
mesinin yanı sıra Lozan Muahedesi 'yle 
Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan gayri 
müslim azınlıklara ahval-i şahsiyye ala
nında tanınan hukuki muhtariyeti ber
taraf etme düşüncesi de yatsa gerek
tir. Lozan Muahedesi'nin 42. maddesiy
le Türkiye Cumhuriyeti aile hukuku ve 
ahval-i şahsiyye alanlarında gayri müs
lim azınlıkların örf ve adetlerine uygun 
hükümler koymaya izin vermektedir. Bu 
hükümler Cumhuriyet hükümetiyle azın
lıkların temsilcilerinden oluşacak heyetler 
tarafından belirlenecekti. Nitekim mua
hededen hemen sonra belirtilen karma 
heyetler kurulup çalışmalara başlamış
tır. Ancak bu sırada Türk hükümeti. il
gili ihzar-ı kavanfn komisyonu (Mecelle 
Ahva l-i Şahsiyye Komisyonu) tarafından ha
zırlanmış bir kanun tasarısı da olduğu 
halde, aile hukuku sahası dahil olmak 
üzere medeni hukukun bütün alanlarını 
İsviçre medeni kanununa göre tanzim 
etmeyi kabul etti. Bu kabul bir anlam
da muahede ile kurulan karma komis
yonlara yapacak bir iş bırakmıyordu . Ni
tekim daha İsviçre medeni kanununun 
kabulü çalışmaları sırasında bu komis
yonlar teker teker Adiiye Vekaleti'ne baş
vurarak İsviçre medeni kanununun alın
ması vakıası karşısında kendilerinin ay
rıca bir çalışma yapmasına gerek olma
dığını ve Lozan Muahedesi'yle verilen im
tiyazdan vazgeçtiklerini bildirmişlerdir. 

Böylece Osmanlı Devleti'nde bütün asır
larda ahval-i şahsiyye alanında var olan 
İslam hukuku. Müsevf hukuku ve Kilise 
hukuku şeklindeki üçlü uygulama sona 
ermiştir. Devrin Adiiye Vekili Mahmut 
Esat bunu, "Vekalet. saltanat devrinden 
müdewer böyle sakat bir an 'anenin ni
hayete ermesini ve devlet kanunlarında 
vahdetin teessüs etmiş olmasını mem
nuniyetle kaydeder" sözleriyle hukuki 
birlik yolunda elde edilmiş büyük bir ba
şarı olarak sunmaktadır (Bi lse!, s. 56). 
Burada üçlü uygulamanın kalkıp hukuki 
birliğin sağlandığı doğrudur. Ne var ki 
bu birliğin hangi hukuk sistemi lehin
de sağlandığı ve getirilen düzenlemenin 
Türk milletinin sosyal bünyesine ne öl
çüde uyduğu ayrıca üzerinde durulma
sı gereken bir meseledir. Geleceğin hu
kukçuları. Cumhuriyet dönemindeki uy
gulamaların ışığında bu kanunların ne 
derecede Türk insanının ihtiyaçlarına ce
vap verdiğini ve Türk toplum yapısına 
uyduğunu ortaya koyacaktır. 

Cumhuriyet dönemindeki hukuk inkı
laplarıyla Tanzimat'tan beri devam ede
gelen Batı-Doğu mücadelesi hukuk ala-

nında sona ermiş oldu. Ancak sosyal ve 
kültürel alanlarda bu mücadele halen 
devam etmektedir. Bu mücadelenin ala
cağı son şeklin hukuka yansıması da 
muhtemelen kaçınılmazdır. Türkiye'de 
demokrasi yolunda atılan müsbet adım
lar halkın da bu mücadelede yer alma
sını sağlamaktadır. Bugüne kadar ger
çekleştirilen yenilik hareketlerinde hiç 
görüşü sorulmayan ve kendi adına baş
kalarının verdiği kararların müsbet ve
ya menfi sonuçlarına katıanan halk ilk 
defa bu mücadelede etkin bir şekilde 
rol sahibi olabilecektir. Bu durum, bir 
buçuk asırdır devam eden yenileşme ve 
Batılılaşma hareketinin son sözün söy
leneceği bir sürece girdiğinin belirtisi 
gibi görünmektedir. 
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ıı@ıı M. AKİF AYDIN 

V. EDEBiYAT 

Türk edebiyatında Batılılaşma hemen 
her zaman siyasi Tanzimat hareketiyle 
beraber düşünülmüştür. Bunda, idari 
ıslahatın ve edebi yeniliklerin aynı ad 
(Tanzimat) altında anılmasının rolü var
dır. Aslında bütün idari reformların baş
langıcı olarak Gülhane Hatt-ı Hümayu
nu'nu göstermek ne kadar tartışma gö
türürse edebiyatta Batılılaşma faaliyet
lerini de bu fermana bağlı kabul etmek 
o derece gerçekten uzaktır. Bütün ta
rihi ve sosyal olaylar gibi edebiyat de
virlerini de ayı ve günü belirli bir tak
vime bağlamak ihtiyatsızlık olur. Türk 
edebiyatında Batılılaşma'nın ilk belirti
leri tercümelerde, basın hareketlerinde 
veya edebi tür ve şekillerin doğuşwnda 
yahut edebi metinlerin muhtevalarında 
arandığında her defasında farklı tarih
leri başlangıç olarak almak gerekir. 

Türk edebiyatında Batılılaşma hare
ketlerini Şinasi ile başlatmak öteden be
ri yaygın bir usul olarak benimsenmiş
tir. Bu başlangıç edebiyat tarihi için ka
tegorik tasnif bakımından isabetsiz de
ğildir. Gerçekten Şinasi büyük bir yazar 
ve şair olmamakla beraber birçok hu
susta ilk olma vasfını taşıdığından bazı 
eserleri esas alınmak suretiyle edebiyat-
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ta Batılılaşma'nın itibari başlangıcı ola
rak 1859 yılı kabul edilebilir. Edebiyat
ta Batılı türün ilk önemli örneklerinden 
biri olan Şair Evlenmesi (1860) kome
disinin yazılması, Batı'dan yapılan man
zum ilk şiir tercümesi (Tercüme-i Man· 
züme) bu yıla rastladığı gibi diğer yeni
likler de buna yakın yıllarda yer alır. Şi
irde şeklin, özellikle muhtevanın değiş
mesini gösteren "Reşid Paşa'ya Kaside
ler" (1856), bunlarla bütünleşen diğer 

şiirlerini ihtiva eden Müntehabdt-ı Eş'ar 
( 1862), edebi dilin değişmesinde ve tür
lere sosyal konuların girmesinde rolü 
olacak ilk yerli gazete Tercüman-ı Ah
val'in neşri (1860). yine konuşma diline 
ve halk kültürüne eğilmenin ilk ciddi de
nemesi sayılabilecek Durub-i Ems{i}-i 
Osmaniyye ( 1863), bu yıllarda hep Şina
si'nin gerçekleştirdiği çalışmalardır. Bü
tün bunlar aynı zamanda Osmanlı aydın 
kesiminin Batı'ya açılmasının ve Batı'

dan tesadüfi veya şuurlu olarak giren 
yeniliklerio izlerini taşıdığı için bu devir 
Tanzimat edebiyatının yanı sıra Avrupai 
Türk edebiyatı. Edebiyat-ı Cedide, Batı 
tesirinde Türk edebiyatı, yeni Türk ede
biyatı gibi isimlerle de anılmıştır. Böyle
ce bu yıllardan itibaren edebiyattaki bü
tün yenileşme hareketlerinin kaynağını 
az veya çok Batı'ya bağlamak zaruri ve 
tabii görülmüştür. 

Bu tesir olmaksızın edebiyatımızın ken
di içinden bir hamle ile yenileşmesi dü
şünülebilir miydi? Sağlam ve kapalı bir 
gelenek edebiyatı olan divan şiiri, XIX. 
yüzyılın ikinci yarısında son büyük temsil-

cisi Şeyh Galib'den sonra küçük ve mev
zii oyalanmalarla kalır. Aynı geleneği de
vam ettirme azminde olan Tanzimat son
rasının Encümen-i Şuara mensupları bi
le harikuladelikler gösteren ustaca şiir
ler ortaya koydukları halde bir yenilik 
hamlesinin müjdecisi değildirler. Tan
zimat devrine yetişmekle birlikte ede
biyatın yenileşmesi yıllarını görerneden 
ölen bir devlet adamının tek şiiri zama
nından günümüze kadar tenkitçilerio 
dikkatlerini çekmiştir. Akif Paşa'nın (ö 
1845) "Adem Kasidesi" dili ve bütün es
tetik sistemiyle eskinin devamı olmak
la beraber kaside geleneği içinde bir 
şahsa değil bir kavrama methiye yaz
mak, olağan üstü bir ihtirasla yokluğun 
ve bedbinliğin felsefesini yapmak gibi 
yenilikleri taşır. Ahmet Harndi Tanpınar 
bu şiirin Garplı ve modern bir poem ma
hiyeti kazandığını, burada ferdi mesele
lerin bir nevi felsefi azaba döndüğünü 
söyler. Akif Paşa'nın hece vezniyle toru
nu için yazdığı mersiyesi ise yine Tanpı

nar'a göre Türk romantizminin başlan
gıcı sayılmalıdır. 

Edebi türlerin şiirden sonra ikinci 
önemli kolu olan roman-hikaye vadisin
de poetik ve sembolik karakteri ağır ba
san mesnevilerde de Tanzimat'tan ön
ce büyük bir değişme yoktur. Keçeciza
de izzet Molla'nın Mihnet-i Keşan 'ında 
( 1852) birtakım ferdi mizaçiarın tezahü
rüne, hatta anlatıcının bir aynada ken
disini seyretmesinin bir küçük psikolo
jik vakıa olduğuna yine A. H. Tanpınar 
dikkatleri çeker. Ancak bu alanda divan 

Türk edeb iyatında Batılıl aşma hareketinin öncü yazarla rından Sinasi ve Fransız Lisi'inından Nazmen Tercüme Eyledi· 

ğim Bazı Eş 'tJr (Tercüme· i Manzame) adlı kitabı ndan iki sayfa 
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şiiri geleneğinin mesnevi yoluyla da ol
sa romana inmesi düşünülemez. Olsa ol
sa romana mesneviden daha yakın olan 
halk hikayesinin usta sanatkar ve nil
şirlerin eline geçerek romanın yerli tü
rünü yakalamak mümkün olabilirdi. Ni
tekim önce Pertev Naili Boratav' ıri. da
ha sonra genişleterek Şükrü Elçin'in ta
nıttığı örneklere ("Kitabi, Mensur, Rea
list İstanbul Halk Hikayeleri", Halk Ede· 
biyatı Araştırmaları [1988]. II, 56-81) Gi
ritli Ali Aziz Efendi'nin Muhayyelat'ı da 
ilave edilirse romana doğru bir yolun açı
lacağına hükmedilebilir. 

Tarihlerinde tam bir isabet olmasa 
bile her ikisi de Batılılaşma'ya bağlanan 
siyasi Tanzimat ve Tanzimat edebiyatı 
arasındaki yirmi yıllık ara, edebiyatın si
yaseti sürükleyici olmadığını. aksine si
yasetin arkasından gittiğini gösterir. Ni
tekim edebiyatımııda Batılılaşma ' nın bu 
ilk devresi (yaklaşık 1859-1885 aras ı) di
ğer edebi devrelere kıyasla aşırı bir sos
yal- siyası karaktere sahiptir. 

Edebiyatta yenileşmeler Batı tesirle
rine bağlandığına göre bu tesire aracı 
olarak ilk mahsullerin tercümeler olma
sı gerekmektedir. Ancak itibari olarak 
1859' da başladığı kabul edilen yenileş
me devresini içine alan ilk on yıl içinde 
bu gibi tercümeler zannedildiği kadar 
büyük bir yekün tutmamaktadır. 1859-
1868 yılları arasında. biri gazetede tef
rika halinde kalmak şartıyla, felsefi-ede
bi karakteri haiz kitap çapında sadece 
altı tercümenin basıldığı bilinmektedir. 
Bunlar Şinasi· nin çeşitli şairlerden çevir
diği Fransız Usanından Nazmen Ter
cüme Eylediğim Bazı Eş'ar (Tercüme-i 
Manzüme, 1859). Münif Mehmed Paşa'
nın F€melon'dan çevirdiği Muhaverat- ı 

Hikemiyye (1859). Yusuf Kamil Paşa'

nın yine F€melon'dan Telemak (1862), 
Victor Hugo'dan Hikdye-i Mağdfuin 
( 1862, özet halinde Rüzname-i Cerfde·i 
Havadis 'te tefrika edi lir). Ahmed Lutfi'
nin Daniel Defoe'dan (Arapça's1ndan) Hi-
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kaye-i Robenson (1864) ve Memduh 
Paşa'nın Lamartine'den Hikôye-i Jöne
viyev'in (I 868) tercümelerinden ibaret
tir. Çevrilen kitap sayısının azlığına kar
şılık 1880 yılına kadar Telemak'ın on bir, 
Hikaye-i Robenson'un altı defa basıl
mış olması Batı edebiyatma karşı uya
nan ilgi ve tecessüsü göstermektedir. 
Bu tarihler dikkate alındığında edebiya
tın Batılılaşma· sında tercümeterin ön
celiğinden değil olsa olsa yerli eserlerle 
paralelliğinden söz edilebilir. 

Türk edebiyatında Batılılaşma birkaç 
hususta varlığını gösterir. Bunlardan il
ki edebi türler ve şekillerdiL Türk şiiri
ne Batı tesiri uzun bir devrede ve tedri
cl olarak girmiştir. Bu gecikmede diğer 
türlerden farklı olarak şekli, muhtevası 
ve teferruatlı kaideleriyle divan şiirinin 

direnişi düşünülebilir. Şiirde gayret gös
teren bütün yenilikçiler bile asrın sonu
na kadar divan tarz ve şekillerinden ken
dilerini tamamıyla kurtarabiimiş değil
dirler. Şinasi'nin şiirde yeniliği, başlığını 
kaside koyup mesnevi gibi kafiyelendir
mesi bir tarafa. şekilden ziyade muhte
vaya aittir. Eski mazmunları bırakması, 
sehl -i mümteni gibi yalın. dilin mantığı
na dayanan sağlam mısralara ulaşması, 
halk deyimleri ve atasözlerinin, hayvan 
hikayelerinin, siyası ve sosyal kavramla
rın şiire girmesi bunlar arasında sayıla
bilir. Muhteva bakımından Namık Ke
mal onun takipçisi olmakla beraber şe

kil bakımından ancak Abdülhak Hamid'in 
denemelerinden sonra yeni nazım şekil
lerini tecrübe eder. Klasik şiirin kalıpla
rının kırılması ve Avrupa! şekillerin de
nenmesi asıl Abdülhak Hamid'le başlar. 

Disiplinli ve her zaman şuurlu olmamak
la beraber Hamid muhtevada da şekil
de de büyük ve cüretli yenilikterin pe
şinden koşmuştur. Onu Avrupa! nazım 

şekilleri. yeni bir şiir dili ve sentaksı ile 
Servet-i Fünün şiiri takip eder. Bilhassa 
divan şiirinde muayyen bir kalıba bağlı 
müstezad şeklinin hemen her vezinde 
ve kural dışına çıkan kullanılışı, serbest 
müstezada ve serbest şiire doğru yapıl
mış denemelerdiL 

Batı kaynaklı edebi türlerden biri de 
roman- hikayedir. O yıllar için birbirin
den ayrı düşünülemeyen bu türde ilk ör
nekler 1870- 1876 yılları arasında görü
lür. Hikayeci nesiinin ilk muharriri ola
rak Ahmed Midhat Efendi'yi kabul et
mek gerekir. Bu yıllar arasında onun, 
büyüklü küçüklü on yedi hikaye-roman 
kitabıyla Türk okuyucusunun orta sını

fını bu tarza alıştırdığı görülür. Dile ve 
hikaye tekniğine fazla itina gösterme
yen Ahmed Midhat. eski meddah gele
neğ inden gelen bir üslüpla Şinasi ' nin ve 
Namık Kemal'in makalelerle anlattığı 

birtakım sosyal meseleleri bu yeni tü
rün içinde vermeye çalışmıştır. Esaret. 
evlilik, kadın, tahsil, Batı'yla karşılaşan 

Osmanlı'nın bütün problemleri, pek de 
edebi olmayan bir tarzda bu hikaye- ro
man türünün içinde yer almıştır. 1872-
1875 yılları arasında yine eski gelenek
le yeni muhtevaları konu alan Emin Ni
had Bey'in Müsameretname'si neşre

dilir. Binbir Gece HiMyeleri'yle Deka
meran arasında her ikisinden de fayda
lanmışa benzeyen yedi hikayeden ikisi. 
Osmanlı subaylarının Avrupa'da ve Tür
kiye'de karşılaştıkları hıristiyan ailelerle 
münasebetlerinde ortaya çıkan iki me
deniyetin ve kültürün çatışmaları prob
lemini sergiler. Şemseddin Sami'nin Ta-

BATIULAŞMA 

aşşuk-ı Tal'at ve Fıtnat'ı ise halk hika
yesine birkaç küçük unsur ilave etmek
ten başka bir özellik taşımaz. El yorda
mıyla başlayan bu denemelerin ardın

dan Namık Kemal'in İntibah'ı gelir. İn
tibah, birçok bakımdan halk hikayesin
den Avrupa! tarz romana geçişin ilk ör
neği olarak kabul edilmiştir. Şiirde ol
duğu gibi romanda da teknik. üslüp, dil 
ve Batılı mekteplerin takibi açısından 

başarılı romanlara Servet-i Fünün dev
rinde ulaşılacaktır. 

Tiyatro da Batılılaşma devrinin mah
sulleri arasında Türk edebiyatma girer. 
Bu tarihten önce meddah, karagöz, or
taoyunu gibi seyirlik oyunlar belli bir ya
zara ve metne dayanmadığından edebi 
bir tür olarak tiyatro alanının dışında 

düşünülmelidir. Bu bakımdan Şinasi'nin 
Şair Evlenmesi, dili, sahneye koyma tek
niği ve entrika bakımından, kendisinden 
sonra yazılmış pek çok tiyatro eserinden 
başarılıdır. Şinasi'den sonra tiyatro Ali 
Haydar. Namık Kemal, Şemseddin Sami, 
Abdülhak Hamid'in eserleriyle ve daha 
çok trajedi türünde devam etmiştir. Bun
lar Fransız klasik tiyatrosu ile Shakes
peare romantizmi arasında büyük de
ğerleri tema olarak alan, diyalog ve ti
radlarda teatral olmaya özenen, teknik 
bakımdan Şinasi'yi aşamayan çalışma

lardıL 

Eski edebiyatımızın eksiklerinden biri 
de teori ve tenkit konusunda bir gele
neğin oluşmamasıdır. Divan edebiyatı

nın büyük ağırlığını teşkil eden şiir ala
nında bile mesela tezkirelerde bir divan 
şiiri estetiği bulabilmek için epey gayret 
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sarfetmek gerekir. Bu bakımdan ede
biyat teorisi ve tenkit de Tanzimat'tan 
sonra, hatta diğer türlere göre daha da 
geç başlamıştır. Namık Kemal'in "Lisan-ı 
Osmaninin Edebiyatı Hakkında Bazı Mü
lahazatı Şamildir" (1866), Ziya Paşa'nın 

" Şiir ve inşa" (1868) makaleleri bunların 
ilkleri dir. Yine Ziya Paşa' nın manzum 
"Harabat Mukaddimesi", Namık Kemal'
in buna karşı yazdığı Tahrib-i Hanibdt 
(187 4) ve Takib ( 1875 ), ayrıca Celdleddin 
Harzemşah adlı tiyatro eseri için kale
me aldığı ve kitap halinde yayımlanan 
uzun mukaddime de (1883) ilkler arasın
da ihmal edilmemesi gereken önemli 
tenkit çalışmaları dır. Tanzimat' ın ikinci 
nesiinde bu çalışmalar daha yoğun ve 
daha ciddidir. Recaizade Ekrem, birçok 
bahsi Fransa'da liselerde okutulan re
torik kitaplarından mülhem, yenileşen 
edebiyatımızin da ilk teorik kitabı sayılan 
Ta'Jim-i Edebiyyat'ı yayımlarken ( 1879) 
Muallim Naci'nin Istılahat-ı Edebiyye '
si eski geleneğin son belagat kitabı ola
rak neşredilir (1890). Buna karşılık Na
ci'ye Beşir Fuad'la dostluğunun kazan
dırdığı ve ortaklaşa yayımladıkları İnti
kad ( 1887), devrine göre daha sağlıklı 

bir tenkit anlayışı getirmiştir. Bu seriye, 
gençler için muhakkak ki yol gösterici
lik görevini yerine getirmiş olan Recai
zade'nin Takrizat'ı (1896), özellikle yeni 
şiirin ' beyannamesi sayılacak Takdir-i 
Elhdn'ı (1884), nihayet üçüncü Zemze
me 'si (1884) ve bütün bu yayınların se
bep olduğu Na ci- Ekrem tartışması ila
ve edilmelidir. Fakat her bakımdan Ba
tı' nın pozitivist görüşlerinin temsilcisi 
durumunda olan Beşir Fuad'ın tenkit an
layışı çağını aşan tek örnek olarak yal
nız başına kalır, Hemen bütün yazarları 
hedef alan oldukça tarafsız yazıları, özel
likle romantizmi tenkit ederek realist
natüralist bir edebiyatı müdafaa eden 
Viktor Hugo (1885) monografisiyle Be-
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şir Fuad Türk tenkit tarihi içinde dikka
te değer bir şahsiyettir. 

Türk edebiyatında Batılılaşma' nın ta
bii mecralarından biri de gazetedir. Her 
ne kadar gazete edebi bir tür değilse 
de kullandığı dil vasıtasıyla edebiyat tür
lerine zaruri bir yön göstermiştir. Gaze
tenin kitap gibi uzun süre satışta kal
mayıp, günlük okunmaya, bir bakıma ti
raja dayanması, onun daha geniş kitle
lere hitap edebilecek bir dile sahip ol
masını gerektirmiştir. Böylece gazeteye 
bağlı olarak edebi eserlerde de Şinasi'
nin ifadesiyle "giderek umum ha lkın ko
laylıkla anlayabileceği" bir dil anlayışı yay
gınlaşmaya başlar. Zaman zaman sap
malar ve geriye dönüşler bu yaygınlaş
mayı önlerse de temelde konuşulan dil
le ilgisini kesmeyen bir edebiyat anlayı
şı değerini kaybetmez. 

Batılılaşma'ya doğru giden edebiyat
ta dille beraber gelen başka bir mesele 
de birtakım yeni kavrarnlara duyulan 
ihtiyaçtır. Değişik ilim alanlarında Türk
çe'de karşılığı bulunmayan bu yeni kav
ramların bir kısmı çok defa Fransızca'
dan olmak üzere ya aynen alınıyor veya 
Türkçe'de daha kolay telaffuz edilebile
cek bir şekle sokuluyordu. Bir kısmına 
da kelimenin menşei dikkate alınarak 
Osmanlıca 'da karşılık aranıyordu. Batılı 

gibi yaşamanın şartlarından biri olarak 
konuşmalar arasında Fransızca kelimeler 
kullanma özentisi edebi eserlerde miza
hi bir karakter kazandı. Ahmed Midhat 
Efendi'nin, Recaizade Ekrem'in ve Hü
seyin Rahmi'nin romanlarında alafran
ga kelimelerle konuşan tipler karikatü
rize edildi. 

Batı düşünce sistemlerinin edebiyatı

mıza tesir ettiği bir diğer husus da fel
sefi düşüncelerin dini duygu, kanaat ve 
inançlara yansımasıdır. Daha çok şiirde 
kendisini hissettiren bu durum, dini aki
delerin, birtakım felsefi fikirlerle birle
şerek ferdin kendi inancını gelenek yo
luyla değil bizzat psikolojik bir tecrübey
le elde etme isteğinden kaynaklanmıştır. 

Böyle bir tecrübe tabiatıyla inanma, şüp
he, tereddüt ve reddetme gibi birbirin
den farklı tavırları ortaya koymuştur. 

Bunlar Batı 'nın felsefi düşüncelerinden 
kaynaklanmakla beraber felsefi bir sis
tem halinde değil birtakım sezgiler ha
linde tezahür eder. Tanzimat sonrası şi
irini eski şiirden ayıran önemli farklar
dan biri de budur. Bu meselenin de ilk 
izleri Şinasi'de görülür. Eski şiirimizin , 

birçok meseleyi aklı bir tarafa bıraka
rak bir gönül meselesi halinde çözme 
davranışına karşılık, Şinasi akli bir sis
tem arar: "Dilin iradesini başta akl eder 
tedbir" ; "Ziya-yı akl ile tefrik- i hüsn ü 
kubh olunur"; "Vahdet-i zatına aklımca 
şahadet lazım " mısralarında geçen akıl, 
felsefi manada rasyonalist bir sistemi 
değil olsa olsa eskinin hayaline yahut 
hislerine karşılık akla verilen önemi vur
gular. Fakat Şinasi'nin dini duygularında 
asıl tereddütlerin sezildiği mısralar Re
şid Paşa için yazdığı kasidelerde dikkati 
çeker. Küçük Müntehabdt'ında gelene
ğin dışına çıkarak Hz. Peygamber'den hiç 
söz etmeyen Şinasi, Reşid Paşa'yı Pey
gamber'e ait sıfatlarla över: "Acep midir 
medeniyyet resülü dense sana" ; "Sensin 
ol fahr-i cihan-ı medeniyyet ki hemani 
Ahdini vakt-i saadet bilir ebna-yı zaman"; 

Tanzimat' tan 
sonra 
sosyal 

hayatta 
ortaya 
çıkan 
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"Ayet-i beyyinedir aleme her bir süha
nın" mısralarındaki "resul, fahr-i cihan. 
vakt-i saadet. ayet-i beyyine" gibi tabir
ler, her ne kadar Iugat manalarıyla kulla
nılış alanları geniş gibi görünürse de isla
mi literatürde yalnız Hz. Peygamber hak
kında kullanılmış terim hükmündedirler. 
Yine Şinasi'nin "Münacat"ında Allah ' ın 

kudretine, büyüklüğüne inanıp harndet
tiği dikkate alınırsa onun bir çeşit tabii 
din inancına sahip olduğu düşünülebilir. 

Aynı nesilden Ziya Paşa, özellikle "Ter
ciibend"inde kader karşısında sürekli bir 
şaşkınlık içinde, aciz ve son derece ka
ramsar bir tavır takınır. Her bendin so
nunda adeta bir tövbe cümlesi gibi, "Süb
hane men ta hayyere fl sun'ihi'l- ukül: Sa
natı karşısında akılların şaşkına döndü
ğü Allah' ı tesbih ederim" zikrini tekrar 
eder. Böylece Şinasi'nin aynı devirde yü
celttiği aklı Ziya Paşa yetersiz bulur. 
Dünya kötüdür. her şey iyilerin aleyhin
de ve kötülerin tarafındadır, diyen Ziya 
Paşa samimi bir mürnin olarak teseliiyi 
tövbeye sarılmakta bulur. Şiir sanatını 

değiştirmekte olduğu kadar ölüm, ha
yat, inanç, kader gibi büyük beşeri kav
ramlar karşısında cüretli psikolojik de
nemelere giren Abdülhak Hamid, Do
ğu'dan, Batı 'dan, disiplinsiz ve karma
karışık olarak topladığı bilgileri, duygu 
ve sezgi halinde aynı karışıklıkla mısra
larının içine boşaltır. "Külbe-i İştiyak", 
"Kürsi-i istiğrak", "Hayd- Parktan Geçer
ken", "Devran-ı Muhabbet" gibi şiirlerin
de, büyük tabiat karşısında bir çeşit pan
teıst heyecanlar yaşar. Makber'de ise 
ölüm karşısında şüphe. tereddüt, isyan 
ve iman dalgalanmaları mısraların ara
sında gidip gelir. Her türlü edebiyatın. 

özellikle şiirin, şiirde romantizmin, hat
ta sistematik olarak felsefenin aleyhin
de bulunan, fakat devrinde çevresinde
ki insanların hepsinden daha köklü Batı 
felsefesi kültürüne sahip olan ateist Be-

şir Fuad. bu yeni medeniyetin krizini en 
acı şekilde duyarak damarlarını kesrnek 
suretiyle intihar eder. 
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IJMiiıl ÜRHAN ÜKAY 

VI. MiMARi 

Batılılaşma dönemi Türk sanatı, kla
sik dönemle, eski prensipiere ve motif
lere dönüşün başladığı Türk neo-klasiği 
arasında büyük bir safhadır. Bu dönem
de Türk sanatı Batı'dan devamlı olarak 
sızan sanat zevklerinin ağırlığı altında 

yeni biçimlere girmiştir. 

Türk sanatı. XVI. yüzyılda bilhassa Mi
mar Sinan ile yaşadığı klasik dönemini 
XVII. yüzyılda onu devam ettirenlerle sür
dürmüş ve bu yüzyılın sonlarına doğru 
bir duraklama başlamıştır. XVIII. yüzyıl 
başlarında Osmanlı-Türk sanatında ye
ni bir güzellik anlayışının hakimiyeti gö
rülür. Bu yeni sanat akımı, önceleri kla
sik biçimlere zengin süslemelerin katıl
ması suretiyle ifadesini bulurken sonra
ları klasik çizgiler tamamen ortadan kal
karak yerlerini Batı'nın barok üslQbunun 
ana çizgilerini almış, böylece Türk sanatı 
yeni ve değişik bir hüviyete bürünmüş
tür. Bu tesir, XVlll ve XIX. yüzyıllarda sa
nata hakim olan yerli azınlık ustalar ta
rafından yürütüldüğü gibi Osmanlı Dev
leti topraklarında çalışan yabancı mimar 
ve sanatkarlar tarafından da yaygınlaş
tırıldı. 

BATILl lAŞMA 

Batılılaşma dönemi sanatı XVIII. yüz
yılın ilk yarısı içinde başlamakla bera
ber Lale Devri adı verilen Sultan lll. Ah
med döneminde (ı 704- ı 730) bir geçiş 
safhası geçirmiştir. Bu devirde henüz 
klasik dönemin ana prensipleri yaşama

ya devam ederken daha ziyade süsle
mede Batı'nın bezerne motifleri de be
nimsenerek kullanılmış, klasik üslupta 
son derece ölçülü olan süsleme giderek 
aşırı bir durum almıştır. Bu geçiş döne
mi yaklaşık 1700'Ierden 1730'a kadar 
sürmüştür. 

Sultan ı. Mahmud 'la (ı 730-1 754) hız

lanan sanatta Batılılaşma, önce Türk ba
roğunun iyice kendisini hissettirmesiyle 
klasik üslQbun belli başlı bütün unsur
larının ortadan kalkıp yerlerini barok 
formlara bırakmasıyla sonuçlanmıştır. 

Bu durum yaklaşık 1740'tan başlayarak 
Sultan ll. Mahmud devri (I 808- ı 839) içi
ne kadar uzanır. Batı Avrupa· da XVIII. 
yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkarak 
Fransız ihtilali ile hızlanan ve Napolyon 
imparatorluğu ile bütün Batı ülkelerinde 
hakim üslup durumuna giren neo -kla
sik sanat biraz gecikme ile Osmanlı top
raklarına da girer. Ana çizgilerini İlk
çağ'ın eski Yunan -Roma sanatlarından 
aldığından neo- klasik denilen bu yeni 
akım Napolyon devrinin karakteristik 
sanatı olduğu için buna "empire" (impa
ratorluk) üslQbu veya sanatı adı da veril
mektedir. Bu üsiQp ingiltere· de Victo
rian. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise 
Georgian adlarıyla tanınır. Geçen yüzyı
lın ilk yarısı içinde Osmanlı ülkesinde de 
hakim olan bu üslüp Sultan Abdülme
cid (1839-1861) ile Abdülaziz (1861-1876) 

devirlerinde gerek dini yapı gerek ka
mu binaları gerekse saray, yalı, konak 
ve köşk mimarilerinde kendisini göste
rir. Klasik Türk sanatından hiçbir unsu
run katılmadığı bu sanat üslübu bilhas
sa Tanzimat (1 839) ile yaygınlaştığından 
buna Ahmet Harndi Tanpınar tarafın
dan yakıştırılan Tanzimat üslübu adı ga
yet uygun düşmektedir. Yaklaşık olarak 
bu üslüp XIX. yüzyılın sonlarına kadar 
uygulanmıştır. 

Geçen yüzyılın ikinci yarısında özellik
le yabancı mimarlar yeni bir denemeye 
girişerek bilinen bütün sanatlardan un
surlar almak suretiyle bir karma üslQp 
ortaya koymuşlardı ki buna da eklektik 
üslüp adı verilir. Bunda eski Türk sana
tının barok, empire, hatta gotik ile karış
tın ldığı ve böylece belirli tek bir sanatın 
temsilcisi olmayan eserler ortaya konul
duğu görülür. Bu karma sanat dönemin-
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