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ÜN‹TE I

EDEB‹YATLA DÜfiÜNCE, SOSYAL VE S‹YAS‹ HAYATIN ‹L‹fiK‹S‹
1.

Edebiyat, Sosyal ve Siyasi Hayat ‹liflkisi

2.

Yenileflme Dönemi

Özet
Test I
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+

BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI

Bu üniteyi çal›fl›p bitirdi¤inizde;
*

Edebiyatla sosyal ve siyasi hayat›n iliflkisini kavrayacak,

*

Yazar›n sosyal ve siyasi flartlardan nas›l etkilendi¤ini aç›klayacak,

*

Yenileflme Dönemini haz›rlayan faktörleri belirleyecek,

*

Tanzimat Ferman›’n›n (1839) ilan edilme nedenlerini ö¤reneceksiniz.

NASIL ÇALIfiMALIYIZ?
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-

*

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

*

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

*

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

*

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

*

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

*

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

*

Daha genifl bilgi için ansiklopedi, edebiyat tarihi kitaplar›ndan ve ‹nternetten
yararlan›n.
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I. ÜN‹TE
EDEB‹YATLA DÜfiÜNCE, SOSYAL VE S‹YAS‹ HAYATIN ‹L‹fiK‹S‹
1. EDEB‹YAT, SOSYAL VE S‹YAS‹ HAYAT ‹L‹fiK‹S‹

☛

HAZIRLIK ÇALIfiMALARI
1. Sizce edebiyat nedir? Neden bahseder?
2. Edebiyat di¤er bilim dallar›ndan nas›l yararlan›r?
EDEB‹YAT VE TOPLUM
Edebiyat, insan ve toplum yaflant›s›ndan do¤an bütün olay, duygu, düflünce ve
hayallerin söz ve yaz› ile güzel ve etkili bir biçimde anlat›lmas› sanat›d›r. Tan›m›ndan
da anlafl›ld›¤› gibi edebiyatla içerisinde vücut buldu¤u kültür aras›nda s›k› bir ba¤
vard›r. Bu da edebiyatla sosyal ve siyasi hayat aras›ndaki iliflkiyi güçlendirmektedir.
Edebiyat, dolay›s›yla da edebî eser insan› anlat›r. ‹nsanlar toplumlar› meydana
getirir. Edebiyat içinde bulundu¤u toplumun sosyal ve siyasi yap›s›ndan etkilenir.
Edebî metin toplumun sosyal, siyasi ve tarihî flartlar›ndan yararlanarak meydana gelen
bir sanat eseridir. Kurmaca metin, gerçe¤in yazar›n hayal dünyas›nda yeniden
flekillenmesiyle ortaya ç›kar. Yazar, içinde bulundu¤u toplumun sosyal, siyasi ve tarihî
flartlar›ndan belirli ölçülerde etkilenerek eserini meydana getirir. Bu etkilenifl kifliye
özgüdür ve yazardan yazara farkl›l›k gösterir. Her yazar, içinde bulundu¤u ça¤›n ve
toplumun aynas›d›r. Y›llar sonra okunan yazara ait bir edebî eser, gerek dil gerekse yap›
ve içerik aç›s›ndan yaz›ld›¤› dönemin zihniyetini (özelli¤ini) tafl›r.
Ayr›ca edebiyat, insan› ve toplumu de¤iflik yönleriyle inceleyen psikoloji,
sosyoloji, tarih, felsefe gibi bilim dallar›yla da yak›n iliflki içerisindedir. Örne¤in bir
edebî eser incelenirken yazar›n ruh hâlini anlayabilmek için psikolojiden; toplumu ve
sosyal konular› ele alan bir roman incelenirken sosyolojiden; tarihe mal olmufl edebî
eserler ve kifliler araflt›r›l›rken de tarih biliminin verilerinden yararlan›l›r.

AÇIKLAMALAR
-

Edebiyatla sosyal ve siyasi yap› aras›nda büyük bir ilgi ve etkileflim söz konusudur.

-

Toplumlar›n yönlendirilmesinde önemli bir katk›s› olan edebiyat, düflüncelerimizi
gelifltirir, duygular›m›z› zenginlefltirir; insan›n kendini tan›mas›n› sa¤lar. Evrensel
bir nitelik tafl›yan edebiyat, toplumlar› birbirine yaklaflt›r›r.

-

Toplumdaki tüm geliflmeler ve de¤iflmeler edebiyata yans›r. Edebî eser kayna¤›n›
toplumun sosyal ve siyasi yap›s›ndan al›r.
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☛

-

Edebiyat ürünleri toplumlar› etkileyerek onlar›n geliflmelerine ve de¤iflmelerine
katk›da bulunur.

-

Toplumlar›n yüzy›llar boyunca geçirdi¤i aflamalar edebiyat eserlerine yans›r.

-

Edebiyat; tarih, sosyoloji, psikoloji, felsefe gibi di¤er bilim dallar›ndan yararlan›r.
MET‹N ÜZER‹NDE ÇALIfiMALAR

1. Edebiyat neyi, nas›l anlat›r?
2. Edebiyatla toplumlar›n sosyal ve siyasi yap›s› aras›nda nas›l bir iliflki olabilir?
3. Edebî eserlerde toplumdaki olaylar oldu¤u gibi mi anlat›l›r?
4. Sizce neden her yazar içinde bulundu¤u toplumun ve ça¤›n aynas›d›r?
5. Edebiyat; hangi bilim dallar›ndan, nas›l yararlan›r?

➠
✒
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Edebiyat ve edebî eser hakk›nda daha genifl bilgi için Birinci Dönem Türk
Edebiyat› ders notlar›n›z›n birinci ünitesinden yararlanabilirsiniz.
Edebiyat-sosyal hayat, edebiyat-düflünce hayat›, edebiyat-siyasi hayat aras›ndaki
iliflki konusunda siz ne düflünüyorsunuz? Bu konudaki düflüncelerinizi dile getiren bir
yaz› kaleme al›n›z.

TÜRK EDEB‹YATI 5

2. YEN‹LEfiME DÖNEM‹

☛

HAZIRLIK ÇALIfiMALARI
1. 19. yüzy›lda Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun sosyal ve siyasi yap›s› hakk›nda ana
hatlar›yla bilgi edininiz.
2. Ansiklopediler, tarih kitaplar› veya ‹nternetten Tanzimat Ferman› ile ilgili araflt›rma
yap›n›z. Sizce Tanzimat Ferman› neden ilan edilmifltir?

TANZ‹MAT FERMANI
…
“Cümleye ma’lûm oldu¤u üzere Devlet-i aliyyemizin bidâyet-i zuhûrundan ben
ahkâm-› celile-i Kur’aniyye ve kavânin-i fier’iyye’ye kemâliyle riayet olundu¤undan,
Saltanat-› Seniyyemizin kuvvet ve mekinet ve bilcümle tebaas›n›n refah ve
ma’muriyeti rütbe-i gayete vas›l olmufl iken 150 sene vard›r ki gavâil-i müte’âkibe ve
esbâb-› mütenevvi’aya mebni, ne fier’i flerife ve ne Kavânin-i munife’ye inkiyâd ve
imtisâl olunmamak hesabiyle evvelki kuvvet ve mamuruyet bilakis za’f ve fakre
mübeddel olmufl…”
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Günümüz Türkçesi
...
“Herkesçe bilindi¤i gibi, büyük devletimiz kuruldu¤undan beri, Kur’an’›n yüce
hükümlerine ve fleriat kanunlar›na en güzel bir flekilde uyuldu¤undan, devletimiz güç
ve kuvvet sahibi, vatandafllar› müreffeh ve devletin her taraf› gayet mükemmel imar
edilmifl bir durumda iken; yüz elli seneden beri, de¤iflik sebeplerden dolay› fleriat
kanunlar› gerekti¤i gibi uygulanmad›¤›ndan, önceki müreffeh hayat fakirli¤e, güç
kuvvet de zay›fl›¤a dönüflmüfltür…”

Tanzimat’›n 150. Y›ldönümü Uluslararas› Sempozyumu (Bildiriler)
Kültür Bakanl›¤›
AÇIKLAMALAR
Osmanl› Devleti’nde toplumu temsil eden piramidin en üst noktas›nda padiflah
yer al›r. Piramidin afla¤›s›na do¤ru askerler, ilim adamlar›, zanaatç›lar ve halk yer al›r.
Devletin büyümesinde ve geliflmesinde bu düzen son derece yararl› olmufltur.

Padiflah
Askerler
‹lim Adamlar›
Zanaatç›lar
Halk
17. yüzy›l›n ortalar›ndan itibaren bu yap› bozulmaya bafllam›fl, sosyal düzendeki
çözülme Osmanl› Devleti’nin gerilemesine yol açm›flt›r. Ordudaki disiplin anlay›fl›
de¤iflmifl, savafllarda yenilgiler birbiri ard›na gelmifltir.
Osmanl› Devleti, 18. yüzy›ldan bafllayarak yönetim, siyaset, e¤itim ve askerlik
alanlar›nda h›zla gerilemeye ve parçalanmaya bafllam›flt›r. Bu çöküflü önlemek için
19. yüzy›ldan itibaren zaman zaman birtak›m düzenlemeler yap›lm›flt›r. E¤itim, ordu,
maliye gibi kurumlarda yap›lan bu düzenlemeler yeterli olamam›flt›r.
Padiflah I. Abdülmecit (1839-1861) devrinde Hariciye Naz›rl›¤›na (D›fliflleri
Bakanl›¤›) getirilen Mustafa Reflit Pafla, devletin bütünlü¤ünü ve gücünü koruyabilmesi
için, içinde yaflanan devrin gereksinimlerine uygun Bat› esaslar› do¤rultusunda yeniden
yap›lanmas› gerekti¤ini dile getirmifltir. Bunun için yap›lmas› gereken yenilikleri

6

TÜRK EDEB‹YATI 5

belirten yukar›da bafllang›ç paragraf›n› verdi¤imiz ferman›, 3 Kas›m 1839’da Gülhane
Park›’nda (‹stanbul) halka okumufltur. Bu fermana, Tanzimat Ferman› ya da Gülhane
Hatt› Hümâyûnu ad› verilmektedir.
‹flte bu fermanla o güne kadar da¤›n›k olarak yap›lan düzenlemeler derli toplu
hâle getirilerek devlet kurumlar› Bat› esaslar›na göre yap›land›r›lm›flt›r. Bat› düflüncesi,
yaflama biçimi ve Bat›da gerçeklefltirilen bilimsel geliflmeler örnek al›nmaya
bafllam›flt›r.

☛

1. Tanzimat Ferman› ne zaman, kim taraf›ndan ilan edilmifltir?
2. Tanzimat Ferman›’n›n amac› nedir?
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ÖZET
Edebiyat insan› anlat›r; insan›n duygu, düflünce ve hayal dünyas›yla vücut bulur.
Dolay›s›yla insan› ilgilendiren her fley edebiyat›n konusudur. Edebiyat›n ürünü edebî
eserdir. Yazarlar içinde yaflad›¤› toplumun ve ça¤›n özelliklerini eserlerine yans›t›rlar.
Toplumun sosyal ve siyasi yap›s› yazar›n ifade etti¤i kadar›yla okuyucuya aktar›l›r.
‹nsan ve toplumla ilgili edebiyat d›fl›ndaki bilim dallar›ndan yazarlar
yararlan›rlar. Tarih, sosyoloji, felsefe, psikoloji bu bilim dallar›ndan baz›lar›d›r.
Toplumdaki sosyal ve siyasi geliflme ve de¤iflme edebiyata da yans›r. Örne¤in,
Osmanl› Devleti 17. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda bafllayan ve 19. yüzy›lda içte ve d›flta
meydana gelen kar›fl›kl›klarla iyice zay›flam›fl, her alanda geliflen Avrupa devletlerinin
karfl›s›nda güçsüz kalm›flt›r. Bu durumda, Osmanl› devlet adamlar› geliflmelere ayak
uydurabilmek için, Bat› ülkelerinin bilim ve teknolojisinden yararlanmak istemifllerdir.
1839 y›l›nda ilan edilen Tanzimat Ferman›, bu amaçla haz›rlanm›flt›r.
Tanzimat Ferman›’n›n ilan›yla Bat› kültürünü ve sanat›n› yak›ndan tan›yan
ayd›nlar, düflüncelerini edebiyat arac›l›¤›yla halka aktarmaya çal›flm›fllard›r.
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.

TEST I
I. toplumun sosyal yap›s›
II. toplumun siyasi yap›s›
III. toplumun tarihi
1.

Edebiyat, yukar›dakilerden hangilerinden yararlan›r?
A. I-II
B. II-III
C. I-III
D. hepsi

2.

Afla¤›daki seçeneklerden hangisi do¤rudur?
A. Yazarlar, eserlerinde yaflad›klar› dönemin özelliklerini yans›t›rlar.
B. Edebî eserler yaz›ld›¤› dönemle iliflkilendirilemezler.
C. Edebiyat›n di¤er bilim dallar›yla ilgisi yoktur.
D. Edebî metin gerçe¤i oldu¤u gibi anlat›r.

3.

“Gülhane Hatt› Hümâyûnu” nedir?
A. Osmanl› Devleti’nin sosyal yap›s›n›n ad›
B. Gülhane Park›’n›n di¤er ad›
C. Osmanl› Devleti’nde D›fliflleri Bakanl›¤›n›n ad›
D. Tanzimat Ferman›’n›n di¤er ad›

4.

Tanzimat Ferman›’n›n haz›rlan›fl amac› nedir?
A. Osmanl› Devleti’nin savafllarda yenilmesine son vermek
B. Bat›daki geliflmelere ayak uydurmak ve Bat› ülkelerinin bilim ve teknolojisinden
yararlanmak
C. Osmanl› Devleti’nin yönetim, siyaset, e¤itim ve askerlik alanlar›ndaki
güçsüzlü¤ünü Bat› ülkelerine anlatmak
D. Osmanl› Devleti’ndeki de¤iflimlere engel olmak
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I. Tanzimat Ferman›’n›n ilan›

i. Tanzimat Ferman›

II. Osmanl› Devleti’nin sosyal yap›s›n›n çöküflü

ii. 17. yüzy›l›n ikinci yar›s›

III. Mustafa Reflit Pafla

iii. 1839

5. Yukar›daki bilgilerin do¤ru efllefltirilifli afla¤›daki seçeneklerden hangisinde
verilmifltir?
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A. I-i

II-ii

III-iii

B. I-iii

II-ii

III-i

C. I-ii

II-i

III-iii

D. I-iii

II-i

III-ii

TÜRK EDEB‹YATI 5

BULMACA
1
2

1

2

3

SOLDAN SA⁄A
1. Toplumu ve sosyal konular› anlatan edebî bir eser hangi bilim dal›ndan yararlan›r?
2. Edebiyat›n ürünü.
3. Hayal ürünü olan.

YUKARIDAN AfiA⁄I
1. Osmanl› Devleti’nde Bat›y› örnek alarak 19. yüzy›ldan itibaren bafllayan de¤iflme
ve geliflme dönemi.
2. ‹nsan› ve toplumu eserlerinde anlatan kifli.
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