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☞

BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI

☞

Bu ünitenin sonunda;
*

Edebiyat-tarih iliﬂkisinin boyutlar›n› inceleyerek Türk edebiyat›n›n dönemlere
ayr›lmas›ndaki ölçütleri kavrayacaks›n›z.

✍
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NASIL ÇALIﬁMALIYIZ?

✍

*

Bu bölümde ö¤rendi¤iniz tan›mlar› bir kez de siz söyleyiniz.

*

Bu ünitedeki edebiyat-tarih iliﬂkisi örnekleriyle yetinmeyip baﬂka örneklerle
bilgilerinizi destekleyiniz.

*

Konu içinde size yöneltilen sorular› cevaplay›n›z.

*

Bilmedi¤iniz sözcük ve kavramlar›n anlamlar›n› sözlükten bulunuz.

*

Ünite içindeki sorular› cevaplay›p ö¤rendiklerinizi pekiﬂtiriniz.

*

Ünitede zorluk çekti¤iniz yerler varsa yazarak çal›ﬂ›n›z.

*

Aç›k Lise TV programlar›n› izlemeyi unutmay›n›z.
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1. EDEB‹YAT TAR‹H ‹L‹ﬁK‹S‹

☛

HAZIRLIK
Edebiyat tarihi en geniﬂ anlam›yla edebiyat› inceler. Geçmiﬂte eser vermiﬂ
önemli sanatç›lar› ve eserlerini, edebiyat ve sanat ak›mlar›n›, bunlar›n toplumda
uyand›rd›¤› yank›lar› araﬂt›r›r ve de¤erlendirir. Bunlar› yaparken metinlerden yola ç›kar
ve nesnel sonuçlara varmaya çal›ﬂ›r.
1. Edebiyat tarihi hangi bilim dallar› ile ortak çal›ﬂma alan›na sahiptir?
2. Edebiyat›n d›ﬂ›ndaki güzel sanatlar hangileridir?
3. Edebiyat tarihi hangi yönleriyle di¤er sosyal bilimlerden farkl› olabilir?

Fuad KÖPRÜLÜ

EDEB‹YAT TAR‹H‹
Edebiyat tarihi, medeniyet tarihinin en önemli k›sm›d›r. Bir milletin uzun as›rlar
esnas›nda geçirdi¤i fikrî ve hissî geliﬂmeyi belirten bütün kalem ürünlerini inceleme ile
onun manevi hayat›n›, gerçekte oldu¤u gibi tasvire çal›ﬂ›r.
Bir milletin edebiyat›, millî ruhu ve millî hayat› göstermek için en samimi bir
ayna say›labilir. “Bir millet, hayat› nas›l görüyor? Nas›l düﬂünüyor? Nas›l hissediyor?”
Biz, bunu en do¤ru ve en canl› olarak o milletin fikir ve kalem ürünlerinde bulabiliriz.
Edebiyat, toplumun bir kurumu olmas›ndan dolay›, kendisini meydana getiren
toplumun di¤er kurumlar›yla ba¤l› ve onlarla ahenklidir. Hakikaten, bir milletin
co¤rafi çevresiyle, sonra iktisadi, dinî, hukuki, ahlâkî, bedii, siyasi hayat›yla edebiyat›
aras›ndaki ba¤lant›lar çok aç›kt›r.
Geçmiﬂ zamanlara ait bir edebî eseri lay›k›yla ve tarihî mânâs›yla anlamak için,
önce o devrin genel hayat›n›, yaﬂay›ﬂ ve düﬂünüﬂ tarzlar›n›, o devir insanlar›n›n hayat
ve evren hakk›nda neler bildiklerini ö¤renmemiz gerekir. Demek oluyor ki edebiyat
tarihi, bir milletin co¤rafi çevresini, din, hukuk, ahlak, iktisat, güzel sanatlar gibi
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kurumlar›n› ve siyasi hayat›n› genel yap›s›yla gösteren medeniyet tarihinin ya da genel
ve yayg›n anlam›yla “tarih”in çerçevesi içinde incelenmelidir. Filoloji yani “Lisaniyat”
ve tarih üzerine dayanmadan edebiyat tarihi meydana getirilemez.
Bir “ﬂaheser”i incelemedeki amac›m›z, o milletin edebî geliﬂmesini gere¤i gibi ve
do¤ru olarak anlamak içindir. Çünkü bir “ﬂaheser”, neticede mutlaka “toplumsal bir
ülkünün ifadesidir.”
Dâhiler, mensup olduklar› toplumun bugünkü veya gelecekteki bir ülküsünü
baﬂar›yla temsil eden insanlar olmak bak›m›ndand›r ki edebiyat tarihinde baﬂl›ca hedef
olurlar.
Ord. Prof. Dr. Fuad KÖPRÜLÜ
Türk Edebiyat› Tarihi
Sadeleﬂtirilerek ve k›salt›larak al›nm›ﬂt›r.

M. Fuad Köprülü, Türkiye’de ilk defa özellikle tarih ve edebiyat tarihi
incelemelerinde bilimsel yöntemleri ortaya koymuﬂ bir bilim adam›d›r. Onun ortaya
koydu¤u yöntemler bütün bilimsel çal›ﬂmalarda esas al›nm›ﬂ ve yap›lan çal›ﬂmalar
bilimsel temellere oturmuﬂtur.
Okudu¤umuz “Edebiyat Tarihi” adl› metinde yazar edebiyat›n, edebî eserin
ortaya ç›kt›¤› toplumun tarihiyle, sosyal yap›s›yla olan iliﬂkisini aç›klamaktad›r.
Edebiyat tarihinin, edebî eserler sayesinde bir toplumun ça¤lar boyunca geçirdi¤i
sosyal, siyasi, ekonomik ve düﬂünce alan›ndaki de¤iﬂme ve geliﬂmeleri gözler önüne
serdi¤ini görürüz.
M. Fuad Köprülü’nün çal›ﬂmalar›n›n a¤›rl›k noktas› edebiyat tarihidir.
Edebiyat›m›z›n geliﬂimini tarih ve yay›lma alanlar›nda bir bütün olarak ele alan
M. Fuad Köprülü, birçok dönemi ve eseri gün ›ﬂ›¤›na ç›kard›. Bütünüyle bir kenara
b›rak›lm›ﬂ olan halk edebiyat›n› ve ﬂairlerini tan›tt›.

☛
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Bir toplumun tarih boyunca yaﬂad›¤›, sosyal ve kültürel alandaki de¤iﬂmeleri,
geliﬂmeleri izlemede edebiyat tarihinin rolü var m›d›r? Araﬂt›r›n›z.
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KÜL T‹G‹N YAZITI
Ben Tanr› gibi gökte do¤muﬂ Türk Bilge Ka¤an, ﬂimdi taht›ma oturdum. Sözlerimi
sonuna kadar iﬂit, bütün küçük kardeﬂlerim, ye¤enlerim, o¤ullar›m, bütün soyum,
milletim, sa¤daki ﬂadag›t beyler, soldaki tarkanlar, buyruk beyleri Otuz-Tatar, Dokuz
O¤uz beyleri, bu sözlerimi iyice iﬂit, dikkatle dinle:
Do¤udan gün do¤usuna, güneyde gün ortas›na, bat›da gün bat›s›na, kuzeyde gece
ortas›na do¤ru bu çevre içindeki bulunanlar hep bana tabidir.
Üstte mavi gök, altta kara yer yarat›ld›¤›nda, ikisi aras›nda insano¤lu yarat›lm›ﬂ.
‹nsano¤lu üzerine de atalar›m Bumin Ka¤an, ‹stemi Ka¤an tahta oturmuﬂlar; tahta
oturarak Türk milletinin ülkesini, töresini kurmuﬂlar, düzenlemiﬂler. Dört yön hep
düﬂmanm›ﬂ, asker yollay›p dört yöndeki milletleri, hep egemenli¤i alt›na alm›ﬂ, hep
itaatli k›lm›ﬂlar. Do¤uda Kad›rkan orman›na, bat›da Demirkap›’ya kadar
yerleﬂtirmiﬂler. Bilgili ka¤anlarm›ﬂ, yi¤it ka¤anlarm›ﬂ.
‹çi aﬂs›z, d›ﬂ› elbisesiz, zay›f, zavall› millet üzerine ka¤an oldum. Küçük
kardeﬂim Kül Tigin’le sözleﬂtik: Babam›z›n, amcam›z›n kazand›¤› milletin ad› san› yok
olmas›n diye, Türk milleti için gece uyumad›m, gündüz oturmad›m, kardeﬂim Kül Tigin
ile, iki ﬂad ile ölesiye bitesiyle çal›ﬂt›m... Ondan sonra, Tanr› yard›m etti¤i için, ölecek
milleti dirilttim, ç›plak milleti giydirdim, yoksul milleti zengin ettim, az milleti çok
ettim. Baﬂka ülkeli, baﬂka ka¤anl› milletlerden daha iyi k›ld›m.
Bütün bu yaz›lar› ben, Kül Tigin’in ye¤eni Yol›¤ Tigin yazd›m.

AÇIKLAMALAR
Dikili taﬂlar üzerine yaz›lm›ﬂ bulunan bu yaz›tlarda Do¤u Göktürklerin tarihi
anlat›lm›ﬂt›r. Bu yaz›tlar›n kaz›l› bulundu¤u taﬂlar Orhun ›rma¤›n›n eski yata¤›na
dikildikleri için Orhun An›tlar› diye an›l›rlar. Bu an›tlar 18. yüzy›l ortalar›na do¤ru
bulunmuﬂ, üzerlerindeki yaz›lar da 19. yüzy›l sonunda Danimarkal› bilim adam›
Thomson taraf›ndan okunmuﬂtur.
Okudu¤unuz yaz›tta Göktürk devletinin kuruluﬂu, Bilge Ka¤an ile Kül Tigin’in
yapt›klar› anlat›lm›ﬂt›r.
Günümüzden on üç yüzy›l önce Türkçe sözcüklerle yaz›lm›ﬂ olan bu yaz›tlarda
tarihsel bilgilerin yan› s›ra Türk dilinin yabanc› bir dile muhtaç olmadan her türlü
duygu ve düﬂünceyi anlatacak kadar geliﬂmiﬂ oldu¤unu da görmekteyiz.

☛

Metinde ka¤anlar›n ve beylerin kendi rahatlar›ndan önce, ulusun mutlulu¤unu
düﬂünmeleri gerekti¤ini anlatan cümleleri bulunuz.
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AKINCI
Bin atl› ak›nlarda çocuklar gibi ﬂendik;
Bin atl› o gün dev gibi bir orduyu yendik!
Ak tolgal› Beylerbeyi hayk›rd›: ‹lerle!
Bir yaz günü geçtik Tuna’dan kâfilelerle...
ﬁimﬂek gibi bir semte at›ld›k yedi koldan;
ﬁimﬂek gibi Türk atlar›n›n geçti¤i yoldan.
Yahya Kemal BEYATLI

Bir gün dolu dizgin boﬂanan atlar›m›zla,
Yerden yedi kat arﬂa kanadland›k o h›zla.
Cennette bugün gülleri açm›ﬂ görürüz de
Hâlâ o k›z›l hât›ra titrer gözümüzde.
Bin atl› ak›nlarda çocuklar gibi ﬂendik,
Bin atl› o gün dev gibi bir orduyu yendik!
Yahya Kemal BEYATLI

Yahya Kemal Beyatl›’n›n “Ak›nc›” adl› ﬂiiri Tuna boylar›n› aﬂarak Avrupa
içlerine ak›nlar yapan eski Türk ak›nc›lar›n›n a¤z›ndan söyleniyor.
ﬁair bu kahramanl›k günlerini ak›nc›lar aras›nda yaﬂam›ﬂças›na güçlü bir hat›ra
dili kullanarak yazm›ﬂ ﬂiirini.

☛
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Bir edebiyat eseri olan “Ak›nc›” ﬂiiri yaz›ld›¤› dönemi hangi tarihî yönüyle
vurgulamaktad›r?

TÜRK EDEB‹YATI 3

KARAGÖZ OYUNUNUN KISA TAR‹H‹

1582 ﬂenli¤inden söz eden biri yerli, öteki yabanc› iki kaynakta, bu ﬂenlikte gölge
oynat›ld›¤› daha belirgin olarak anlat›lm›ﬂt›r. Yerli kaynakta özetle ﬂöyle deniyor:
( Bir oyuncu meydana perde kurdu, bunun arkas›ndan çeﬂitli garip timsaller
(tasvirler) yürüttü, türlü türlü kuﬂlar uçurttu, vahﬂi hayvanlar› birbirleriyle savaﬂt›rd›,
süslü tahtlar üzerine oturttu¤u güzelin karﬂ›s›nda âﬂ›klara boyun e¤dirdi, cennet
g›lmân›n› and›ran delikanl›lar› sal›na sal›na yürüttü, güzel sesli ﬂark›c›lara türlü
ezgiler söyletti, büyük gemileri rüzgârla koruda (karada) uçurdu, meclisler kurup
gezmeye ç›kanlar› yedirip içirdi, bahçelerde türlü çiçekler seyrettirdi, türlü yemiﬂleri
dört mevsim demeyip göz aç›p kapay›ncaya kadar yetiﬂtirdi, fare ile kedinin, leylek ile
y›lan›n seyredilmesinden sonra meydan yerine korkunç bir canavar getirip insanlar›
yutturdu.)
Cevdet KUDRET
AÇIKLAMALAR
Deriden kesilmiﬂ insan, hayvan, bitki, eﬂya vb. gibi birtak›m figürlerin arkadan
›ﬂ›k verilerek bir perde üzerine yans›t›lmas› temeline dayanan Karagöz bir gölge
oyunudur.
Do¤u ülkelerine özgü bir sanat olan gölge oyununun ilkin Çin’den ç›kt›¤›
san›lmaktad›r. Bir Çin söylentisine göre, ‹mparator Wu, çok sevdi¤i kar›s›n›n ölümü
üzerine derin bir üzüntüye kap›l›r. ﬁaw-Wöng adl› bir Çinli, imparatorun üzüntüsünü
azaltmak için, ölen kad›n›n hayalini bir perde arkas›ndan gösterebilece¤ini söyler.
Saray›n bir odas›na gerdi¤i beyaz bir perdenin arkas›ndan geçirdi¤i bir kad›n›n perde
üzerine düﬂen gölgesini, ölen kad›n›n hayali diye sunar. ‹slam dünyas›nda, bu oyuna
gölge hayali, perde hayali gibi adlar verilmiﬂtir. 12. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda
Selâhaddin-i Eyyubi’nin saray›nda hayal oynatt›rd›¤›n› kitaplardan ö¤neriyoruz.
Gölge oyununun Anadolu’ya ne zaman girdi¤i konusunda çeﬂitli söylentiler
vard›r: Evliya Çelebi’ye göre; Karagöz ile Hacivat, Anadolu Selçuklular› zaman›nda
oynat›lm›ﬂt›r.

☛

Karagöz metinlerinin yaz›ld›klar› dönemin atmosferi yans›tt›¤›n› nerelerden
anl›yoruz?
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FRANSA SEFARETNAMES‹

Paris ﬁehrinde Görülenler
ﬁehir içinde acayip ve garaip binalar ve saraylar ve bahçeler vard›r ki saymak
mümkün de¤ildir.
Bir bahçe daha gördük. Kral›n imiﬂ. Bu bahçe birkaç daireden ibarettir. Bir dairesi
Teﬂrihhanedir. Mahsus müderrisi var. Ne kadar kuﬂ varsa teﬂrih edip mahsus odalara
komuﬂlar. Bu arada bütün bir fili teﬂrih edüp zincirler ile öyle tutturmuﬂlar ki, gûya ayak
üzre durur. Lakin, etten ve ya¤dan ari olup kemikleri birbirinden ayr›lmamak için her
bir mafsal› baﬂka demir tellerle ba¤lam›ﬂlar. Her uzvu gere¤i gibi seyir ve temaﬂa
olunur. Bütün kuﬂlar da öyle. Ve bir çok erkek, kad›n ve çocuktan insanlar var, her uzvu
seyrolunur. Etleri, ya¤lar›, damarlar› ve sinirleri dahi görünsün için, balmumundan her
uzvu mücessem tasvir etmiﬂler. Bir de temaﬂa olunur ve talebelere ders vaktinde
gösterirler. Damarlar›n, sinirlerin renklerini benzetmiﬂler. Bu türlü iﬂlerde dikkat ve
ihtimamlar›na söz yoktur. Ve bir dairesi daha Tabibhanedir. An›n dahi mahsus
müderrisi var. Bahçe, ana teslim olunmuﬂ.
Devâhaneyi vard›k. Müteaddit odalar› hep hücrelere bölmüﬂler. ﬁiﬂeler ile türlü
ilaçlar› toplam›ﬂlar. Öyle ki dünyada mevcut olandan bir ﬂey hariç kalmamak üzere.
Nice deniz ve kara acaibinden taﬂlar, a¤açlar ve miller ve madenler toplam›ﬂlar ki
saymak kabil de¤ildir.
Geldik bahçeye. Gezûp dolaﬂt›kta, t›p kitaplar›nda ad› geçen ve yaz›l› ne kadar
nebat var ise toplamakta o mertebe ihtimam etmiﬂler ki Acem ve Özbek diyar›nda
has›l olan nebatlardan getürüp dikmiﬂler. (Ve Hindi’den ve Çin’den bilhassa Yeni
Dünya’dan ol kadar a¤aç çiçek ve nebatlar getürmüﬂler ki say›s› belli olmayan garip
ve acayib görülmedik a¤aç, çiçek ve nebatlar gördük ki görmeyenlere tarif ve tavsif ile
ifade mümkün de¤ildir.)
Paris ﬂehrinin havas› so¤uk olma¤la Yeni Dünya nebatlar›n›n terbiyesine uygun
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olmad›¤›ndan limonluk gibi k›ﬂl›klar yapup dört taraf›n› camla çevirmiﬂler. Bunlar›n
altlar› boﬂ olup ocaklar yapm›ﬂlar, ﬂiddetli k›ﬂda Yeni Dünya havas›na muadil olacak
kadar ateﬂ yakma¤la hamam gibi alt›ndan ›s›t›rlar ve havas› ›l›k olsun diye bak›r
döﬂeyip an›nla ›s›t›rlar. ‹stediklerini elde etmek için bu mertebede dikkat ederler.
Bundan baﬂka, nice saraylar ve kiliseler ve kitaphaneler seyir ve temâﬂâ olundu
ki saymakla bitmez.
Paris ﬂehri, asl›nda ‹stanbul kadar yoktur. Lakin binalar› üçer, dörder kat olup
yedi kat yap›lm›ﬂ haneleri dahi çoktur. Her tabakas›nda bir kalabal›k, çoluk
çocuklar›yla otururlar. Sokaklar›nda halk ziyade çok görünür. Zira avretler daima
sokaklarda hâne be hâne gezmektedirler. Asla evlerinde oturmazlar. Erkek ve kad›n
kar›ﬂ›k olma¤la ﬂehrin içi ziyade kalabal›k görünür. Dükkânlarda oturup al›ﬂveriﬂ
edenler hep kad›nlard›r.
Sokaklar› geniﬂ olup baﬂtan baﬂa dört köﬂe yontulmuﬂ kald›r›m taﬂ› ile
döﬂenmiﬂtir. Hanelerinin ço¤u kârgir binad›r. Sa¤lam yap›lm›ﬂ, hoﬂ görünüﬂlüdürler.
ﬁehrin ortas›ndan Sen Nehri geçip üç ada hâs›l olmuﬂtur. ﬁehrin ortas›nda kalup
köprü ile bir taraftan öbür tarafa geçilir.
Bu ﬂehirde ölmüﬂ olan Koca Kral bir müneccimhâne bina etmiﬂ ve Kasin ad›nda
bir üstad-› kâmil için de bir rasatgâh yapm›ﬂ bir büyük kârgir kule bina ettirmiﬂ. Üç
tabakad›r ve her tabakas›nda müteaddit odalar var ki y›ld›zlar› gözleyecek rasat âletleri
ile dopdolu. Cerri eskal sanayiine müteallik hice âletler havas›zl›¤› ve havay› tecrübe
için âletler, sular› yokuﬂ yukar› ç›karmak için nice âletler ve dahi türlü garip sanatlara
müteallik hesaps›z âletler var ki say›l›r gibi de¤il.
Heyet ve hendese âletleri say›s›z idi ve çelik kürsüler üzerinde küreler var idi ki
her birinin içine üç adam oturtmak kaabil idi. Ve daha nice görülmedik y›ld›zlara
müteallik aletler seyir ve temaﬂa eyledük ki y›ld›zlar ilminden biraz haberi olan adam
bu âletler ile k›sa zamanda üstad olabilir.
Bu arada ay tutulmas› ve güneﬂ tutulmas› bilmek için bir âlet icat etmiﬂler. Birkaç
daireden yap›l› ve etraf›na rakamlar yaz›lm›ﬂ, ay ve güneﬂ de iﬂaret olunmuﬂ. Daireler
döndürüldükçe saat akrebi gibi bir mil var, ucu akçe gibi yuvarlak, kâh güneﬂe kâh aya
uzan›r.
Yine güneﬂ dahi böyledir. gezegenleri seyr için durbin peydâ etmiﬂler. ﬁöyle ki:
Âyinesi, berber âyinesinden büyük, tenekeden kubur etmiﬂler, kuyu tulumbas› gibi
olmuﬂ. Uzunlu¤u elli ziradan fazla. Ve bir gemi serenini dikine oturdup baﬂ›na makara
ﬂeklinde bir tekerlek koyup bir âlet asm›ﬂlar. Ol âletin bir ucunu durbine sa¤lam
ba¤layup bir ucuna dahi kurﬂunlar ve demirler asm›ﬂlar. Cerri eskal sanat› üzere bir
adam o durbinin ucunu alça¤a, yükse¤e, öne, arkaya, sa¤a, sola çevirebilir.
Biz dahi ol durbin ile Ay’a bakt›k. Gayet büyük görünürdü. Durbine s›¤maz idi
ve hepsi bize öyle göründü ki içi sünger gibi bir ekmek somunu ortas›ndan kessek nas›l
görünürse öyle bir hâli vard›. Güya, Ay’da çukurlar ve tümsekler olup çukur yerler
gölge olma¤la mavi renkte görünür, zemini ise beyaz ve berrak gönünürdü.
Yirmisekiz Mehmet Çelebi
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AÇIKLAMALAR
XVIII. yüzy›la kadar içine kapan›k yaﬂayan Osmanl› ‹mparatorlu¤una yenili¤e
aç›k bir padiﬂah olan 3. Ahmet ile sadrazam› Damat ‹brahim Paﬂa döneminde
(1718-1730) Bat› ile iliﬂkiler geliﬂti.
Yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi, aralar›nda o¤lu Said Efendi’nin de bulundu¤u
k›rk kadar maiyetiyle Ekim 1720 baﬂlar›nda gemiyle k›rk alt› gün sonra Fransa’ya
ulaﬂt›lar. Heyet Paris’te oldukça parlak bir törenle karﬂ›lan›r. Halk›n büyük ilgisini
çeken Yirmisekiz Mehmet Çelebi, Kral’a 3. Ahmet’in mektubunu ve getirdi¤i de¤erli
arma¤anlar› verir.
Yirmisekiz Mehmet Çelebi; saraylar›, kaleleri, operay›, hayvanat ve botanik
bahçelerini, ayna fabrikas›n› ve matbaay› inceler. Bir y›l sonra ülkesine dönen Mehmet
Çelebi, sefaretnamesini padiﬂah ve sadrazama sunar.
Ahmet Hamdi Tanp›nar, hiçbir kitab›n Bat›l›laﬂma tarihimizde bu küçük
Sefaretname kadar önemli yer tutmad›¤› düﬂüncesindedir. Yirmisekiz Mehmet Çelebi,
gördüklerini âdeta yeni bir dünya keﬂfetmiﬂ gibi aktar›r bizlere. Okullar›, hastaneleri,
rasathaneyi, anatomi yerlerini, limanlar› ve hiç bilinmeyen e¤lence yerlerini anlat›r.
Yirmisekiz Mehmet Çelebi, edebî eserlerin yaz›ld›klar› dönemi yans›tan tarihi
belge olduklar›n› kan›tlam›ﬂt›r yazd›¤› benzersiz “Fransa Sefaretnamesi” adl› eseriyle.

☛
❂

Yaz›ld›klar› dönem hakk›nda bize çeﬂitli konularda bilgiler veren tarihî belge
niteli¤i taﬂ›yan baﬂka eserler de oldu¤unu biliyor musunuz? Araﬂt›r›n›z.
Milletler uzun tarihleri boyunca edebiyatla ilgili say›s›z eserler meydana getirirler.
Edebiyat bir milletin hayat damar›d›r. Edebiyat eserleri olmayan milletler
uygarlaﬂamaz, tarih sahnesinden silinirler.
‹ﬂte edebiyat tarihi, bir ulusun yüzy›llarca meydana getirdi¤i edebî eserleri
inceleyerek geçirdi¤i dönemleri kronolojik bir s›ra içinde inceleyen bilim dal›d›r.
Edebiyat tarihi, edebî eserlerle o eserleri yaratanlar› sosyal çevresi ile beraber
inceler. Böylece geçmiﬂ dönemlerde yaﬂayan atalar›m›z›n duygu, düﬂünce ve sanat
anlay›ﬂlar› hakk›nda bize bilgi aktar›r. Bu konuda edebiyat tarihçisi Agâh S›rr› Levent,
günümüz edebiyat tarihçisinin görevini ﬂöyle anlat›r: “Bugün gittikçe zenginleﬂen
kültür dünyas›nda edebiyat›n ufku geniﬂlemiﬂ, edebiyat tarihi de a¤›r görevler
yüklenmiﬂtir. Ça¤daﬂ edebiyat tarihçisi, ﬂairleri unutulmaktan kurtarmak ya da eski
zevkleri hikâye etmek için eserini yazm›yor. Sadece bilgi vermeyi de yeterli bulmuyor;
incelemek, araﬂt›rmak, derinlere inmek, insanl›¤›n gidiﬂini, tarihini yazd›¤› ulusun
dünya anlay›ﬂ›n› kavray›c› bir geniﬂlikte yans›tmak istiyor. Edebiyat tarihi bunu yapt›¤›
oranda görevini yapm›ﬂ say›l›r.”
Bir baﬂka deyiﬂle edebiyat tarihi bir toplumun edebiyat›n›n iﬂledi¤i yolu ve geçirdi¤i
dönemleri anlatan, edebiyat hayat›n› bütün olarak de¤erlendiren bir bilim dal›d›r.
Edebiyat tarihi arac›l›¤›yla de¤iﬂik ça¤lardaki kültür birikimimizi tan›r›z.
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Toplumlar›n düﬂünce yap›lar›n›, dünya görüﬂlerini ö¤reniriz. Bütün bu bilgiler bir edebiyat eserinin de¤erlendirilmesinde bize yol gösterir.

☛

Edebiyat tarihini bir kez de siz tan›mlay›n›z.
Ülkemizde Bat›l› anlamda edebiyat tarihi çal›ﬂmalar› Tanzimat döneminde baﬂlar.
Bu alandaki ilk kapsaml› çal›ﬂma Fuad Köprülü’nün 1928 y›l›nda yay›mlad›¤› Edebiyat
Tarihi adl› eserdir. Ayr›ca Ahmet Hamdi Tanp›nar, Agâh S›rr› Levent, Nihat Sami
Banarl›, Mustafa Nihat Özön, Vasfi Mahir Kocatürk, Ahmet Oktay, ﬁükran Kurdakul,
‹nci Enginun bu konuda önemli araﬂt›rmalar yapm›ﬂlard›r.
Tarihin geçmiﬂ dönemlerdeki olaylar›, savaﬂlar›, uygarl›klar› belgelere
dayanarak, yer ve zaman göstererek inceleyen bilim dal› oldu¤unu biliyorsunuz.
Edebiyat tarihi de geçmiﬂ dönemlerde yaz›lm›ﬂ eserleri inceler, sonuçlar ç›kar›r. Ancak
tarihin inceledi¤i olay sona ermiﬂtir. Edebiyat tarihinin inceledi¤i eserin etkisi sanat›n
ça¤lara meydan okuyan gücü ile hâlâ sürmektedir.
Bir baﬂka deyiﬂle edebiyat tarihi ulusumuzun baﬂlang›c›ndan günümüze kadar
üretilen edebî eserleri tarihsel geliﬂim çizgisi içerisinde incelerken o dönemin kültür ve
sanat anlay›ﬂ›na ba¤l› kal›r. Kiﬂisel zevk ve heyecan›n› bir ölçüt olarak ele almaz. Örnek
vermek gerekirse Abdülhak ﬁinasi Hisar’›n “Fahim Bey ve Biz” adl› roman›n›n
kahraman› Fahim Bey’i incelerken Cumhuriyet döneminin sanat anlay›ﬂ› her zaman
göz önünde bulundurulmas› gerekir.

☛

Tarih ve edebiyat tarihi aras›ndaki fark› belirtiniz.
TÜRK EDEB‹YATI TAR‹H‹ NASIL HAZIRLANAB‹L‹R?
Edebiyat tarihi bir bak›ma hem bilimdir hem de sanatla ilgilidir. Bilimdir, çünkü
edebiyat ve tarih belgelerini toplay›p de¤erlendirerek onlardan özgün bir sentez
meydana getirir. Sanatla ilgilidir, çünkü edebiyat metinleri üzerinde çal›ﬂ›r. Ancak bilim
olarak pozitif bilimler gibi gözleme ve deneye dayanmaz. Ö¤retici bir nitelik taﬂ›d›¤›
için de sanat eseri de¤ildir.
Edebiyat tarihinin görevlerinden biri, edebiyat türlerinin geliﬂimini göstermektir.
Bundan ötürüdür ki çeﬂitli türlerin do¤uﬂunu, hangi etkenlerle nas›l geliﬂti¤ini, bu
geliﬂmelerin nas›l bir yol izledi¤ini, dil ve teknikteki özelli¤ini belirtmek edebiyat
ta-rihinde baﬂl›ca eksen olmal›d›r.
Edebiyat tarihi çok geniﬂ bir alan› kapsar. Yaln›z edebiyat çerçevesi içinde kalan
bir edebiyat tarihçisinin çal›ﬂmalar› k›s›r kalmaya mahkûmdur. Tarih, filoloji, felsefe,
bibliyografya, güzel sanatlar›n bütün dallar›, onun ilgi alan› içindedir. Gerçi edebiyat
tarihi, bir kültür tarihi de¤ildir. Ama, uygarl›k tarihinin bir parças› oldu¤una göre,
edebiyat tarihçisi bunlar›n hiçbirinden uzak kalamaz. Çerçeveyi aﬂmadan, orant›y›
bozmadan bunlar›n hepsinden yararlanacakt›r.
Agâh S›rr› LEVENT
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ANLAMA YORUMLAMA
1. Bir milletin edebiyat› neyin aynas› olabilir?
2. Köktürk Yaz›tlar› bizlere uygarl›k tan›m›ndaki yerimiz konusunda, nas›l bir fikir
verir? Bir örnekle aç›klay›n›z.
3. Osmanl› Devleti’nde yap›lan 1582 ﬁenli¤ini okuyup inceledi¤imizde bu dönemle
ilgili ne gibi bilgiler ediniriz?
4. Yirmisekiz Mehmet Çelebi’nin ünlü Sefaretnamesi’nden al›nm›ﬂ “Paris ﬁehrinde
Görülenler” adl› yaz›s›n›n bize düﬂündürdükleri nelerdir?
5. Geçmiﬂte kaleme al›nm›ﬂ bir edebiyat eserini incelemek bize neler kazand›r›r?
6. Bir edebiyat tarihçisi en çok nelerden yararlanmal›d›r?

ÖLÇME DE⁄ERLEND‹RME
1. Edebiyat tarihinin uygarl›k tarihi içindeki yerini aç›klay›n›z.
2. Edebî dönemleri, eserleri ve sanatç›lar›n tarih içindeki yerini ö¤renebilmek için
neler yapar›z?
3. Edebiyat tarihi hangi konular› inceler?
4. Edebî eserlerdeki yap› ve temalar, tarih içinde nas›l geliﬂir?
5. Edebî eserlerin yaz›ld›klar› dönemi yans›tan bir tarihî belge özelli¤i taﬂ›d›klar›n›
gösteren bir örnek söyleyiniz.
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SERBEST MET‹NLER
EVL‹YA ÇELEB‹ VE ‹MPARATORLUK
‹ﬂte Evliya Çelebi’de ﬂimdi bizi daha ziyade saran ve ﬂaﬂ›rtan taraf, etraf›ndaki
her ﬂeye kendi ruhunun büyüklü¤ünü geçirmesini bilen, tarlas›n›n ve oturdu¤u
kasaban›n emniyetini ihlal eden haydutlar› bile bir efsane kahraman› yapan bu dâsitânî
halk ruhunu bize oldu¤u gibi vermesi ve geniﬂ imparatorlu¤u yer yer, kasaba kasaba
onun ayd›nl›¤›nda tan›tmas›d›r. ‹ster Sivas ve Konya, Erzurum veya Üsküp gibi
ﬂehirlerden, onlar›n bahçelerinin meyvesinden, câmilerinin ve çeﬂmelerinin kitabesinden,
kad›nlar›n›n güzelli¤inden, tezgâhlar›nda çal›ﬂan iﬂçilerin el ve ilham üstünlü¤ünden
bahsetsin, ister serhat kalelerinin maceras›n› anlats›n, o her gitti¤i yere bareberinde
bütün bir kalabal›¤› taﬂ›r, onun içindir ki Seyahatnâmesi’nde her ﬂeyden evvel bu vatan
ve iman yekpareli¤i göze çarpar. Ve gene onun içindir ki yer yer baz› halk ﬂiir ve
türkülerinde oldu¤u gibi, hakiki vatan co¤rafyas›n› bize o verir.
Evliya’ya geniﬂ imparatorluk serhaddinde yapt›¤› seyahatlerinden birinden
dönüﬂünde tesadüf etmek, gördüklerinin hikâyesini a¤z›ndan dinlemek isterdim. O
kadar çok sevdi¤i, fakat talihi iktizas› içinde pek az oturabildi¤i ‹stanbul’a hemen gelir
gelmez ziyaretine gitti¤i bir ahbap evinde yahut Dördüncü Mehmed zaman›n›n ﬂimdi
bizim için, devrin padiﬂah saray›ndan veya vezir divan›ndan daha mühim görünen,
geniﬂ sofal›, havuzlu, musand›ral›, duvarlar›na âﬂ›k sazlar› as›lm›ﬂ, raflar›na uzun k›ﬂ
gecelerinde okunacak Battal Gazi, Arap Zengi yazmalar› dizilmiﬂ kahvelerinden
birinde, etraf›nda yeniçeri neferi, sipahi kâtibi, vâlide kâhyas› müntesibi, henüz
yetiﬂmekte olan molla, Suriyeli, Irakl› tüccar, Bosnal› beyzade, Anadolu âyan çocu¤u,
velhas›l, bütün vatan› hiçbir nizama tâbi olmadan temsil eden yahut onun atan kalbi,
idare eden kafas› ve bazen de uyuﬂamad›¤› talihi olan ‹stanbullu çehre, k›yafet ve ›rk
de¤iﬂikli¤inde oldu¤u gibi veren bu kalabal›k oldu¤u hâlde, uzak serhat palangalar›n›,
oralarda yaﬂayan gazilerin hayat›n›, bu ücra kartal yuvalar›nda her seher vakti okunan
ezanlar› ve ay ›ﬂ›¤›nda uzak ve meçhul diyarlara yap›lan ›lgarlar› anlat›rken veya
bizzat bulundu¤u Oyvar veya Kandiye fethini naklederken onu dinlemek hakikaten
lezzetli olacakt›.
Bu kahvelerle Homeros destan›nda adlar› geçen, a¤›r kiriﬂleri ocakta k›zaran
nezir ve kurbanlar›n ya¤l› isleriyle kararm›ﬂ, alçak tavanl› kral saraylar› aras›nda hiç bir
fark yoktu. Nas›l o saraylarda her akﬂam, ﬂehrin kap›s›nda topuklar›n›n tozu ile
avlanm›ﬂ yan›k yüzlü “garip”ler, geldikleri memleketlerin ﬂaﬂ›rt›c› hususiyetlerini,
efsanevi insan veya hayvanlar›n›, yorgunluk ve zahmeti hâlâ vücutlar›nda s›zlayan
maceralarla beraber anlat›rlarsa, bu kahvelerde de imparatorlu¤un dört buca¤›ndan
gelmiﬂ yolcular, merak ve tecessüsleri, acaip ve kahramancaya olan susuzluklar›
itibariyle birincilerinden pek az fakl› bir dinleyici kalabal›¤›na gördükleri ve geçirdikleri
ﬂeyi öyleyece hikâye ederlerdi.
Ahmet Hamdi TANPINAR
Edebiyat Üzerine Makaleler
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EDEB‹YAT TAR‹H‹

Ahmet KABAKLI

Fuat Köprülü’nün tarihçi usulünden ayr›larak daha çok metin incelemelerine
ba¤l› psikolojik bir metodun savunucusu görülen Ali Nihat Tarlan, ﬂunlar›
söylemektedir:
“Edebiyat tarihçisi hangi cemiyetin edebiyat tarihini yaz›yorsa, o cemiyetin
teessüri hayat›na ait malzemeyi bir obje olarak eline al›p as›rlar boyunca yürüyüﬂlerini
bize gösterecektir. ‹lk iﬂ olarak sanatkâr›n ruhi bina ve teﬂekkülünün belirtilerini
bulmak mecburiyeti vard›r. Bu bina, onun biyografisinin psikolojik cephesini inkâr
mertebesinde son haddine kadar derinleﬂtirmek ve verdi¤i edebî mahsulün ayd›nl›¤›nda
psikoloji kanunlar›na göre ruhî portresini resmetmekle meydana gelir.” Ahmet Hamdi
Tanp›nar ise edebiyat tarihinde estetikçi bir metodun temsilcisidir.
Edebiyat tarihinin as›l konusu eserler ve kiﬂilerdir. Fakat, bir edibin yetiﬂmesi ve
bir eserin yaz›lmas›, tesadüfle olmaz. Edebî eser, bir toplumdaki çeﬂitli olaylar›
yans›tan aynalar gibidir.
Belirli zamanlarda, millet hayat›na tesir eden maddi ve manevi olaylar vard›r.
Vatan de¤iﬂmesi, göçler, din, estetik, iktisadi, siyasi, teknik olaylar, toplumda oldu¤u
gibi, onun edebiyat› üzerinde de izler b›rak›rlar.
Mesela; ‹slâml›k öncesi çok tanr›l› devirdeki Türk edebiyat› ürünlerinin ‹slaml›¤›
benimsedikten sonra yaz›lm›ﬂ eserlerimizden önemli bir ﬂekilde farkl› olmas›, dinin
edebiyat üzerindeki etkisine canl› misaldir.
ﬁair ve yazarlar›m›z›n ‹ran edebiyat›n› tan›d›ktan sonra bambaﬂka ﬂekil ve öz
taﬂ›yan bir Divan Edebiyat› meydana getirdiler. Bu olay estetik de¤iﬂmesinin
edebiyat üstündeki tesirini gösterir.
Ahmet KABAKLI
Türk Edebiyat Tarihi
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DEDE KORKUT H‹KÂYELER‹
Dede Korkut hikâyeleri türlü yönlerden önem taﬂ›r. Bu destanlar Türk ruhundan
ç›km›ﬂ, Türk’ün öz benli¤ini yans›tan eserlerdir. Bunlar, kendilerine yurt edindikleri
topraklar üzerinde boy atm›ﬂlard›r. Çerçeveleri savaﬂç›l olmakla birlikte, bunlarda
yank›lanan as›l öz, yüksek bir ahlaka dayanmaktad›r. Soy sop içinde, aile içinde kök
salm›ﬂ bir ahlak, sa¤lam bir karakter, do¤ruluk, sözünün eri olma, gerekti¤i zaman
kendini ortaya atma ve hiçbir sak›ncay› düﬂünmeden kendini verme, k›sacas› insan
olma, bu hikâyelerin her yerinde onun en belli çizgisidir. Ana sevgisi; eﬂ sevgisi;
yavuklunun bütün engellere, zamana karﬂ› direnip süren, sönmeyen ba¤l›l›¤›; o¤ul,
baba, kardeﬂ sevgisi, tek tek bütün hikâyelerin kök temleri olarak görülmektedir.
Savaﬂta gözünü budaktan sak›nmayan, tek baﬂlar›na ya¤›lar›n, devlerin, hatta Azrail’in
karﬂ›s›na ç›kan erkek kahramanlar, eﬂlerinin, çocuklar›n›n, aradaﬂlar›n›n yan›nda uysal
ve uslu kocalar, babalar ve arkadaﬂlard›r. Kad›nlar ve k›zlar da bir s›k›lc›m zaman›nda,
erkeklerin yan›nda bir silah arkadaﬂ› olarak meydana ç›karlar. Do¤unun halk edebiyat›,
özellikle hikâyeleri içinde, az veya çok ana tekerle¤in yöresinde döndü¤ü bir dingil
olan ﬂehvet ve kösnüklük bu hikâyelerde hiç görülmez. Kad›n tipleri cici bici, tembel
saray güzelleri de¤il, baﬂ› yukar›da, kendisini yenemeyen erke¤i eﬂ olarak kabul
etmeyen, cüretli, s›ras› gelince üzerine düﬂen, kendisini bekleyen fedakârl›k için
tetikte, yüreklerinde bir kale gücü taﬂ›yan varl›klard›r.
Türk edebiyat›n›n, Do¤u edebiyat›n›n taklitlerini veren öteki halk hikâyeleri
yan›nda bunlar türlü bak›mdan eﬂsizdirler. Dede Korkut’ta baﬂka edebiyatlardan al›nma
bir yer yoktur. Konusu ‹ran veya Arap edebiyat›ndan al›nm›ﬂ ya da do¤rudan Türklerin
kendi ürünlerinde baﬂka hikâyelerin yükü olan do¤unun görkü denen, saraylara,
zenginliklere, de¤erli taﬂlara, bunlar›n göz al›c› par›lt›lar›na Dede Korkut’ta yer
verilmemiﬂtir. Gök kubbenin alt›nda, çay›rlar, çimenler, sulak yerler ortas›nda “sakall›
bozaç turgaylar” dinleyerek, akl›, karal›, k›z›ll› çad›rlar›n kümelendi¤i hür tabiatta
yaﬂar yaﬂayanlar...
Bir sanatç›n›n sadeli¤i, gerçekli¤i ile süsten, yapmac›ktan ar›nm›ﬂ bir dille, olan›
oldu¤u gibi anlatan bu destanlarda anlatma sanat› doru¤una yükselmiﬂtir. Bu gerçekçi
anlat›ﬂt›r ki okuyucuyu sarmaktad›r. Kitap hiçbir güçlük ç›karmadan kendini kolayca
teslim etmektedir. Bu hikâyelerde, inceden inceye özenilmiﬂ tasvirler, ayr›nt›lara inen
tahliller yoktur. Kayg›s›z bir psikoloji var bunlarda. Ço¤u, kahramanlar›n niteliklerini,
kimliklerini sayarken oldu¤u gibi, kal›p hâlinde, eklentisiz, yamas›z tasvirler gözümüzü
al›yor. Bu bak›mdan, bugünün, konular› ve kahramanlar› üzerinde inceden inceye
duran, iplikleri birbirine kar›ﬂt›¤› için okuyucunun bir türlü ucunu bulup da içinden
ç›kamad›¤› ya da ç›k›ncaya dek ölüp bitti¤i kimi kitaplar soyundan de¤ildir Dede
Korkut. Bu bak›mdan dinlendiricidir.
Orhan ﬁaik GÖKYAY
Türk Dili
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2. TÜRK EDEB‹YATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAK‹ ÖLÇÜTLER

☛

HAZIRLIK
Türk tarihinin dönüm noktalar›n› göz önünde bulundurarak Türk edebiyat›n›n
dönemlere ayr›lmas›ndaki etkili olaylar›n neler olabilece¤ini araﬂt›r›n›z.
1.

Ala gözlerini sevdi¤im dilber
ﬁu gelip geçti¤in yollar ö¤ünsün
Kadir Mevlâm seni ö¤müﬂ yaratm›ﬂ
K›smeti oldu¤un kullar ö¤ünsün
Huri melek var m› senin soyunda
Ahu zar›m kald› uzun boyunda
Kadir gecesinde bayram ay›nda
Üstüne gölge olan dallar ö¤ünsün

Karacao¤lan

Karacao¤lan
ﬁiirler
2.

Severiz gördü¤ümüz âfeti dilber diyerek
Baﬂlar›z nâle vü feryâda sitemgar diyerek
Nailî KAD‹M
Gazel

3.

Ne güzel geçti bütün yaz,
Geceler küçük bahçede...
Sen zambaklar kadar beyaz
Ve ürkek bir düﬂüncede,
Sanki mehtapl› gecede,
Hülyan, eﬂi¤i aç›lmaz

Ahmet Hamdi TANPINAR

Bir saray olmuﬂtu bize,
Hapsolmuﬂ gibiydim bense,
Bir çözülmez bilmecede.
Ne güzel geçti bütün yaz,
Geceler küçük bahçede
Ahmet Hamdi TANPINAR
Bütün Yaz
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Biri halk ﬂiirinin unutulmaz ustas›, di¤eri kusursuz gazelleri ile divan ﬂiirinin en
seçkin ﬂairlerinden, sonuncusu da Cumhuriyet döneminin en özgün yazarlar›ndan üç
ﬂiir örne¤inde de ﬂairler sevdiklerini dile getiriyorlar. Okudu¤umuz üç örnekten de
farkl› tatlar al›yoruz.

☛

ﬁiirleri önce bir kez de sesli olarak okur musunuz?

Karacao¤lan, 17. yüzy›lda Toroslarda Türkmen aﬂiretleri aras›nda yaﬂam›ﬂ ünlü
bir halk ﬂairimizdir. Halk ﬂiirimizde ﬂiirler dörtlük naz›m birimiyle sazla ve hece
ölçüsüyle söylenirdi. Sözler son derece anlaﬂ›l›r ve yal›nd›. Karacao¤lan’›n ﬂiirlerini,
okudu¤umuzda sayd›¤›m›z bu özellikleri görüyoruz.
Zarif ve ahenkli ﬂiirleriyle ünlenmiﬂ Nailî Kadim, ‹stanbul do¤umlu önemli bir
divan ﬂairidir. ﬁiirlerini aruz ölçlüsüyle kaleme alm›ﬂt›r.
Cumhuriyet dönemini yans›tan ﬂairimiz Ahmet Hamdi Tanp›nar ise belirli bir
naz›m birimine uymayan serbest biçimde duygular›n› dile getirmiﬂ ﬂiirinde.

☛

Bir dili kullanan insanlar›n edebiyat ürünlerini neden, hangi de¤erlendirmelere
göre belli dönemlere ay›r›yoruz?
Türk dilinin günümüze kalan en eski ve de¤erli belgeleri 720-735 y›llar›nda
yaz›lan “Orhun Abideleri” ad›yla da bilinen “Göktürk Yaz›tlar›”d›r.

Çift harfli Göktürk - Uygur abece örne¤i
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KÜL T‹G‹N YAZITI
Ondan sonra küçük kardeﬂler ka¤an olmuﬂ. Küçük kardeﬂ a¤abeyi gibi
yarat›lmad›¤›ndan, o¤lu babas› gibi yarat›lmad›¤›ndan, bilgisiz ka¤anlar tahta oturmuﬂ,
kötü ka¤anlar tahta oturmuﬂ. Buyruklar› da yine bilgisiz, kötü imiﬂ.
Çin hududuna asil erkek çocu¤un köle oldu, temiz k›z çocu¤un cariye oldu. Türk
beyleri Türk ad›n› b›rakt›. Çin beylerinin Çince adlar›n› alarak Çin ka¤an›na tabi
oldular, elli y›l iﬂlerini güçlerini ona verdiler. Türk avam halk› ﬂöyle demiﬂ: “‹lli
budundum, ilim ﬂimdi hani? Kime il kazanaca¤›m? Ka¤anl› budundum, ka¤an›m hani?
Hangi ka¤ana iﬂimi gücümü verece¤im?” dermiﬂ. Böyle deyip Çin ka¤an›na düﬂman
olmuﬂ.
Günümüze kalan bu en eski belgeler üzerinde yap›lan araﬂt›rmalar, Türk dilinin
eski ve zengin bir dil oldu¤unu göstermektedir.

AÇIKLAMALAR
Türkler, Orta Asya’n›n kuzeybat›s›nda tarih sahnesine ç›kt›lar. Aral Gölü ile
Hazar Denizi’nin aras›ndaki ana yurtlar›nda kendilerine özgü bir hayat ve kültür
oluﬂturdular. Daha sonra bütün Orta Asya’ya yay›larak büyük devletler kurdular.
Co¤rafi çevrede meydana gelen kurakl›k gibi nedenler büyük Türk topluluklar›n› göç
etmeye zorlad›. Özellikle Bat›’ya yönelen Türkler oldukça geniﬂ bir co¤rafyaya
yay›ld›lar.
Türk dili geniﬂ bir co¤rafyaya yay›l›rken baz› de¤iﬂiklikler de geçirdi. Ses, yap›
ve söz dizimi aç›s›ndan farkl›l›k gösteren çeﬂitli lehçelere ayr›ld›. Böylece Türk
edebiyat› da Türk dilinin geliﬂmesine paralel olarak geliﬂip zenginleﬂti.
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Göçler sonucu yeni yerleﬂim yerlerinde yeni kültürlerle karﬂ›laﬂ›ld›. Bu da Türk
kültürünün farkl›laﬂmas›na neden oldu.
Uygurlara gelinceye kadar Türk kültürü yabanc› etkilerden uzak, kendine özgü
bir çizgide büyüyüp geliﬂmiﬂti. Neredeyse bütün edebî eserlerde, Türk kavimlerinin
yaﬂay›ﬂlar›, âdetleri, ortak duygular› ifade edilmiﬂtir. Destanlara, savlara bakt›¤›m›zda
eski Türk insan›n›n inan›ﬂlar›n›, hayata ve dünyaya bak›ﬂ tarz›n› buluruz.
Uygurlar döneminde ise Budizm ve Manihaizm dinlerinin etkisi varsa da millilik
büyük ölçüde korunmuﬂtur.
‹slamiyet’in kabulüyle birlikte Türk kültürü de ‹slam kültür ve uygarl›¤›n›n
etkisi alt›na girdi. ‹slamiyet’in kurallar› toplumun bütün kurumlar›n›n ve insanlar›n›n
yaﬂam biçimlerinin farkl›laﬂmas›n› sa¤lad›. ‹slam kültürü sadece toplum yaﬂam›n›
de¤il, Türk dilini ve edebiyat›n› derinden etkiledi. Türk diline Arapça ve Farsçadan
al›nan çok say›da, sözcük girdi. Arap ve ‹ran edebiyatlar› örnek al›nd›.
Ali ﬁir Nevâi’nin gazelinde oldu¤u gibi:
Bahar bold› vü gül meyli k›lmad› könglim
Aç›ld› gonca ve lîkin aç›lmad› könglim
Yüzüng hayâl› bile valih irdi andak kim
Bahâr kelgen ü kitkenni bilmedi könglim
Yüzüng nezâresinde mahv-i mest idi yâni
Ki gül ça¤›da zamânî ayr›lmad› könglim
Zamâne gülbüni de gonca dekdür il köngli
Olarga ﬂükr ile bârî kat›lmad› könglim.
Kültür farkl›laﬂmas›, Tanzimat döneminde Bat›’ya yönelmekle birlikte de¤iﬂik bir
boyut kazand›. Sonuçta toplum yap›s›da ve Türk kültüründe de¤iﬂimler baﬂlad›. Bu
de¤iﬂimler edebiyat›n da yenileﬂmesine yolaçt›.
Türkler, ‹slamiyet’i benimsemekle
yay›lmas›nda da büyük rol üstlenmiﬂlerdir.

yetinmemiﬂler,

‹slam

kültürünün

Benimsedikleri yeni dinlere ba¤l› olarak Türkler kulland›klar› alfabeleri de
de¤iﬂtirdiler. Budizm ve Manihaizmin kabullenildi¤i Uygurlar döneminde Göktürk
alfabesi terk edilerek Uygur alfabesi kullan›lmaya baﬂlan›ld›.
‹slamiyet’in kabulünden sonra da Arap alfabesi temel al›narak yeni bir alfabe
benimsendi.
Cumhuriyet döneminde ise Latin alfabesi örnek al›narak yeni Türk alfabesine
geçildi.

☛

Bütün bu etkilenmelere karﬂ›n Türkçemiz gücünü yüzy›llar boyu nas›l
sürdürebilmiﬂtir? Bu konudaki düﬂüncelerinizi yazarak belirtiniz.
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ATEﬁTEN GÖMLEK
Yan›nda giden adam bir kuru h›çk›r›kla cevap veriyor:
– Bizim kaptan vuruldu.
... Hepimiz mütemadiyen uçarak gidiyoruz.
Nihayet onu tozlu yol üzerinde bir a¤ac›n alt›nda uzanm›ﬂ bulduk. Çenesinin,
yanaklar›n›n çukurlar›yla hâlâ genç yüzü mütebessim, kalbini delen kurﬂunla yat›yor.
Hepimiz ona koﬂuyoruz. En evvel Ayﬂe yetiﬂiyor, bir çocuk gibi onu kald›r›yor:
– R›fk› Bey, R›fk› Bey!
Gö¤sünü çözüyor. Allah›m, o manzaray› hiç unutmayaca¤›m. Ceketinin alt›nda
gömlek yok, ucu y›rt›k bir yün kuﬂak pantolonunu tutuyor. Beyaz, ince vücudu,
solundaki ölüm yaras›yla nas›l garip görünüyor.
Ona sö¤üt dallar›ndan bir sedye yapt›k. Onu Ayﬂe ile beraber büyük bir dikkatle
sö¤üt dallar›n›n üstüne yat›rd›k, yan›nda hepimiz a¤layarak gidiyoruz.
Bütün gece terasta yatan ölünün etraf›nda Ayﬂe dolaﬂt›. Art›k kuvvetimiz o s›rada
yard›m almadan uzun müddet kalamazd›. ‹hsan, Ayﬂe ile beni götürmeye karar verdi.
Ayﬂe asi ve kati idi. Ahmet R›fk›’y› gömmeden gitmeyece¤ini söyledi. ‹hsan, Ahmet
R›fk›’n›n adamlar› ve kendi iki süvarisi ile bir bask›n ihtimaline karﬂ› sabaha kadar
nöbet bekledi. Sabahleyin köyün imam›yla küçük cemaat onu mezarl›¤a götürürken
Ayﬂe, sö¤ütlerin alt›nda bir çocuk gibi h›çk›r›yordu. Bu ›ss›z Anadolu mezarl›klar›nda
ne kadar sevgili b›rakt›k geçtik.
Mezarl›ktan döndü¤üm zaman hareket haz›rl›¤› yapt›k. Hastalar doktora
b›rak›l›yor, fazla araba ile arkam›zdan hemen nakilleri için emir veriliyordu.
Halide Edip ADIVAR
AÇIKLAMALAR
Halide Edip Ad›var’›n edebiyat›m›zda Kurtuluﬂ Savaﬂ› üzerine yaz›lan
romanlar›n ilki olan ünlü roman› Ateﬂten Gömlek’te ‹zmir’in iﬂgalinde kocas› ve
çocu¤u öldürülen Ayﬂe, ‹stanbul’a akrabas› Peyami’nin yan›na gider. Millî heyecan
içinde çalkalanan ‹stanbul’da protesto mitingleri yap›lmaktad›r. Ayﬂe, Peyami ve
Binbaﬂ› ‹hsan, Kuvay› Millîyeye kat›lmak üzere Anadolu’ya geçerler. Peyami ile ‹hsan
hastabak›c›l›k yapan Hemﬂire Ayﬂe’yi içten içe sevmeye baﬂlam›ﬂlard›r. Bu aﬂk, her ikisine de bir “ateﬂten gömlek” olmuﬂtur. Savaﬂta ‹hsan ile Hemﬂire Ayﬂe ve Peyami ölürler.
‹ﬂte “Ateﬂten Gömlek” roman›nda iﬂgale u¤rayan bir ülke ve savaﬂ gibi çok
önemli toplumsal olay Halide Edip Ad›var taraf›ndan bir edebiyat eserine
dönüﬂtürülmüﬂtür. Çünkü toplumsal olaylarla edebî eserler aras›nda tarih boyunca
süren bir iliﬂki vard›r. Yazarlar toplumsal konular› eserlerinde iﬂleyerek daha sonraki
kuﬂaklar›n da bilgilenmesini sa¤larlar.

☛
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Yaﬂar Nabi

ABDÜLHAK ﬁ‹NAS‹ H‹SAR ÜZER‹NE
Marcel Proust gibi bütün ömrünü kendini dinlemek ve geçmiﬂ zamanlar›n›
yeniden yaﬂamakla geçirmiﬂ bir sanatç›n›n eseri ile kiﬂili¤i aras›nda ihmal
edemeyece¤imiz s›k› bir ba¤ oldu¤u da inkâr edilemez.
Abdülhak ﬁinasi de böylesi yazarlardand›r. Ondan söz açarken Proust örne¤ini
hat›rlam›ﬂ olmam da geliﬂigüzel de¤ildir. Bu iki sanatç› aras›nda çok büyük bir ruh
yak›nl›¤› bir zevk benzerli¤i yaﬂay›ﬂlar›nda oldu¤u kadar sanat anlay›ﬂlar›nda da
dikkate de¤er bir paralellik göze çarpar. Abdülhak ﬁinasi Hisar’›n Proust’a hayranl›¤›
da bundan ileri gelmemiﬂ midir?
Yaﬂar Nabi
AÇIKLAMALAR
Yaﬂama, dünyaya bak›ﬂ tarz› ile edebiyat ve sanat aras›nda her dönem çok
kuvvetli iliﬂkiler vard›r. Okudu¤umuz kitaplar, izledi¤imiz oyunlar, filmler k›saca
sanat ve edebiyat bizim yaﬂama tarz›m›z› da belirler ço¤u zaman. Okudu¤umuz k›sa
metinde de Abdülhak ﬁinasi Hisar ile Marcel Proust aras›ndaki benzerli¤i
görebiliyoruz. ‹ki romanc› da eserlerinde geçmiﬂ zaman› büyülü bir anlat›mla
yans›tm›ﬂlar ve yaﬂamlar›n› yaln›z geçirmiﬂlerdir.
Tarih içinde Türk toplumunun farkl› co¤rafyalarda karﬂ›laﬂt›¤› farkl› kültür ve
uygarl›klar, edebiyat ile düﬂünce dünyam›z› derinden etkilemiﬂtir. Bu nedenle Türk
edebiyat›n› çeﬂitli dönemlere ay›rarak incelemek gerekir.
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Tarihi geliﬂimi içinde edebiyat›m›z› üç ana döneme ay›rabiliriz:
A. ‹slamiyet Öncesi Türk Edebiyat›
Orta Asya co¤rafyas›nda baﬂlang›c› kesin tarihlerle belirlenemeyen ve 10.yüzy›la
kadar süren dönemdir. Bu dönem edebiyat› iki koldan geliﬂmiﬂtir:
1. Sözlü edebiyat: Sözlü olarak yay›lan ürünlerin oluﬂturdu¤u edebiyatt›r. Çeﬂitli
Türk boylar›nda ﬂaman, baks›, kam, oyun ad› verilen sanatç›lar taraf›ndan kopuz
eﬂli¤inde söylenen koﬂuklar, ölen bir kiﬂinin ard›ndan söylenen a¤›tlar, destanlar,
atasözleri vb. sözlü edebiyat›n ürünleri aras›ndad›r.
2. Yaz›l› edebiyat: Yaz›ya aktar›lan ürünlerin oluﬂturdu¤u edebiyatt›r. Edebî
de¤er taﬂ›yan ilk yaz›l› metinler 8. yüzy›lda oluﬂturulan Göktürklere ait Göktürk
Yaz›tlar›’d›r.
B. ‹slami Dönem Türk Edebiyat›
10. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan 9. yüzy›l›n baﬂlar›na kadar devam eden bu dönemde
edebî eserlerde ‹slam dininin etkisi görülür. ‹slami Dönem Türk Edebiyat› iki koldan
geliﬂme göstermiﬂtir:
1. Klasik Türk Eebiyat›
2. Halk Edebiyat›
a. Anonim halk edebiyat›
b. Dinî - Tasavvufi halk edebiyat›
c. Âﬂ›k tarz› halk edebiyat›
C. Bat› Etkisinde Geliﬂen Türk Edebiyat›
19. yüzy›l›n ortalar›ndan itibaren siyasi bir hareket olan Tanzimat’›n ilan›yla
baﬂlayan ve günümüze kadar etkisi süren bir dönemdir.
Bat› uygarl›¤›n›n etkisinde geliﬂen Türk edebiyat›n› alt› bölümde inceliyoruz:
1. Tanzimat Edebiyat›
2. Edebiyat-› Cedide (Servet-i Fünûn Edebiyat›)
3. Fecr-i Âtî Edebiyat›
4. Millî Edebiyat
5. Millî Mücadele Dönemi Edebiyat›
6. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyat›:
a. 1940 y›l›na kadar süren Türk Edebiyat›
b. Son dönem Türk Edebiyat›.
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TÜRK EDEB‹YATININ DÖNEMLER‹

‹SLAM‹YET ÖNCES‹
TÜRK EDEB‹YATI
(5, 6. yy.- 10. yy.)

SÖZLÜ
EDEB‹YAT
(5. yy. - 8. yy.)
Destan
Koﬂuk
Sagu
Sav

YAZILI
EDEB‹YAT
(8. yy. - 10. yy.)
Göktürk Yaz›tlar›
Uygur Metinleri

ANON‹M
HALK EDEB‹YATI
(5, 6. yy. - 20. yy.)

TANZ‹MAT
DÖNEM‹
TÜRK
EDEB‹YATI
(1860- 1895)

EDEB‹YAT-I
CED‹DE
(SERVET-‹
FÜNÛN
EDEB‹YATI)
(1896- 1901)

‹SLAM‹ DÖNEM
TÜRK EDEB‹YATI
(10.yy. - 19. yy.)

KLÂS‹K TÜRK
EDEB‹YATI
(13. yy. - 19. yy.)

D‹NÎ-TASAVVUF‹
HALK
EDEB‹YATI
(11. yy. - 19. yy.)

FECR-‹ ÂT‹
EDEB‹YATI
(1909- 1912)

BATI ETK‹S‹NDE GEL‹ﬁEN
TÜRK EDEB‹YATI
(19. yy. - 20. yy. )

TÜRK HALK
EDEB‹YATI
(13. yy. - 19. yy.)

ÂﬁIK TARZIHALK
EDEB‹YATI
(8. yy. - 10. yy.)
(13.yy- 19.yy.)

M‹LLÎ
EDEB‹YAT
(1911- 1923)

M‹LLÎ
MÜCADELE
DÖNEM‹
EDEB‹YATI
(1918- 1922)

CUMHUR‹YET
DÖNEM‹
TÜRK
EDEB‹YATI
1. 1940 y›l›na kadar
Türk Edebiyat›.
2. Son Dönem Türk
Edebiyat›
(1923- 1940)
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ANLAMA YORUMLAMA
1. Farkl› uygarl›klar›n ve tarihî dönemlerin Türk edebiyat› üzerindeki etkilerini
örnekler vererek araﬂt›r›n›z.
2. Toplumsal ve kültürel olaylarla edebî eserler aras›nda nas›l bir iliﬂki oldu¤unu
aç›klay›n›z.
3. Yaﬂama tarz› ile edebiyat ve sanat aras›ndaki iliﬂkiyi örneklerden yola ç›karak
bulunuz.
4. Türk edebiyat› niçin dönemlere ayr›lm›ﬂt›r?
5. Türk edebiyat›n›n dönemlerini bir ﬂema ile gösteriniz.

ÖLÇME DE⁄ERLEND‹RME
1. Karacao¤lan, Nailî Kadim ve Ahmet Hamdi Tanp›nar ﬂiirinin farkl› tarihi
dönemlerin eserleri olduklar›n› nas›l anl›yoruz?
2. Türk edebiyat›nda edebî dönemleri belirleyen farkl› düﬂüncelere örnekler veriniz.
3. Ali ﬁir Nevâi’nin gazelinin bütünündeki yabanc› sözcüklerin çokça kullan›lmas›n›n
nedenlerini say›n›z.
4. Halide Edip Ad›var’n Ateﬂten Gömlek adl› eserinin hangi toplumsal olayla iliﬂkisi
oldu¤unu nas›l anl›yoruz? Aç›klay›n›z.
5. Yaﬂama tarz›, sanat ve edebiyat aras›ndaki iliﬂkiyi bir edebiyat eserinden yola
ç›karak anlat›n›z.
6. Türk edebiyat›n›n dönemlere ayr›lmas›n›n ana nedenleri sizce nedir?
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ÖZET
Edebiyat, düﬂünce, duygu, olay ve durumlar› güzel, etkili biçimde anlatan bir söz
sanat›d›r.
Güzel sanatlar›n bir kolu olan edebiyat›n anlat›m arac› dildir.
Okuyanlar›n duygu, düﬂünce ve hayal dünyalar›n› geliﬂtirip zenginleﬂtiren
eserlere edebî eser diyoruz. Edebî eserler arac›l›¤›yla kendimizi ve baﬂka insanlar›
tan›r; duygu ve düﬂüncelerimize yön veririz.
Dille birlikte geliﬂip zenginleﬂen edebiyat ait oldu¤u toplumun bir çeﬂit kültür
varl›¤› aynas›d›r. Bu nedenle bir toplumun insanlar› yaﬂay›ﬂ›n› kültürel zenginli¤ini
edebiyat eserlerinde bulabiliriz her zaman.
Edebiyat eserlerini tarih s›ras›na göre inceleyip geçirdi¤i dönemleri gösteren
bilim dal›na edebiyat tarihi denir. Edebiyat tarihi sadece edebî eserlerin ve onlar›
üretenlerin tarihi de¤il, bir ulusun kültür ve uygarl›k tarihinin de vazgeçilmez, en
önemli koludur.
Bir ulusun edebiyat› ile uygarl›k tarihi birbirini izler. Çünkü edebiyatla toplumsal
olaylar birbirinden ayr›lmaz. Edebiyat araﬂt›rmalar›nda tarih felsefe, psikoloji,
sosyoloji, sanat darihi gibi bilim dallar›ndan yararlan›l›r.
Türk edebiyat›nda geçmiﬂ ça¤lardan günümüze de¤in ortaya konulan eserler
‹slamiyet Öncesi Türk Edebiyat›, ‹slamî Dönem Türk Edebiyat› ve Bat› Etkisinde
Geliﬂen Türk Edebiyat› olmak üzere üç ana baﬂl›k alt›nda incelenir.
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TÜRK EDEB‹YATI 3

✎

TEST I
1. Aﬂa¤›daki tan›mlardan hangisi edebiyat sanat›na iliﬂkindir?
A) Bir konuyu gereksiz ve boﬂ sözlerle süslü anlatma.
B) ‹nsan› ve toplum hayat›n› en etkili biçimde söz ve yaz›yla anlatma.
C) Bir bilim dal›yla ilgili yaz› ve eserler bütünü.
D) Bir dille oluﬂturulmuﬂ sözlü ve yaz›l› ürünlerin tümü.
2. Aﬂa¤›dakilerden hangisi edebî eser say›lmaz?
A) roman
B) ﬂiir
C) tiyatro
D) tarih
3. Türk edebiyat›n›n döemlere ayr›lmas›nda aﬂa¤›dakilerden hangisi etkili olmaz?
A) Dil anlay›ﬂ›
B) Toplum psikolojisi
C) Kültürel farkl›laﬂma
D) Dinî hayat
4. Türk edebiyat› hangi dönemde millî kaynaklara yönelmiﬂtir?
A) Millî Edebiyat Dönemi
B) ‹slami Devir Türk Edebiyat›
C) Divan Edebiyat›
D) Tanzimat Dönemi
5. Aﬂa¤›dakilerden hangisi “Bat› Etkisinde Geliﬂen Türk Edebiyat›” içinde ele
al›namaz?
A) Servet-i Fünûn Edebiyat›
B) Millî Edebiyat Ak›m›
C) Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyat›
D) Divan Edebiyat›

26

