortaya konulduğu ilk iki 
mısra bir birim olarak ele alınmalıdır. 

Metin bir ruh hâlini ifade eden sözlerle başlamakta; bunun 
nasıl yaşandığı ifade edilmekte; ruh hâlinin sebebi 
belirtilmekte; böyle bir insanın nasıl ömür sürdüğü bir 
örnekle somut olarak anlatılmaktadır. Sonra da ben, 
neticeyi dile getirmektedir. Bu yapı, Divan şiirinden çok 
farklıdır. “Ben”in bunu nasıl yaşadığı , bunun sebebinin ne 
olduğu ve nereden kaynaklandığı ifade edilmiştir. 

Birimler arasında akli ve organik bir ilişki bulunmaktadır. 
Bu şiire organik bir metin nazarıyla bakmak gerekir.  
Yenileşme dönemi şiirimizde temel yeniliklerden biri 
organik şiir arayışıdır. Bunu da en iyi ve devamlı olarak 
Tevfik Fikret’in eserlerinde izlemek mümkündür. Bu 
metinde birimlerin oluşması bakımından da daha önceki 
şiir metinlerinden farklı bir yapıyla karşılaşılmaktadır. 
İkinci birim, dokuz mısradan oluşur. Bir metinde dil 
göstergelerini birbirine bağlayan ve metne bütünlük 
kazandıran ögeler, dil bilgisi kuralları, ses, söyleyiş ve 
anlam ilişkileridir. 

İkinci birim, ilk birimdeki hakikat sözüne bağlanan ve onu 
açıklayan âsüman, deniz ve gece kelimeleriyle ifade edilen 
varlık ve görünüşlerle ben ilişkisi üzerine kurulmuştur. 
Üçüncü birim, bu benin özelliklerini dikkatle sunar. 
Dördüncü birim bir benzetme edatı işlevi yüklenmiştir. 
Beşinci birim ben-seyyah arasında kurulan benzerlik 
ilişkisinin ifadesine ayrılmıştır. Son birimde ben, kendisi 
hakkında bir sonuca ulaşır ve bunu ifade eder. 

Tema 
“Sahâif-i Hayatımdan” adlı metnin teması birimlerin ortak 
paydasıdır. İlk birimde konu ortaya konulmuştur. İkinci 
birimde hakikati bir şekilde görmenin sebebi konuşan 
kişinin mizacıdır. Üçüncü birim bu mizacın özelliklerini 
dile getirmekle görevlidir. Metinde söyleyici durumundaki 
ben, dördüncü birimde kendisini çöldeki bir gezgine 
benzetir. Bu iki mısra metnin önceki kısmı ile sonraki 
mısraları birbirine bağlar. Beşinci birim çöldeki gezgini 
anlatmaya ayrılmıştır. Artık dikkat yaşayan, duyan, üzülen 
ve kendi kendini problem olarak ele alan insan üzerinde 
yoğunlaşmaya başlamıştır. Hayat karşısında kederleri, 
korkuları, kısacası türlü ruh hâliyle insan, şiirin dünyasına 
girer. Kabuller dünyasından yaşayan insana ve 
duygularına yöneliş, yenileşme dönemi şiirinde dikkati 
çekmeye başlar. Bunlar şiirin ve sanatın, Tanzimat’tan, 
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XIX. yüzyıl sonlarına kadar nasıl değişip yenileştiğini 
ifade eder. 

Şiir Dili 
Metnin ikinci birimindeki kelime ve kelime grupları, 
Fikret’in şiir dilinin önemli bir özelliğini aksettirir. Bu 
sıfatlara verilen önem, yüklenen değerdir. İsimler yalnız 
metnin içinde yer almazlar. “Asuman, deniz, gece” 
kelimelerinde dilde doğal varlıklardan söz edilir. Üslupta 
doğal görünüşlerin de ruh hâllerinin de ifadesinde bağlamı 
verecek veya düşündürtecek ögelere özellikle dikkat 
edilmektedir. Geceden, gökyüzünden, denizden sıkılırım 
demekle yetinilmemiş, bunların görünüşleri de dile 
getirilmiş, insan üzerinde bıraktıkları tesirler o ana özgü 
hâlleriyle ayrıntılı olarak verilmek istenmiştir. Hayatın 
akışı içindeki kişi de içselleştirilmiş görünümüyle 
verilmiştir. Böyle bir dikkat ve duyarlılık, yeni dil 
göstergelerine ihtiyaç duyar. Çünkü kelimeler ilk 
anlamlarıyla fiziki ihtiyaçları karşılamak üzere ortaya 
konmuştur. 

Hakikat üzerinde durulurken gökyüzü, deniz ve gece, 
doğal hâllerinde değil, sınırsız görünüşleriyle 
anlatılmaktadır. Doğayı temsil etmek üzere seçilen 
varlıkların sınır tanımayan hâl görünüşleri üzerinde 
durulmaktadır. Böylece de “Doğanın sınırsızlığı beni 
korkutmaktadır.” denilmektedir. Bütün bunlar, yeni bir şiir 
dili kurma gayretinin ifadesi olarak değerlendirilmelidir. 
Metindeki mısraların hemen hepsini yan yana yazarak bir 
nesir gibi okumak da mümkündür. 

Âhenk 
Tanzimat şiirinde ses ve söyleyiş divan şiirinin devamı 
gibidir. Yani yeni tema henüz kendi sesini ve söyleyişini 
oluşturmamıştır. Abdülhak Hâmit, eski şiir sesi ve 
söyleyişini, kendine mahsus ölçüsüz tavrı, haykırma, 
sızlanma ve dertlenmeleriyle alt üst eder, böylece de 
yeniye zemin hazırlar. Dil, edebiyat, şiir ve sanat, yeni ve 
farklı bir duyarlılığın çevresinde yeni bir söyleyiş 
aramaktadır. İnsan kendisini söyleyişte gerçekleştirir. 
Çünkü dilin en ulusal yönü söyleyişidir. 

Yenileşme dönemi şiir söyleyişi, Edebiyat-ı Cedide 
zevkinde geçmişten farklı bir kimlik kazanmıştır. Geçiş 
döneminde yeni unsurlar eskinin dünyasında varlığını 
sürdürür. Değişme ve gelişme bir seviyeye ulaştığında 
farklılık görülür, anlaşılır ve çeşitli boyutlarda sezilir.  
Edebiyat-ı Cedide şiiri dil, yapı ve tema bakımlarından 
olduğu gibi âhenk bakımından da bu değişime ve 
gelişmenin açık ifadesidir. Bu değişme ve gelişmenin 
merkezinde dünyevileşen yeni insan bulunmaktadır. 
Dıştan ve içten gelen her türlü tesir, dönemin zihniyetine 
bağlı kalarak bu yeni insanın oluşmasına hizmet eder. 
Artık İmparatorluk döneminin varlığa ve insana yukarıdan 
bakan kuşatıcı sesi ve söyleyişi kırılmış, gündelik hayatın 
akışı içinde konuşan kişinin sesi ve söyleyişinden 
hareketle bir şiir sesi ve söyleyişi gerçekleştirme yoluna 
girilmiştir. 

Edebiyat-ı Cedide şiirindeki ses ve söyleyiş de dönemin 
kültür merkezinde ömür süren, dikkatlerini ve yönünü 
Batıya çevirmiş, zevki ve kültürü hayatın akışı içinde 
gelişmiş insanın bu alandaki zevk, anlayış ve tercihlerini 
temsil eder. İşte bu metinde söyleyici, sözü edilen grubun 
üyelerinden biri gibidir. Onun tedirginliğini, kararsızlığını, 
kendi kendisiyle hesaplaşmasını yine tedirgin, hüzünlü ve 
kötümser bir ruh haliyle, ben böyleyim diyerek 
anlatmasıyla karşı karşıyayız.  O, beni bu büyük ve sonsuz 
gerçeklik korkutuyor, kendimi bu dünyada büyük bir 
çölde yalnız kalmış çaresiz ve ümitsiz bir gezgine 
benzetmekteyim, der. Aydın ama kötümser bir insanın 
konuşmasındaki sesi ve söyleyişi, metnin arkasındaki ham 
ses ve söyleyiş malzemesi olarak görmek gerekir. 

Tevfik Fikret’in Haluk’un Bayramı Şiirinin 
Çözümlemesi 
Zihniyet 
“Halûk’un Bayramı”, bir bayram şiiri değil babasız, 
ümitsiz çocuklara karşı duyulan merhameti ifade eden bir 
metindir. Burada kendi çocuğu ile kimsesiz bir çocuğun 
bayramdaki hâlini gözlemleyen ve karşılaştıran 
merhametli bir babanın duygusu ve düşüncesi şiir dili ve 
söyleyişi ile dikkatlere sunulmaktadır. Amaç sosyal hayatı 
anlatmak değil, kişinin gördükleri ve yaşadıkları hakkında 
duygularını, izlenimlerini sanatın dili, zevki ve sesiyle 
ifade etmektir. Bu, sanatta dünyevi olana yönelik bir 
duyarlılığın belirtisi olarak düşünülmelidir. 

Yapı 
Bu şiir, Edebiyat-ı Cedide döneminde yazılmıştır.  Bu 
dönemde özellikle Tevfik Fikret ile şiirimizin yapısı 
değişmiştir. Batı şiirinde olduğu gibi şiir, organik bir 
bütünlük kazanmıştır. Fikret’in şiirimize getirdiği en 
önemli yeniliklerden biri budur. “Baban diyor ki : …” Bu 
ünlem cümlesi, yeni bir şiir cümlesinin oluştuğunu 
sezdirmektedir. “Meserret çocukların, yalnız çocukların 
payıdır!”.  Şiir bu ikinci birim üzerine kurulmuştur. Şiirin 
tamamı bu dikkati ve duyarlılığı açıklamaya yöneliktir. 
Çocuk bu sahnede doğal olarak oynamakta ve 
sevinmektedir. Babaya çocuğunun sevinci, bayram 
şarkıları, yas çığlıklarına benzeyen öksüz çocukları 
düşündürür. Sahnede, biri bayramda sevinç yaşayan, 
diğeri acı çeken iki çocuk vardır. “Ben” onları kendi 
duyarlılığı ile değerlendirerek karşılaştırır. Bu sahneden 
hareketle de beşinci birimdeki sonuca ulaşır. 

Tema 
Bu şiirin birimleri arasındaki ilişki: “Problemi ortaya 
koyma, gerçeklikten gücünü alan hayalî bir sahnede 
problemi somut olarak gözler önüne serme ve bir sonuca 
ulaşma” olarak açıklanabilir. Yapının da merkezinde tema 
vardır. Tema, farklı ögeleri etrafında birleştirerek metni 
oluşturur. Metinde merhamet duygusu ve haksızlıklara 
başkaldırı isteği bulunmaktadır. Metnin teması “yoksul ve 
kimsesiz çocuklara merhamet duygusuyla yaklaşma gereği 
ve düşüncesi”dir. Burada bireysel duygu esastır.  
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Şiir Dili 
Bu metinde doğal ve standart dilden, hemen hiç 
değiştirilmeden alınan söz ve söz grupları şiire 
yerleştirilmiş gibi görünmektedir. “Baban diyor ki: ”, “Ey 
güzel çocuk dinle!”. Bu örneklerde görüldüğü gibi, 
özellikle Tevfik Fikret’in şiirlerinde, konuşulan dilden 
alınmış söz ve söyleyiş kalıplarına da yer verilmiştir.  
Cümlelerin oluşumunda günlük konuşma vurgusu ve 
tonlaması, kelime ve kelime gruplarını birbirine 
bağlamaktadır. İfadeyi somutlaştırma gayreti bu dönemin 
özellikleri arasında sayılmaktadır. 

Ahenk 
Metnin ahengini belirleyen ruh hâli, böyle bir babanın 
çocuklara acıması ve merhamet etmesidir. Bu acıma ve 
merhamet duygusuyla kendi çocuğuna seslenen babanın 
ses tonu kademe kademe yükselir. Şiir dili geçmiş 
dönemlerin söyleyiş tarzından ayrılarak geniş kitlenin 
konuşma sesi ve söyleyişini model almaya yönelmiştir. Bu 
şiirin yazıldığı dönemde Türkçe yeni bir şiir yapısı ve 
söyleyişini benimser. Şiirin birimleri arasındaki ilişki ve 
söyleyiş Fuzûlî’nin ve Karacaoğlan’ın şiirlerinden 
farklıdır. Bazı kelimelerin tekrarı, duyguları coşkuyla dile 
getirme anında konuşma dilinde karşılaşılan söyleyişlere 
yer verilmesi, öfke ve merhamet duygularıyla dil 
göstergelerinin ve söyleyişin birleştirilmesi şiire bütünlük 
ve derinlik kazandırmaktadır. 

Cenab Şahabettin’in Temaşa-yı Hazan Şiirinin 
Çözümlemesi 
Zihniyet 
‘’Bir dimağî vedâd u ref’etle/Kalalım serbe-ser tabiatte’’ 
‘’Elem-i arza iştirâk edelim;/Mevsimin kainat-ı ye’sinden” 
söz gruplarıyla şair, can çekişen tabiatı hangi duygu ve 
düşünceyle seyretmek istediğini dile getirirken metnin 
bütününün oluşmasına imkân sağlayan bir zihniyeti de 
ifade etmiştir. Varlığıyla bütünleşilen doğadaki üzüntü 
hâli, metnin yalnız temasını değil; sesini ve dil 
malzemesini de belirlemektedir. Doğanın bir ruha sahip 
olduğunu kabul etme, onunla bütünleşme ve aynîleşme 
isteği bu metnin zihniyetini meydana getirir. Burada her 
şey sonbaharın ruhu etrafında birleşir. 

Yapı 
Temaşâ-yı  Hazân, “Gel bugün de, sükut ile, güzelim / 
İhtizâr-ı hazanı seyredeli”’ mısralarıyla başlar. Burada bir 
hitap eden bir de hitap edilen vardır.  Hitap eden 
“güzelim” sözüyle belirttiği hitap edileni sonbaharın can 
çekişmesini seyretmeye davet etmektedir. İkinci birim 
sonbahar rüzgârının düşündüklerini anlatmaktadır. 
“Sevgilim, dinle, işte bâd-ı hazan” mısrasıyla başlar. 
“Bâd-ı hazan veremli gibi öksürüyor, her an bahar 
namesinin göğsü yırtılıyor.” deniyor. Böylece sözü edilen 
trajedinin bir yönü gözler önüne seriliyor. Üçüncü birim, 
ağaçların bulunduğu bahçenin hâlini anlatmaya 
ayrılmıştır. Dördüncü birimde, sonbaharda bozulan kuş 
yuvalarının, dökülen yaprakların, sararmış otların hâli 
insana özgü fiil ve sıfatlarla ifade edilir. Beşinci birim 

sonbaharda gökyüzünün görünüşünü, hâlini anlatmakla 
görevli üçer mısralık kıtalardan oluşmaktadır. Bu birimi 
metnin sonuç kısmı olarak düşünülebilecek üç bent ve ayrı 
yazılmış tek bir mısra izler. Söz konusu bentlerden ilkinde 
senenin bedeninin, doğanın geniş döşeğinde can 
çekişmekte olduğu, ikincisinde ise sevgilisiyle birlikte 
seyrettiği dramın kar perdesinin yeryüzüne inmesi ve kışın 
kutsal sessizliğinin başlamasıyla son bulacağı hissettirilir. 
Metin, bir tasavvurun organik şiirlerde görülen bir düzen 
içinde anlatılmasıyla oluşmuştur. 
Tema 
Metnin bütün birimleri sevgilisiyle birlikte sonbaharı 
gözlemlemiş gibi görünen söyleyicinin sonbahar 
hakkındaki tasavvur ve izlenimleri çevresinde 
birleşmektedir. Sonbahara özgü izlenimler sanatkâra ait 
sonbahar tasavvurudur. Sembolistler gözlemleneni tasvir 
etmezler. Gözlemlenen ve yaşanılandan aldıkları 
izlenimleri imge ve sese dönüştürüp telkin aracı hâline 
getirirler. Edebiyat-ı Cedide topluluğunda Cenap 
Şehabettin’in “Temâşâ-yı Hazân” , “Temâşâ-yı Leyâl”, 
“Elhan-ı Şitâ” , “Yakazât-ı Leylîye” gibi şiirleriyle 
sembolist şiire özgü tema ve dil arayışlarıyla 
karşılaşmaktayız. 

Şiir Dili 
Tema, dilini beraberinde getirir. “İhtizar-ı hazan, kainat, 
diz çöken tabiat, pür-tarab rûh” vb. söz gruplarının hemen 
hepsinde insana özgü bir sıfat veya özellik, doğal bir 
varlığa veya görünüşe verilmiştir. Böylece doğadaki bir 
hâl ve görünüş somutlaştırılmış, bilinir duruma 
getirilmiştir. Yeni ve farklı tasavvur ve duyguları ifade 
için mevcut dilin sahip olduğu olanakların zorlandığı 
hissedilmektedir. 
Ahenk 
“Gel bugün de, sükut ile, güzelim/İhtizar-ı hazan-ı 
seyredelim”, “Ey benim, ey hazân-likâ güzelim / Elem-i 
arza iştirâk edelim” mısralarında görülen konuşma diline 
özgü söyleyişin metnin tamamında varlığını hissettirdiği 
görülmektedir. Bu da Türkçenin konuşma diline özgü 
doğal söyleyiş tarzından yararlanıldığını 
düşündürmektedir. Sözü edilen husus, nazmın nesre 
yaklaştırılmasına zemin hazırlamıştır. Ağaç filizlerinin 
inleyen rüzgârla kırılışını ifade eden şu bentteki ses, 
yaşanan doğal olayı da ifade edecek özelliklere sahiptir: 

Sar’a –i ihtizâr gusûn 
Çırpınır, çarpılır, kırar, kırılır; 
Bâd-ı nâlâna haykırır , darılır … 

Cenap da şiir diline özgü ahengi eserleriyle sezdirmek 
veya ortaya koymak arzusundadır. Şiirde ahenge bu 
ölçüde önem verenler, sembolist şairlerdir. Edebiyatımıza 
sembolist şiire özgü ahengi ve ifade tarzını getirmeye 
gayret gösterenlerin başında Cenap Şahabettin 
gelmektedir. 
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Süleyman Nâzif’in Bahar-ı Münkesir Şiirinin 
Çözümlemesi 
Zihniyet 
“Müteverrim gibi bu yerde bahar”, “Hüzn-i vahşetle 
ağlayan dağlar” gibi söz gruplarının ortak özelliği, doğal 
varlık ve görünüşlere insan hâli verilmesi, onlarda insana 
özgü hâl davranışların  ifade edilmesidir. Bu şiir, doğal 
varlık ve görünüşlerde insana özgü ruhi özellikleri 
görmeye, düşünmeye imkân veren bir zevk ve anlayışın 
ürünüdür. 

Yapı 
“Bahar-ı Münkesir” adlı şiir dört birimden oluşmaktadır. 
İlk birimde, “bu yerde” sözüyle belirtilen bir mekânda 
baharın görünüşü anlatılmıştır. İkinci birimde bu mekânda 
yaşayan varlıkların hâlinden söz edilmiştir. Üçüncü 
birimde baharın gelişiyle, ruhlardaki değişme dile 
getirilmiştir. Dördüncü birimde ise tabiatın (yaratış), 
insanlığın yaşadığı sefalete üzüldüğü söylenmektedir. Her 
birim ses ve anlam kaynaşmasından oluşmuştur. Organik 
diyebileceğimiz bir şiir düzenlenmiştir. 

Tema 
“Güzellik ve değer nesnede değil; ona bakan öznenin ruh 
hâlinde aranmalıdır” anlayışı, metnin temasını belirlemede 
önemlidir. Buradaki tema da “doğal güzellik, doğaya 
bakanı insana göre şekillendirmektedir.” denebilir. 
Edebiyat-ı Cedide’den önce doğaya bu dikkat ve 
duyarlılıkla yaklaşıldığını söylemek zordur. 

Şiir Dili 
Edebiyat-ı Cedide’nin benimsediği zihniyet kendi şiir 
dilinin oluşmasında da etkilidir. Onlar baharın melâl 
içinde gülümsemeden eridiğini söylemek için dil 
göstergelerini alışılmışın dışında kullanmak zorunda 
kalırlar. Bu, şiir dilinin gelişmesinde son derece önemli bir 
aşama olarak düşünülmelidir. 

Ahenk  
Şiirde ahengi oluşturan ögeler: ses, ses benzerlikleri, 
tekrarlar, söyleyiş, ritim ve söyleyicinin tavrı’dır. Bu 
metnin ses bakımından görünüşünde “e, l, d, i, a, r” 
seslerinin daha sık kullanıldığı görülmektedir. Bunlardan 
ilk dördünün kulakta hoş ve yumuşak izlenimler 
uyandırdığı söylenmelidir. Alışılmış şiir sesinde, konuşma 
dilinin doğal ahengine geçme isteği varlığını hissettirmiş 
olur. Metin doğal görünüşlerle meşgul olmaktan zevk 
alan, kültürlü ama biraz kötümser bir kişinin dikkatiyle 
söylenmiştir. Mısra sonlarındaki ses benzerlikleri de 
ahengin zenginleşmesine hizmet etmiştir. 
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Anlatma Esasına Bağlı Edebî Metinlerin 
Çözümlenmesi 
Masaldan En Yeni Tarz Romana  
Metin çözümleme, metinleri incelemekten ve 
değerlendirmekten farklı bir iştir. Metinden hareketle önce 
zihniyet belirlenmelidir. Yapıda olay örgüsü, mekân, 
kişiler ve zaman üzerinde durmak gerekir. Sonra da 
yapıdan hareketle temayı bulmak ve temanın özelliklerini 
ve değerini açıklamak icap eder.  Son aşamada metnin dil 
ve anlatım özellikleri belirlenmeye çalışılır. Böylece 
çözümlenen metni herkes kendi kültür ve zevk birikimine 
göre değerlendirme imkânına kavuşur. 
Halit Ziya’nın “Mai ve Siyah” Romanının 
Çözümlemesi 
Zihniyet 
Mai ve Siyah romanında XIX. yüzyıl sonunda İstanbul’da 
sürdürülen hayat çeşitli yönleriyle hareket noktası 
alınmıştır. Tepebaşı’ndaki ziyafet sahnesi ve burada 
tanıtılan kişiler, bunların hayatın akışı içerisinde karşılıklı 
ilişkileri, dostlukları, sitemleri, farklılıkları eserin zihniyeti 
hakkında kanaat sahibi olmamıza imkân verir. 

Yapı  
Olay örgüsü 
Eseri dört bölüme ayırmak mümkündür. İlk birim 
Tepebaşı’ndaki ziyafet sahnesi ve burada bulunan 
insanları tanıtmakla görevli kısımdır. Bu kısmı Ahmet 
Cemil’in çocukluğu ve öğrenim hayatını konu alan 
sayfalar takip eder. İkinci birimde birtakım beklentilere, 
gerçekleşmesi ümit edilen gayelere yönelik bir seyir 
vardır. Üçüncü birimde evdeki ve matbaadaki huzurun 
bozulmasına zemin hazırlanır. Dördüncü ve son birim, 
İkbal’in ölümü ile başlar.  

Eserin tamamında bu birimler Ahmet Cemil etrafında 
birleşen, iç içe girmiş olaylarla birbirine bağlanır. Bu 
ilişkilerin merkezinde Ahmet Cemil bulunmaktadır. Bir 
tarafta Hüseyin Nazmi, diğer tarafta ise Raci yer alır. 
Hüseyin Nazmi, Ahmet Cemil’in şairliğini ve yeniliğe 
açık yönünü temsil eder. Raci ise her hâliyle Ahmet 
Cemil’in kabiliyetinin, insanlarla ilişkilerinin okuyucu 
tarafından iyi kavranmasına zemin hazırlar. 

Eser, yapı bakımından sergüzeşt romanlarını 
düşündürtmektedir. Merkezde Ahmet Cemil vardır. 
Romanda anlatılan olay ve çevreler, bu ruh hâline ve 
anlayışa göre düzenlenmiştir. Ancak eserde bütünlüğü 
sağlayan husus, Ahmet Cemil’in Hüseyin Nazmi’yle ve 
matbaa çevresindeki arkadaşlarıyla kurduğu ilişki ağıdır. 

Kişiler 
Mai ve Siyah’taki olayların ve onları yaşayan şahıslar 
dünyasının merkezinde Ahmet Cemil bulunmaktadır. 
Ahmet Cemil’in çevresindeki kişileri, ailesiyle ilgili 
olanlar, sanat anlayışı ve zevk birlikteliği ile ilgili olanlar, 
matbaa çevresi ile ilgili olanlar diye gruplandırmak 
yerinde olur. 

Raci ile ilişkisi eski–yeni karşılaşmasını ortaya koymaya 
hizmet eder.  Ahmet Cemil hep hoşgörülüdür. Raci ise 
kindardır. Ahmet Cemil’de insani değerlerin yüceliği, 
Raci’de ise bu değerlerin bulunmayışı dikkati 
çekmektedir. Ahmet Cemil, kusursuz bir insan olarak 
tasvir edilip tanıtılmıştır. Bu da onun eserdeki diğer 
insanlara nispetle daha az inandırıcı olmasına sebep 
olmaktadır. Raci dağınıktır. Kendisini şair zannetmektedir. 
Yeni ile alakası yoktur. Ahmet Cemil ile Hüseyin 
Nazmi‘yi ise aynı sanat zevki ve anlayışını paylaşmaları 
birleştirir. 

Mekân  
Eserde Ahmet Cemil’in babasından kalan 
Süleymaniye’deki küçük ve mütevazı ev, huzurun 
mekânıdır. Bu evde sürdürülen hayat, karşılıklı anlayış 
üzerine kurulmuştur. Görevler ve sorumluluklar bellidir. 
Ahmet Cemil bu sorumluluğu adeta babasından 
devralmıştır. Evini yönetecektir. Bu evle, Hüseyin 
Nazmi’nin oturduğu ev arasındaki farklılık, son derece 
önemlidir. Hüseyin Nazmi, köşkte oturmaktadır. İki ev 
arasındaki farklılık, maddi imkân-imkânsızlık çatışmasını 
düşündürmektedir. İş hayatı ile ilgili mekân ise matbaadır. 
Bir başka mekânı Raci münasebeti ile tanırız. Bu da 
eğlence muhiti olan Beyoğlu çevresidir. 

Zaman 
Eserde anlatılan olayların, Ahmet Cemil’in on dokuz 
yaşında Mirat-ı Şuûn gazetesine girmesiyle başladığı 
bilinmektedir. Beş sene evvel sözüyle yirmi 
yaşlarındayken Mirat-ı Şuûn gazetesinde göreve başladığı 
dikkate alınırsa eserde nakledilen olayların beş yıl 
içerisinde cereyan ettiği anlaşılır. Mai ve Siyah’taki zaman 
(kurgusal zaman) yazıldığı dönemle yakından ilgilidir. 
Roman, dönemine tanıklık eden eserlerdendir. 

Tema 
Ahmet Cemil’i ön plana alarak baktığımızda bu romanın 
hayal-hakikat çatışması üzerine kurulduğu söylenebilir. 
Yalnız Ahmet Cemil’i anlatmakla kalmaz, hayatı da 
eleştirel gerçekçi bir dikkatle dile getirir. Hüseyin Nazmi 
ile Ahmet Cemil birlikte düşünüldüğünde, metnin “maddi 
imkân-imkânsızlık çatışması” üzerine kurulduğu ileri 
sürülebilir. 

Matbaa çevresini merkezî mekan alarak esere 
baktığımızda, metnin XIX. yüzyıl sonlarında basın 
hayatının problemlerini konu alan bir eser olduğu ileri 
sürülebilir. Eserde insan başarısında maddi imkânın son 
derece önemli olduğu dikkatlere sunulmuştur. Maddi 
imkân-imkânsızlık karşılaşmasının varlığı dikkati 
çekmektedir. 

Dil ve Anlatım  
Mai ve Siyah, ilahi bakış açısıyla kaleme alınmış bir 
metindir. Anlatılanlar, sürdürülen hayattan alınarak yeni 
bir düzen dâhilinde birleştirilmiş unsurlardır. Yani eserle 
yaşanılan zaman arasındaki mesafe geniş değildir. Divan 
edebiyatı diliyle roman yazılamayacağı, roman dilinin 
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somutu ifade edebilecek özelliklere sahip olması gerektiği 
dikkatlere sunulur. 

Halit Ziya’nın “Aşk-ı Memnu” Romanının 
Çözümlemesi 
Zihniyet 
Eserde kendi başına hareket edebilen, kendi duyguları, 
arzuları ve istekleriyle hayatını düzenleyen insanların dar 
bir mekânda, yaşadıkları anda farklılıklarıyla hayatı nasıl 
şekillendireceklerini ortaya koymasıdır. İnsanlar arası 
ilişkiyi bireylerin kişilikleri belirler, düşüncesi eserin 
hareket noktası durumundadır. Zihniyet, toplum içinde 
bireyin önemini ve değerini esas alan bir zevk ve 
anlayıştır. Toplum adına konuşan veya kendisini topluma 
adayan kişiler değil, hayatını yaşayan bireylerin sanat 
eserlerine işlenebileceği dikkatlere sunulmuştur. 

Yapı 
Olay Örgüsü 
Roman, yirmi iki ayrı bölüm hâlinde yazılmıştır. Bazı 
bölümler önceki bölümlerde tanıtılan kişilerin ruh hâllerini 
ifadeyle vazifelidir. Eserdeki yapı, alışılmışın sınırlarının 
zorlandığını düşündürür. 

Bihter, annesine benzemek istemediğini dile getirmiştir. 
Kişisel arzu ve istekle biyolojik olanın Bihter’de 
çatışması, eserin bu kısmında sergilenmektedir. Zira 
Bihter hâlinden memnun değildir, acı duymaktadır; yaptığı 
işten kaçmak istemektedir. Tereddütler içinde, kadın 
olarak kendi cinsiyetinin gereğini yerine getiren birey 
hüviyetiyle Bihter karşımıza çıkmaktadır. Her bölümde 
olay değil, küçük olaylar çevresinde aile içerisindeki 
insanların ruh hâlleri anlatılmaktadır. 

Eseri dört birime ayırmak yerinde olur. İlki Adnan Bey ve 
Bihter’in evlenmeleri etrafında birleşen bölümlerdir. 
İkincisi Adnan Bey’in yalısında Bihter’in kendisini kabul 
ettirme gayretiyle Nihal’le uzlaşması, yalı halkıyla uyum 
içerisinde olmaya gayret etmesini ifade eden bölümlerden 
oluşur. Üçüncü birim Göksu’da gerçekleştirilen piknik 
etrafında birleşen bölümlerden oluşmaktadır. Bu birim bir 
dönüm noktasıdır. Bihter ile Behlül aşkı birime vücut 
verir. Son birim ise  Bihter’in gizli ve yasak aşkını ortaya 
çıkaracak tedbirsizliklere düşmesini, sonuç olarak da 
kendisini öldürmesini anlatmaya ayrılmıştır. 

Eser baştan sona bu evliliğin yalıda sebep olduğu farklı 
hâlleri anlatan bölümlerden oluşmuştur. Kıskanç ve 
babasına düşkün bir genç kızın ailesi ve düşüncesi 
arasındaki çelişkiyi anlatan bir eser hâline dönüşür. 
Romanın yapısı bu çizgilerin iç içe girerek sözü edilen 
birimlere vücut vermesi sonucu oluşmuştur. 

Kişiler 
Kişiler Bihter ve Nihal çevresinde birleşenler olmak üzere 
ikiye ayrılır. Yoruma açık olan durumlarda gaye, 
gerçekliği anlatmak değil; insani özellikler üzerine 
kurulan yapıda okuyucuyu düşündürmek, ona sanat 
eserine has zevki tattırmaktır. 

Bir kadının birey olarak kendisini duygularıyla ifade 
etmesi, kadınlığa ait istek ve arzularını dile getirmesi, 
edebiyatımızda ilk defa Bihter vasıtasıyla idrak edilmiştir. 
Bihter’in romandaki fonksiyonu, kadının kendi 
cinsiyetiyle varlığını ifade etmesidir.  Bihter, Behlül ve 
Nihal  XIX. yüzyıl sonlarında en azından hayatımızın bir 
kesiminde farklı bir yaşama tarzının temsilcileri olarak 
karşımıza çıkarlar. Adnan Bey ve Firdevs Hanım bu 
değişime zemin hazırlamasıyla değerlendirilmektedir. 

Mekân 
Romanda mekân, farklı özellikler taşıyan tiplerin dar bir 
alanda bir araya getirilmesine uygun bir yer olan yalıdır. 
Mekân, insan ve olay bütünleşmesi, edebî eserin realist bir 
dikkatle kaleme alınmasının sonucu olarak 
değerlendirilebilir. 
Zaman 
Eserin zamanı Adnan Bey ile Bihter’in intiharı arasında 
geçen süredir. Bunun takvim ve saatle ifadesi eseri 
dondurur. Romandaki zaman takvim ve zamandan çok, 
olayların gerçekleştiği mekân ve yerde yaşanan zamandır. 
Dünyevi zamandan hareketle kurmacaya has bir zaman 
oluşumunun varlığından söz etmek mümkündür. 

Tema 
Adnan Bey’in Bihter gibi güzel bir kadınla evlenmeyi 
istemesidir.  Romanda her türlü çatışmanın temelinde de 
bu istek vardır. Metnin teması “bireysel olanla toplumsal 
olanın çatışması”dır.  
Dil ve Anlatım 
Mai ve Siyah’taki dil ve anlatım özelliklerinin devam 
ettiğini, orada varlığından söz ettiğimiz roman dilinin 
geliştirilerek Aşk-ı Memnu’da kullanıldığını söylemek 
mümkündür. 

Mehmet Rauf’un “Eylül” Romanının 
Çözümlemesi 
Zihniyet 
Edebiyat-ı Cedide romanının Halit Ziya’dan sonra, en 
başarılı temsilcisi olan Mehmet Rauf’un 1900 yılında 
yayımlanan romanı Eylül, Servet-i Fünun’un sanat 
anlayışını yansıtan önemli eserlerden biridir. Romanda üç 
kişi arasındaki ilişki anlatılmaktadır. Eylül romanı, 
psikolojik ya da ruh çözümlemesi romanı olarak 
adlandırılmaktadır. Romanın kahramanları Necip, Suat ve 
Süreyya Edebiyat-ı Cedide romanlarında yer alan pek çok 
karakter gibi iç sıkıntısı çeken, umutsuz, karamsar 
kişilerdir. Bu karakterler, eserin gerçekçi yapısıyla zıtlık 
teşkil edecek kadar romantiktirler.  
Eylül romanında Osmanlı’nın gücünü yitirdiği bir 
dönemde yüksek zümreden gelen insanların sadece ferdî 
kaygılarla meşgul olmalarından kaynaklanan bir zihniyet 
söz konusudur. Bu romanda ele alınan yasak aşk teması, 
toplumsal değerler ve doğrularla bireysel arzuların 
çatışmasına ağırlık vermeyi gerektirir. 
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Yapı 
Olay Örgüsü 
Romanda olay en aza indirilmiştir. Kişilerin ruh hâllerinin 
ifadesi için eserin iskeleti durumundadır. İşte olay örgüsü 
ile bu iskelet kastedilmektedir. Toplumsal olanla bireysel 
olanın çatışması işlenmiştir. Romandaki birimlerin 
başında, ortaya çıkacak çatışmalar için sahne hazırlığı 
yapılır. Müzik, Suat ve Necip için birleştirici bir unsurdur. 
Suat piyano çaldıkça Necip’in ruhu onun gibi bir kadınla 
birlikte olma özlemiyle dolar. 

Kişiler 
Suat Batı kültürüyle yetişmiş, musikiye meraklı, kitap 
okuyan bir kadındır. Sabırlı, alçakgönüllü, nazik, güler 
yüzlü ve ağırbaşlıdır. Kocasının mutluluğu ve evinin 
huzuru için her şeyi yapmaya hazırdır. İdeal bir eştir. Suat, 
Necip’i severken duyduğu heyecanı kocası Süreyya’ya 
karşı duymamıştır. 

Süreyya iyi eğitim almış, doğaya ve denize düşkün, karısı 
Suat’ı seven, otoriter bir adamdır. Babasıyla iyi geçinemez 
ve çocuklarının hayatına müdahale etmekten zevk duyar. 

Necip iyi eğitim almış ama çalışmayan, vaktinin çoğunu 
Beyoğlu’nun muhtelif semtlerinde eğlenmekle geçiren, 
kadınlarla yakın ilişki kurmasına rağmen mutluluğu 
yakalayamamış bir adamdır. Ruh hâli en ayrıntılı şekilde 
tasvir edilen kişi Necip’tir. Suat’ı tanıyıp onun kişiliğine 
hayranlık duydukça büyük bir dönüşüm geçirir. Evliliği 
ölmekle eş değer görür. Ancak Suat’ı tanıdıktan sonra onu 
bir namus timsali olduğu kanaatine varır ve Suat gibi bir 
kadınla evlenmek ister.  

Necip’te kaynağı tam olarak anlaşılamayan bir 
huzursuzluk vardır. İçinde iki zıt karakter besleyen Necip, 
en mutlu olması gereken zamanda bile mutsuz olabiliyor. 
Ayrıca Necip’in düşünceleri de tutarsızdır. Bir yandan 
Suat’ın kendisini sevmesini isterken diğer yandan namus 
timsali olarak gördüğü Suat’ın başka kadınlar gibi ihanete 
eğilimli olmasını eleştirir. Necip, hakikatlerden ziyade 
hayallerle yaşamayı seven bir karakterdir. 

Mekân 
Romanın ilk mekânı Süreyya’nın mutsuz olmasına sebep 
olan bağ evidir. Bu evin boğucu atmosferi Süreyya’yı 
mutsuz eder. Boğaziçi’ndeki yalıya geçince Süreyya,  iç 
sıkıntı çekmez. Romanın asıl mekânı Pazarbaşı’nda yer 
alan yalıdır. Bu mekânın romanın üç kahramanı için de 
ayrı bir önemi vardır.  

Roman kahramanları doğayla baş başa olduklarında 
mutluyken dışarıdaki hayat onları mutsuz eder. Doğa onlar 
için bir sığınaktır. Doğa kahramanların psikolojilerini de 
doğrudan etkiler ve onları kendi iç dünyalarıyla 
yüzleşmeye yönlendirir. Roman başladığı gibi boğucu bir 
atmosferde, iki aşığın mutluluğuna engel olan konakta 
biter. Mekâna verilen önem romanın sonunda da ortaya 
çıkar. 

Zaman 
Romanda olay zamanı, yaz mevsiminin başlangıcıyla 
sonbaharın ilk aylarını içine alır. Romanın asıl konusu 
olan yasak aşkın gelişmesi kısa bir süre içinde olur.  Eylül 
ayı, yaz sonunu işaret eder. Yazın bir hayal âleminde 
yaşayan âşıklar, sonbaharın gelmesiyle hakikatle 
karşılaşırlar. Eylül aynının gelmesi Boğaziçi’ndeki hayal 
âleminden çıkıp hayatın acı gerçekleriyle yüzleşmeyi 
simgeler.  “Ne olsa, ne yapılsa, kış gelmeyecek mi?” diye 
soran Suat, karamsar bir ruh hâli içerisindedir. 

Tema 
Romanda tema, toplumun kabul ettiği kıymet 
hükümleriyle bireysel arzu ve isteklerin karşılaşması ve 
çatışmasıdır. Bireysel olanı ifade eden aşk, bakışlarda ve 
sözlerde kalmış, yaşanma ihtimali bulamamıştır.  
Suat ve Necip, her geçen gün birbirlerine daha çok 
bağlansalar da araya giren engeller onların birlikteliklerine 
önler. Birinci engel Suat’ın kocası Süreyya’dır. İkinci 
engel, ahlak ve toplum kurallarıdır ki bunlar toplumsal 
değerleri temsil ederler. Bu kurallara göre evli bir kadın, 
başkası ile birlikte olamaz. Yeni bir hayat kurma 
düşüncesine sahip olsalar bile ortaya çıkabilecek 
tehlikeleri düşünüp bu kararlardan vazgeçerler. Üçüncü 
engel Hacer’dir. Hacer, Necip’in Suat ve Süreyya’yı 
Boğaziçi’ndeki yalıda sık sık ziyaret etmesini yanlış bulur. 
Hacer, kişiliği ve konuşmalarıyla toplumsal olanı yansıtır, 
aşkı yadsır. 

Mehmet Rauf, Halit Ziya’nın Aşk-ı Memnu ve Kırık 
Hayatlar romanlarında olduğu gibi yasak aşk karşısında 
eleştirel bir tavır takınmaz, aksine aşkı yüceltir. Yazarın 
evliliğe bakışı olumsuzdur. Yazar evliliğin ilk 
günlerindeki mutluluğun zamanla tükeneceği izlenimini 
verir. 

Dil ve Anlatım 
Eylül romanında olaylar değil, ruh tahlilleri önem kazanır. 
Yazar, günlük hayatın basit ayrıntılarını tasvir etmekle 
yetinmiştir. Suat’ın vücudundaki her organı tasvir eder. 
İnci Enginün, Necip’in fetişist tavırları olduğunu söyler. 
Kahramanlar sosyal meseleler ya da gündelik hayat 
üzerine konuşmazlar. Yazar kişilerini kendi çevreleri 
içinde yansıtamamış ve tek boyutlu karakterler yaratmıştır. 

Romanda olaylar, hâkim anlatıcının bakış açısıyla 
anlatılmıştır. Yazar, Suat ve Necip’in iç dünyalarında olup 
bitenleri başarılı bir şekilde yansıtırken Süreyya’nın 
kişiliğini yaratmada ve onun çatışmadaki rolünü 
belirlemede başarısız olmuştur. Romanın sonu da aceleye 
getirilmiş izlenimi vermektedir. 

Halit Ziya’nın “Mavi Yalı” Hikâyesinin 
Çözümlemesi 
Zihniyet 
Halit Ziya’nın bu hikâyesinde hayatını sürdürmenin 
dışında iddiası olmayan küçük insanın yaşama tarzı model 
olarak alınmıştır. Bu zevk ve anlayışın temelinde 
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Maupassantvari hikâyenin olduğunu söylemek isabetli 
olur. Çünkü Maupassantvari hikâye geniş kitlenin yaşama 
tarzını ve bu kitle içerisinde yer alan insanlar arasındaki 
ilişkileri aksettirmektedir. 

Yapı 
Olay Örgüsü 
Mavi Yalı adlı hikâye iki birimden oluşmaktadır. İlk 
birimde hikâyenin kahramanı, çocukluk yıllarından 
itibaren hülya ile ilişkisi olmayan, kendi hayatını 
kurulmuş bir makine gibi sürdüren bir insandır. Ancak O, 
Mavi Yalı’yı fark ettikten sonra bu mekânla ilgili hayaller 
kurmaya başlar. 

“…Bu rüya, mai boyalı bir yalıydı.” Hikâyede bu 
cümleden sonra kaptan, yalıyla ilgili hayalleriyle, 
tasarılarıyla dikkati çekmektedir.  Artık o, başka bir 
insandır. Metin, aynı insanın iki dönemi arasındaki 
çatışması üzerine kurulmuştur.  

Kişiler 
Hikâyede tek kişiden söz edilmektedir. Diğerleri onun 
davranışlarını ve insani ilişkilerini ifade etmesine hizmet 
ederler. 

Mekân  
“…Rumeli sahillerini, Anadolu kıyısını, boğazı aşağı 
yukarı inip çıkmaktan ibaretti…” cümlesindeki mekân, 
gerçekliğin mekânıdır. Bir de gördüğü Mavi Yalı’dan 
hareketle kurduğu bir ev hayali vardır. 
Zaman 
Hikâyenin kahramanının çocukluk yıllarından arkadaşıyla 
karşılaşıp Mavi Yalı hayalinin yıkıldığı zaman aralığını 
kapsar. 

Tema  
Metnin teması Kaptan’ın yaşadığı hayal-hakikat 
çatışmasıdır. Burada çatışma, tek kişinin hayatının farklı 
dönemleri arasındaki karşılaşmadır. 

Dil ve Anlatım 
Anlatıcı, ilahi bakış açısından; kişi, olay ve çevreyi 
dikkatlere sunan yazar-anlatıcıdır. Hikâyede Halit 
Ziya’nın dili, romanlarına nispetle daha sadedir. 
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Mensur Şiirin Ortaya Çıkışı 
Mensur şiir, yeni bir edebi türdür. İlk defa Fransız 
edebiyatında rastlanır. İlk örneklerine Aloysius Bertrand 
‘ın 1842’de yayımlanan  Gaspard de la Nuit (Gecelerin 
Gaspard’ı) başlıklı eserinden itibaren rastlanmaya 
başlanır. Charles Baudelaire’in 1855’ten itibaren çeşitli 
gazete ve dergilerde yayımladığı, 1869’da kitap hâlinde 
baskısı yapılan Le Spleen de Paris’in (Paris Sıkıntısı) bir 
bölümü olarak tasarladığı Petits Poemes en Prose (Küçük 
Mensur Şiirler) ile Fransız edebiyatında yaygınlık kazanır.  

Charles Baudelaire’den sonra bu edebi türün Fransız 
edebiyatında yayılmasını sağlayan isimler, 1873’te 
yayımlanan  “Les Illuminations” ve ‘”Une Sasion en 
Enfer” (Cehennemde  Bir Mevsim - 1873) adlı eserleriyle 
Arthur Rimbaud ve “Divagations” (Hezeyanlar - 1864) 
adlı eserleriyle Malmarme ve Maldorur’un Şarkıları’yla 
Comte de Lautreamont’tur. 

İngiltere’de İngiliz Posta Arabası isimli eseriyle Thomas 
De Quincey; Alman edebiyatında Hölderlin, Stefan 
George ve Rainer- Maria Rilke; İspanya’da G. Adolfo 
Becquer; Danimarka’da Jens P. Jacopsen; Amerika’da 
Edgar Allan Poe ve Rus edebiyatında Senilia-
Stichotvorenija v proze (Eşik-Mensur Şiirler) adlı eseriyle 
Turgenyev bu yeni edebi türün öncüleri oldu. 

Baudelaire, Rimbaud ve Mallarme gibi Fransız şairlerinin 
eserlerinin 19. yüzyılın sonlarına doğru Türk sanatkârları 
tarafından tanınıp okunduğu bilinmektedir.  Bu 
sanatkârların mensur şiir türünde eserleriyle de Servet-i 
Fünun dönemi üzerinde sınırlı etkisinden söz edilebilir.  

Halit Ziya’nın ve Mehmet Rauf’un romanlarında yer alan 
sanatlı söyleyişleri de mensur şiirin dışında düşünmek 
gerekir. Çünkü mensur şiir için sanatlı söylenmiş olması 
şartı da yoktur. Mensur şiirler, bir-iki paragraftan birkaç 
sayfaya kadar süren kısa yazılardır. Belirli bir konu veya 
tema üzerinde kurulurlar. Diğer edebî türler gibi 
başlangıcı ve sınırı olan bağımsız bir türdür. Genellikle 
başlıkları bulunur. 

Mensur şiir, Batı edebiyatının ürünüdür. Ara Nesil 
döneminde Türk edebiyatında ilk örneklerine rastlanmaya 
başlanmış, Servet-i Fünun döneminde çok sayıda yazarın 
kalemini denediği bir tür olma yoluna girerek moda hâline 
gelmiştir. 

Mensur Şiir Kavramı ve Adlandırılması  
Mensur şiir, bir başka söyleyişle düzyazı şiir, bizi şiire has 
bir duygu yahut olgunun düzyazı formunda varlık 
kazanması kavram alanıyla karşı karşıya getirir. “Mensûr 
Şiir” adı, Halit Ziya’nın 1886’da Hizmet gazetesinde 
yayımlanan ve daha sonra Mensur Şiirler başlığı altında 
toplayacağı örneklerle karşımıza çıkar.  

“Şairâne nesir, düzyazı şiir, yazı şiirler, düzanlatım şiiri, 
düz şiir, şiirsel düzyazı, şiirsel metin” gibi adlandırmalar 
kullanılır ve telif edilir.  Günümüzde daha çok mensur şiir 

başta olmak üzere düzyazı şiir adlandırılması da 
kullanılmaktadır. 

Mensur Şiirin Tanımı ve Özellikleri 
Hülya Argunşah, mensur şiirin tanımını şu şekilde 
yapmaktadır. “Mensur şiir; cümle yapısı ve ahenk gibi 
şiire has özellikler taşıdığı halde vezne ve kafiyeye bağlı 
olmayan, şairane bir konuyu, his, hayal ve düşünceyi kısa 
bir hacimde ve yoğun bir şekilde süslü bir üslupla anlatan 
düz yazılardır.”. 
Argunşah’a göre mensur şiirin özelliklerini şu şekilde 
sıralayabiliriz : 

1. Mensur şiirler bir paragraftan birkaç paragrafa 
kadar genişleyen küçük, yoğun yazılardır. 

2. Mensur şiirler bağımsız, başlıklı, kendi 
bütünlüğüne sahip metinlerdir. 

3. Şiirdeki anlayışlardan doğmuştur. Ancak şiir 
değildir. Ölçülü ve kafiyeli değildir. Ahenk ve 
şairane olması şiir olmasına yetmemektedir. 

4. Bireysel duygulanmaların ifade edildiği şairane 
yazılmış bir yazı türüdür. 

5. Mensur şiirler, bazı üslup uygulamalarına da yola 
açmıştır. Devrik cümle, kelime tekrarları, 
bitmemiş cümle, “ve” edatına sıkça başvurma 
bunlar arasındadır. 

6. Bir iç ahenge sahiptirler. Bu ahengin sürekliliği 
kırılmadan devamı ve tam bitmesi gereken yerde 
tamamlanması şartı sanatçının hassas 
duyarlılığına bağlıdır. Yazar bu ahengi özellikle 
şiirlere benzeterek yapmaya çalışır. Ses tekrarları, 
kelime tekrarları, virgüllerle devam eden, 
birbirine bağlanan cümle parçaları, Tanzimat’ın 
ilk yıllarında terk edilmeye çalışılan ikili, üçlü 
tamlamalar bu metinlerde ahengi ve kurulan 
ahengin sürekliliğini sağlar.   

7. Tasvir ve taklidi önemsedikleri için uzun cümle 
yapısını tercih ederler. 

8. Ah!, ey!, oh!, of!, gibi ünlemlerin kullanıldığı ya 
da bunlarla başlayan cümleler oldukça yaygındır. 
Bunlar yazarın samimiyet iddiasını yansıtırlar. 

9. Servet-i Fünun edebiyatında, özellikle şiirde 
noktalama işaretlerinin şaşırtıcı bir yoğunlukta 
kullanılması durumu mensur şiirde de dikkati 
çeker. Bunun sebeplerinden biri yazarın sanattaki 
idealidir. Yazar o kadar mükemmeliyetçidir ki 
eserinin okunuşunu bile serbest bırakmaz, idare 
etmek ister. Ama asıl önemli olan sebep müziktir.  
Ses tekrarlarıyla bir ahenk yakalayan sanatçı, 
noktalama işaretleriyle bunun duruş ve devam 
edişlerini yönlendirir. 

10. Mısraları alt alta dizilen, ölçüsüz ve kafiyesiz 
yazılan serbest şiirden düzyazı şeklinde 
yazılışlarıyla ayrılırlar. 

11. Mensur şiirler, genellikle yazı hayatının 
başlangıcında genç sanatkâr adaylarının 
kendilerini ifade etmeye çalıştıkları kalem 
ürünleri olarak varlık kazanmıştır. 
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Mensur Şiirin Türk Edebiyatına Girişi 
Tanzimat sonrasında 1859-1860’tan itibaren Türk 
edebiyatı Batı edebiyatını örnek alarak yenileşmeye 
başlar. Bu yenileşme sürecinde yeni konular ve şekillerin 
yanında yeni türler de edebiyatımıza girer. Batılı anlamda 
roman, hikâye ve tiyatro gibi edebiyatımıza giren 
türlerden biri de “mensur şiir” olur.   
Türk edebiyatında mensur şiirin ilk örneğini İzmir’de 
çıkan “Nevruz” gazetesinde Halit Ziya’nın verdiği görüşü 
yaygın şekilde kabul edilir.  Onun daha önce “Aşkımın 
Mezarı” başlıklı mensur şiiri Tercüman-ı Hakikat 
gazetesinde yayımlanmıştır. 

Tanpınar’a göre mensur şiirin yolunu Recaizade Mahmut 
Ekrem açmıştır. Türün Türk edebiyatına yerleşmesini 
sağlayanların başında yer alan Halit Ziya’yı izleyen 
Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit, Ali Nusred,  Esad Necib 
gibi yazarlar mensur şiir alanında birkaç kalem 
denemesinde bulunur. 

Türk edebiyatında mensur şiirin edebî bir tür olarak ortaya 
çıkışında Batı edebiyatlarından yapılan çeviriler önemli 
bir rol oynamıştır. Batı edebiyatlarından yapılan şiir 
çevirilerini konu alan bir makalesinde Mustafa Nihat 
Özön, düzyazı şeklinde yapılan şiir çevirilerinin “kötü bir 
çığır” olarak gördüğü mensur şiir akımına yol açtığını 
ifade eder. Bu konuda “Bu manzum çevirmeler yanında 
manzumelerin bir de nesir çevirmeleri vardır. Bunlar 
manzumlardan daha çoktur. Değer bakımından birbirini 
tutmayan bu çeşit yazılar, biraz sonra edebiyat âlemimizde 
kötü bir çığır olarak görülecek olan ‘mensur şiir’  yolunun 
kaynağı olmuştur denilebilir.” der. 

Edebiyat-ı Cedide (Servet-i Fünun) Topluluğunda 
Mensur Şiir 
1896’da Tevfik Fikret’in Servet-i Fünun dergisinin başına 
geçmesiyle Edebiyat-ı Cedide topluluğu kurulmuş olur. 
Servet-i Fünun topluluğu kurulmadan önce Halit Ziya’nın 
1886-1887 yılları arasında Hizmet gazetesinde mensur 
şiirleri yayımlanır. Bu mensur şiirler önce hoş karşılanmaz 
ve eleştirilir. 

Recaizade Mahmut Ekrem’in onun mensur şiirleri 
hakkında olumlu görüşler içeren bir yazısının 
yayımlanması üzerine eleştiriler kesilir. Halit Ziya, bu 
yazılarını 1891’de “Mensur Şiirler” adıyla kitaplaştırır. 
Annesinin ölümü üzerine yazdıklarını da aynı yıl kitap 
hâlinde “Mezardan Sesler” adıyla yayımlar. Böylece türün 
Türk edebiyatındaki ilk başarılı ve kalıcı örneklerini 
kitaplaştırmış olur.  

Mensur şiir genç kalemlere, insanın iç dünyasındaki 
dalgalanmaları şiire göre daha rahat dile getirebileceği bir 
ifade alanı açar. Başta Recaizade Mahmut Ekrem olmak 
üzere dönemin öne çıkan sanat adamları tarafından 
takdirle karşılanırsa da şiiri “mevzûn ve mukaffa söz” 
(ölçülü ve kafiyeli) olarak gören edebiyat çevreleri 
tarafından şiddetle eleştirilir. 

 “Düşünce” Halit Ziya’nın mensur şiirlerinde öne çıkan 
öge durumundadır. Bu yazılarda bir yandan kadının 
toplum içerisindeki önemi üzerinde durulurken diğer 
yandan düşmüş kadının çektiği çilelerin azaltılması 
topluma düşen görev olarak değerlendirilir. Onun sade 
üslup içerisinde kısa cümlelerinden kurulu mensur 
şiirlerinde tasvirin önemli bir yer tuttuğunu görürüz.  Bu 
parçalarda tasvirler hareketli ya da hareketsiz olmak üzere 
iki nitelikte görülür. Birincilerde at sırtında bir genç kızın 
hayali kamçılayan dalgalanmalarla ilerleyişini, güneşin 
ufka doğru inişini ve yarıya kadar denize gömülüşünü 
izleriz. İkincilerde ise hayal ve sevgi dolu bakışları, 
yapraklarda asılı yağmur damlalarını seyrederiz. Bu 
tasvirler kaynağını dış dünyanın yanında hayal âleminde 
bulur. 

Fikri ve duygu hâlini tasvir tekniğiyle birleştirerek 
gerçekle hayalin kesiştiği bir yerde dikkatlere sunar. Halit 
Ziya’nın Mezardan Sesler adlı kitabı hikâye kurgusu 
içinde yazılmış, kendi içinde yıldızlarla ayrılmış metin 
parçalarından oluşur.  
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Servet-i Fünun Dışı Türk Edebiyatının 
Adlandırılma Meselesi 
 “Ara Nesil” ifadesi bugün yeteri kadar benimsenmiş 
görünmekle beraber bu terimin hangi tarihler arasını 
kapsadığı konusunda hâlâ bir anlaşmazlık vardır. 

Tasnifin asıl gerekçesi, 1880 sonrası senelerde herhangi 
bir edebiyat türünde eser vermekle beraber Servet-i Fünun 
edebiyatının edebi görüşlerine iştirak etmemiş olmaktır. 

Önemli Temsilciler ve Eserlerinin Genel 
Özellikleri 
Hüseyin Rahmi Gürpınar 
Hüseyin Rahmi Gürpınar, Ahmet Mithat Efendi 
çevresinde yetişmiş bir yazardır. “Şık” romanı onun 
Ahmet Mithat Efendi ile tanışmasına vesile oldu. 
Tanzimat senelerinden itibaren romanımızın ana 
mevzularından olan aile meselelerini ele alması sonraki 
romanlarında göreceğimiz bazı tiplerin ipuçlarını veriyor. 

“Alafranga” isimli romanının sansür edilmesi üzerine 
uzun zaman roman yazmayan Gürpınar, II. Meşrutiyet’in 
ilanını takip eden günlerde yazarlık hayatına yeniden 
başlayacak ve mizah dergileri çıkaracaktır. 

Servet-i Fünun edebiyatının dili konuşma dilinden uzak 
bir Türkçeydi. Halkın anlayacağı bir dil kullanarak, 
okuyucunun severek ve beğenerek okuyabileceği romanlar 
yazan Hüseyin Rahmi, halk deyimlerine ve argoya da 
geniş yer vermiştir. Tanzimat’ın sosyal faydacı edebiyat 
anlayışına bağlı olan Hüseyin Rahmi ve Ahmet Mithat, 
tamamen Batı’ya dönük edebiyata da sosyal fayda 
gerekçesiyle karşı çıkarlar. 

Türk romanındaki yozlaşmış roman kahramanlarının temel 
özellikleri  yarım yamalak Fransızca bilmeleri, Batı 
özentisi giyim tarzına sahip olmaları ve Beyoğlu merkezli 
eğlence hayatına düşkün olmalarıdır. Ahmet Mithat ve 
Hüseyin Rahmi, romanlarındaki anlatıcıların konumları 
bakımından sübjektif  konumu benimseyen romancılardır. 
Anlatıcı tipleri, roman kahramanlarına yönelik bakış 
açılarını da buna göre sergilerler. 

Hüseyin Rahmi, Batılı ve gözleme dayalı roman 
anlayışlarını benimsemiştir. Anlatıcı aracılığıyla 
benimsediği Batılı formları eleştirir. Fenni roman yazarları 
seviyesinde bir romancı olan Gürpınar modernizmi, 
pozitivizm ve rasyonalizm formunda anlamış bir yazardır 
diyebiliriz.  

Hüseyin Rahmi de kendi romancılığını Emile Zola’nın 
romancılığına benzeterek, natüralizmin kurallarına uygun 
romanlar yazmaya çalışır. Natüralist roman ile realist 
roman arasında görülen en önemli fark Claude Bernard 
kaynaklı irsiyet / kalıtım meselesidir. 

Ahmet Mithat Efendi’nin  “Felatun Bey ile Rakım Efendi” 
romanı ile belirginleşip popülerleşen alafranga roman 
kahramanları, bir çeşit kontrol edilebilir 
modernleşmeciliği doğurmuştur. Romancılarımızın hemen 

hepsi modernleşmeci olmakla beraber, aşırı veya yanlış 
sıfatlarıyla tanımlanan modernleşmeci biçimlere karşı 
çıkarlar. Onlar kendilerinin uygun gördükleri derecede bir 
modernleşmeyi istemektedirler.  

Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın romanlarında halkın 
eğitilmesi önemli bir konu olarak yer alır. Onun roman 
yazdığı yıllarda, Servet-i Fünun edebiyatı olarak bilinen 
grubun mensupları ise sosyal faydadan ziyade, sanat 
eserinin sanatsal niteliğini esas alan bir edebiyat 
üretiyorlardı.  Hüseyin Rahmi, Ahmet Rasim, Selanikli 
Fazlı Necip gibi yazarlar ile Edebiyat-ı Cedide mensubu 
yazar ve şairler arasındaki temel fark bu noktada ortaya 
çıkmaktadır.  

Yine “Ben Deli Miyim?” adlı romanında da din meselesini 
açıkça konu edinir ve alışılmış inanç biçimlerini mizahi 
bir üslupla eleştirir. Hüseyin Rahmi’nin aile yapısına 
ilişkin konuları işleten romanlarını dengeli bir toplum inşa 
edebilme bağlamında değerlendirmek gerekir. 

Ahmet Rasim  
Ahmet Rasim’in yazı faaliyetinin şüphesiz bir yığın 
önemli yanı olmakla beraber, dili ve malzemesi 
bakımından ayrı bir kıymeti vardır. Çeşitli alanlardaki 
gözlemlerini, hafızasındaki bilgi ile birleştirir. 

Ahmet Rasim’in edebî faaliyeti hem klasik edebiyat ve 
klasik zevke hem de Batı edebiyatına aşina olduğunu 
göstermektedir. İstanbul’un eğlence yerleri, mahalleler, 
basın hayatı, yankesiciler, fahişeler gibi çok farklı 
kesimlerden tipler ve hayat şekilleri bütün zenginliği ile 
onun yazılarında bulunabilir. 

Ahmet Rasim’in eserlerinin en temel özelliği şüphesiz 
dilidir. Ahmet Rasim ne büyük bir şair ne de büyük bir 
romancıdır. O kelimenin tam anlamıyla bir “sohbet 
adamı”dır. Ayrıca gazeteci kimliği ile yazdığı eserleri de 
önemlidir. Türk nesri birkaç asırdır yaşadığı sıkıntıları, 
Hüseyin Rahmi ve Ahmet Rasim gibi yazarlar sayesinde 
aşmıştır. Ahmet Rasim gibi yazarlar sayesinde Türkçenin 
nesir üslubu halk dilinin seviyesini kazanır. 

Onun öğreticiliği hiçbir zaman didaktik bir tarzda değildir. 
Ara Nesil romancıların temalarını devam ettiren Ahmet 
Rasim, büyük romancı ve hikâyeci olmamakla beraber, 
temalarının çeşitliliği açısından dikkate değer. Hatıra, 
hikaye, roman, fıkra, makale, mensure, seyahat, monografi 
ve tarihle ilgili kitapları ile son derece üretken bir 
yazardır. 

Mehmet Celal 
Mehmet Celal kolay yazan ediplerimizdendir. Bu yüzden 
şiirleri edebi kıymet bakımından zayıftır. Agah Sırrı 
Levend, onun şiirlerinin tabii, lirik ve içli fakat basit 
olduğunu söyler. Onun belirli imajlardan oluşan bir şiir 
anlayışı vardır. Devrinde imajların değişmemesi 
yüzünden, edebiyatını “Mehmet Celal’in edebiyat 
reçetesi” şeklinde tanımlayanların olduğunu belirten 
Levend, onda şairlik kabiliyetinin olduğunu fakat kültürün 
olmadığını belirtir. Hikâyeleri konu bakımından devrin 
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sosyal hayatına ilişkin işaretler içermekle beraber teknik 
bakımdan zayıftır. 

Mehmet Celal çok sayıda roman ve şiir kaleme almış, bir 
de antoloji hazırlamıştır. Daha çok Muallim Naci’nin 
edebî görüşlerini benimseyen şairin şiirleri de Naci’nin 
tesiri altındadır. Mehmet Celal, şiirlerinde kullandığı 
nazım şekilleri açısından zengin bir çeşitlilik içerisindedir. 
O, divan şiiri nazım şekilleri kadar, Batılı ve yeni şekilleri 
de çok ve ustalıklı kullanmıştır.  

Şiirlerinde ve nesirlerinde dili sade ve basittir. Roman, 
hikâye ve şiirlerindeki temel duyuş tarzı romantizmdir. 
Romantik duyuşun temel vasfı tabiat/kâinat hayranlığıdır 
ve bizim edebiyatçılarımızın büyük çoğunluğunda da bu 
hayranlık, büyülenmişlik açıkça görülür. 

Şair Nigar Hanım 
Genç bir kız iken neşrettiği şiir kitabı ile dikkatleri çekmiş 
ayrıca açık yüzle gazetelere fotoğraf vermiş olması ile de 
dedikodulara yol açmıştır. Osman Paşa’nın kızı olduğu 
için imzasını Nigar Bint-i Osman şeklinde kullanmıştır.  

Nigar Hanım’ın şiirlerinin çok güzel olduğu söylenemez. Bu 
şiirler aslında duyguların yüzeysel bir dille terennümünden 
ibarettir. İlk eseri 1887’de yayımladığı manzume ve 
mensurelerden oluşan “Efsus”tur. Yayımlandığı devirde 
büyük gürültüler koparan bu eser genç bir Müslüman hanıma 
ait aşk şiirleri olması bakımından önemlidir. İkinci eseri 
“Niran”ı 1896 yılında neşreder.  

Nigar Hanım’daki en belirgin tavır romantik tavırdır. Şiir 
kitapları dışında Sefahat-ı Kalb (1901) ve Elhan-ı 
Vatan(1916) adlı nesir, Girive (1912) adlı bir de oynanmış 
tiyatro oyunu bulunmaktadır. 

Ali Kemal 
Şiir yazdığı senelerde daha çok Muallim Naci tarzının 
tesiri altındadır. 1885 yılında “Gülşen” adında bir dergi 
çıkarır. O tarihte henüz on altı yaşındadır.  

Mülkiye Mektebindeki dersler sayesinde ufku genişleyen 
Ali Kemal, Fransızcaya merak sarar ve 1887 senesinde 
Fransa’ya gider. Memlekete döndükten sonra (1889) 
İkinci Abdülhamit’e karşı yürütülen muhalefet 
hareketlerine katılır. Bir süre sonra tutuklanarak Halep’e 
sürülür. Bu tarihten itibaren hayatı çeşitli sebeplerle yurt 
dışında geçer. Yurda dönüşü 1912 yılındaki iktidar 
değişikliğinden sonradır. Bu sefer de İttihat ve Terakki 
tarafından yurt dışına sürülecektir. 

Türk siyasi tarihinde “hain” olarak tanınmasına yol açan 
faaliyetleri, Hürriyet ve İtilaf Fırkasınca kurulan 
hükûmette Dâhiliye Nazırı olarak görev almasıyla başlar.  

Paris Musahabeleri, Mesele-i Şarkiyeye Medhal isimli 
eserleri onun siyasi meselelere ilgisini gösteren 
metinlerdir. İsmi geçen kitaplarının dışında tenkit alanında 
Müverrih mi Şair mi?,, İlm-i Ahlak, Tarih-i Siyasi isimli 
eserleri tarihi ve toplumsal gerçeklikler gözetilerek 
yazılmış çeşitli türlerde eserleridir. 

Tevfik Nevzat 
Bıçakçızade Hakkı Bey, Halit Ziya ve Tevfik Fikret  
1884’te İzmir’in ilk edebi-fenni dergisi “Nevruz”u 
yayımlarlar. 

Tevfik Fikret ve Halit Ziya’nın müşterek yayın faaliyeti 1886 
yılında yine İzmir’de çıkardıkları “Hizmet” gazetesi ile 
devam eder. Tevfik Nevzat bir yandan da Hukuk Mektebinin 
sınavlarını başarıyla vererek dava vekilliği unvanını alır. 
1894 yılında Avrupa’ya kaçar. 1895 yılında “Ahenk” adıyla 
yeni bir gazete çıkarır. Şiirleri ara nesil duyarlılığında 
metinlerdir. “Aheng-i Şebab” adlı şiir kitabı vardır. 
Şiirlerinde yer yer Abdülhak Hamit etkisi taşıdığı görülür. 

Selanikli Fazlı Necip 
İmzasının görüldüğü ilk yayın organı Selanik’te neşredilen 
“Gonce-i Edep” adlı dergidir. Asıl yazı faaliyeti Selanik’te 
“Asır” gazetesini yayımlamasıyla başlar. Asır gazetesinde 
kaleme aldığı yazıların büyük bir kısmı imzasızdır. Baş 
makalenin hemen hemen hepsini Fazlı Necip yazar.  İlk 
roman tefrikasının başlığı, Bir Gençliğin Güzarı’dır. Roz 
ve Ninet ve Arsen Lüpen gibi tercümeleri de Asır 
gazetesinde Fazlı Necip imzasıyla yayımlanmıştır.  

Fazlı Necip üzerinde, iki kaynaktan gelen yoğun bir tesir 
göze çarpmaktadır: Bunlardan birincisi, Beşir Fuad’la 
münasebetinden gelen natüralist ve pozitivist tesir, diğeri 
ise kendi okumaları neticesinde tanıdığı Victor Hugo’dan 
gelen romantik tesirdir.  

Fazlı Necip ”Ara Nesil” olarak adlandırılan edebî grubun 
içerisinde sayılamaz. Onun romanları “küçük ve günlük 
hassasiyetler” tanımlamasına uymamaktadır. II. 
Meşrutiyet’in ilanından önce neşrettiği “Pervin” isimli 
romanı kadın kahramanın etrafında teşekkül eden bir aşk 
hikâyesini içerir.  Alafranga hayatın tenkit edildiği en 
ciddi romanı “Dört Mevsim” dir. 

Fazlı Necip’in edebi eserlerinin dili Milli Edebiyat’ın dil 
anlayışına yaklaşır. Fazlı Necip’in romanları konu 
bakımından üç grupta incelenebilir:  

1. Doğu-Batı ya da alafrangalık-alaturkalık 
meselelerini ele alan romanları,  

2. Tarihî ve cinai konuları ele alan romanlar,  
3. Modernleşmenin telkin ve teklif edildiği 

romanlar. 

Mustafa Reşit 
Yazı hayatına nesirle başlayan Mustafa Reşit, aynı 
zamanda gazeteci ve dergicidir. İlk imzalı yazısı 1880 
yılında çıkardığı “Şark” mecmuasındaki mukaddimedir.  

Mustafa Reşit dergicilik faaliyeti ile ara nesilden şair ve 
yazarların yetişmesine katkıda bulunmuştur. “Envar-ı 
Zeka”yı ise 1883-1884 yılları arasında neşretmiştir. Bir 
Çiçek Demeti, Tezkir-i Mazi, Ye’is Yahut Bir Cürm-i 
Meşhud, Fiora isimli eserleri 1885 yılından itibaren 
yayımlanmıştır. On beş yıl içinde beş hikâye, on dört tane 
de roman yayımlar. Şiirlerini topladığı “Gözyaşları” isimli 
eseri en önemli eseri sayılmaktadır. 


