
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK ROMANINDA 
GÜZEL SANATLAR VE EDEBİYAT

Mustafa KARABULUT*

Özet
Tanzimat dönemi romanlar›n›n ana konusunu “Bat›l›laflma” oluflturur.

XIX. Yüzy›lda Osmanl› toplum yap›s›nda meydana gelen de¤ifliklikler Türk
insan›n› büyük ölçüde etkilemifltir. Bu süreçte roman›n üstlendi¤i ifllevi dikkate
almak gerekir. Bat›’dan al›nan roman türü, ça¤dafllaflman›n  araçlar›ndan biri
olarak kullan›lmaya bafllanm›flt›r. Roman› bir e¤itim ve Bat›l›laflma arac› sayan
Tanzimat romanc›lar›, bir taraftan Do¤u de¤erlerine ba¤l› kalarak Bat›l›laflmak
isterken, di¤er taraftan Bat›l›laflmay› Bat›ya ait de¤erlere yönelifl olarak ele
al›yorlard›. Bu nedenle yazarlar bir “kültür ikilemi” aras›nda kalm›fllard›r. Bu
süreçte hem devlet yap›s›nda hem de toplumun kültürel  de¤erlerinde de¤iflme-
ler olmufltur. Özellikle sosyal alanda, âdetlerde, zevkte, ahlak yap›s›nda ve
e¤itim sisteminde ikilikler ortaya ç›km›flt›r. 
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Gi riş
Avrupa’daki modernleflme, uzun zaman diliminde ve büyük mücadelelerin

neticesinde kazan›lm›fl baflar›lar›n sonucu olarak ortaya ç›kar. Bat› medeniyeti as›l
oluflumunu sekizinci ve dokuzuncu yüzy›llarda as›l at›l›m›n›  yapar. Bununla bera-
ber, on yedinci ve on sekizinci yüzy›llarda modernleflme yolunda h›zl› bir süreç görü-
lür. Türklerde modernizm Bat›’dan geç bafllar ve yavafl seyreder.  Bunun sebebi, Türk
toplumunun siyasi, sosyal ve kültürel yap›s›n›n Bat›’daki örneklerinden oldukça
farkl› olmas›d›r. Günümüzde Bat› medeniyetinin modern hayat› yönlendirmesi
yüzy›llar ötesinden gelen birikime dayan›r. 

Türklerin sahas›na geldi¤imizde modernizmin Bat›’dan farkl› olarak
geliflti¤ini görürüz. “Türk modernleflmesi ise, bafllang›çta ‘de¤iflen ve geliflen dünyay›
yakalama’ gibi, biraz da korkunun refakat etti¤i pratik bir yarar amac› tafl›r.”
(Korkmaz, 2004: 35) Tanzimat, ana çizgileriyle siyaset, cemiyet ve edebiyat
alanlar›nda göstermifl oldu¤u de¤iflmeler ve geliflmelerle Türk hayat›nda önemli bir
yer teflkil eder. Tanzimat edebiyat› Bat› edebiyat›n› örnek alarak varl›¤›n› sürdürür. 

Edebiyattaki de¤iflim Bat›’ya, özellikle Frans›z edebiyat›na, yöneliktir.
Sanatç›lar›n Do¤u ile Bat› aras›nda yaflad›¤› bu ikilem eserlerine de yans›r. Bu sebe-
ple edebiyat›m›z Do¤u – Bat›  kültürleri aras›nda kal›r. Bat›l› gibi düflünmelerine
ra¤men Do¤ulu gibi yaflayan sanatç›lar zamanla eski edebiyattan uzaklafl›rlar.
Tanzimat’›n birinci dönem sanatç›lar›, (fiinasi, Ziya Pafla, Nam›k Kemal…) sanat›
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toplumun faydas›na yönelik kullanmaya çal›fl›rlar.  Tanzimat devrinin ikinci dönem
sanatç›lar› ise, (Recaizade Mahmut Ekrem, Abdulhak Hamit Tarhan, Samipaflazade
Sezai…) “sanat için sanat” anlay›fl› ile birinci dönemden farkl› bir yol izlerler. Halk›n
konuflma dilinden uzak, a¤›r bir dil kullanan sanatç›lar Bat›’daki romantizmin etki-
sinde kal›rlar. 

Tanzimat, imparatorlu¤un çöküflünü durdurmak amac›yla “Bat›
kurumlar›n›n taklit edilmesi  esas›na” (Moran, 1998) dayan›r.” Tanzimat sözcü¤ünü
Bat›l›laflma ile birlikte alg›lamak ve incelemek yerinde olur. Türk edebiyat›nda Bat›l›
anlamda ilk romanlar, 1860’tan sonra görülmeye bafllar. Frans›z edebiyat›ndan
yap›lan  tercümeleri yerli eserler izler. Ahmet Mithat Efendi K›ssadan Hisse ve Letaif-
i Rivayat eserleriyle hikaye türünün ilk yerli ürünlerini verir. fiemsettin Sami’nin
Taaflfluk-› Talat ve F›tnat (1872) adl› eserini ilk yerli roman olarak görmekteyiz.
Bunlardan sonra, Ahmet Mithat’›n Hasan   Mellah (1874), Dünyaya ‹kinci Gelifl
(1874), Felâtun Bey ile Râk›m Efendi (1875) romanlar› ile Nam›k Kemal’in ‹ntibah
(1876) roman› gelir. 

De¤iflim sürecinde ‘güzel sanatlar’›n da etkilenmesi tabiidir. Tanzimat’tan
sonraki aile yaflam›nda piyanoya büyük de¤er verilir. Eski yaflay›fltaki ud ve
kanun’un yerini art›k piyanolar tutmaktad›r. Bununla beraber baz› kahramanlar özel
musiki dersleri almaktad›r.  Musikinin yan› s›ra resim de eserlerde yer al›r.
Sergüzeflt’te, Celal, Dilber’in resimlerini yapar. Zehra adl› eserde, Zehra ve Suphi de
resimle meflgul olurlar. Ayr›ca, ev düzenlemeleri de yeni hayat tarz›na uygun hale
getirilir. Mobilya ve dekorasyon hususu ile dans ve balolar bat›l› yaflam›n izleri ola-
rak romanlarda yer al›r. Bu yaz›m›zda, Tanzimat dönemi romanlar›m›zda müzik,
resim, tiyatro ve edebiyat›n nas›l yer ald›¤›n› tespit etmeye çal›flt›k.

1. Müzik

Tanzimat dönemi Türk romanlar›nda musikiye genifl yer verilir. Alafranga
aileler baflta olmak üzere varl›kl› kifliler çocuklar›na müzik e¤itimi ald›r›rlar. Piyano,
en çok kullan›lan müzik aleti olarak karfl›m›za ç›kar. Dönemin romanlar›nda alafran-
ga ve alaturka müzik birlikte yer al›r.

Ahmet Mithat’›n ilk eserlerinden olan Ölüm Allah’›n Emri’nde alafranga
müzik, Tanzimat döneminin modas› olarak gösterilir:

“‹stanbul’da Tanzimat’›n hüküm ve kuvveti artt›kça alafranga âdetlerin dahi
taammüm etmifl oldu¤u malûmdur. O zaman Mustafa Pafla bile alafrangal›¤a bafl-
lay›p Melek ve Pervane isminde olan iki odal›¤›yla Sinesaf ve Perende isminde olan
dokuzar onar ya fl›nda iki küçük halay›¤a çalg› ö¤retmeye ve okumak yazmak talim
etmeye bafllam›fl idi.”(Letaif-i Rivayat, Ölüm Allah’›n Emri, 206)

Ahmet Mithat Efendi, yazar olmas›n›n yan› s›ra “müzikle de u¤rafl›r ve piya-
no çalar.” (Okay, 1991: 339).  Avrupa’da bulundu¤u y›llarda, Bat›l›lar›n müzik
anlay›fl›n› ö¤renme f›rsat› bulur. Paris’te Bir Türk’ün ilk bölümünde Nasuh’un ‹stan-
bul’dan bafllay›p Marsilya’ya kadar devam eden bir vapur yolculu¤u anlat›l›r.
Nasuh’un yolculuk s›ras›nda tan›flt›¤› kiflilerle olan münasebeti bu bölümün önemli
taraf›d›r. Seyahat s›ras›nda birçok konu üzerinde durulur. Bunlardan biri de müzik-
tir. 
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Ahmet Mithat’›n Felatun Bey ile Râk›m Efendi adl› roman›nda, Do¤u-Bat›
medeniyetlerinin farkl›l›klar› belirgin flekilde ifllenir. “Osmanl› toplumuna yeni gir-
meye bafllayan Bat› medeniyetinin baz› kesimlerce yanl›fl ve çarp›k bir flekilde taklit
edilmeye çal›fl›ld›¤›n› ve bu alafrangal›k merak›n›n da gülünç durumlara yol açt›¤›n›
vurgulamaya çal›flmaktad›r.” (Çetin, 2002: 25.) Bu romanda musikiye önemli ölçüde
yer verilir. Felatun Bey’in k›z kardefli Mihriban, aylar süren çal›flmalardan sonra bir
flark›y› çal›p söylemeye bafllar. Mihriban Han›m’a bir de piyano al›nm›flt›r. “Bat›l›
yaflam tarz›na özenen üst sosyal kesim, musiki zevkinde de bat›y› taklit etmeye, genç
k›zlar›n› ud ve kanun yerine piyanoya aflina hâle getirmeye çal›flmaktad›r.” (Üner,
2003: 5). Roman›n bir baflka cihetini Râk›m Efendi oluflturur. Rak›m, cariyesi Canan’a
piyano dersleri ald›rmakla kalmaz, ona piyano al›r ve bir de piyano hocas› tutar. 

Müflâhedât’ta e¤lence olarak alaturka ve alafranga musikiye çokça yer verilir.
Burada baflta piyano olmak üzere çeflitli müzik aletleri dikkat çeker. 

“… ‹ki kad›ndan birisini primadonna, di¤erini kontralto ve biz, iki erkekten
birimizi tenor, di¤erimizi bariton yahut baso addederek ve piyanoyu da dört elle
çalarak korolu ve armonili parçalar yap›yorduk.” (Müflâhedât, 264).

Jön Türk’te Dilflinas Han›m’›n k›z› bu Ahdiye Han›m’›n dü¤ünü alafranga
musiki aletleri yer al›r:

“Çalg›s›z ça¤anas›z dü¤ün de olmaz. Art›k Dilflinas’›n itirazlar›na bak›lmaya-
rak bir kibar komfludan güzel bir piyano getirildi. Yine komflu han›mlar›n utlar›,
kemanlar›, yaln›z birisinin mandolini, ve birkaç›n›n tefleri saz tak›m›n› teflkil etti.”
(Jön Türk, 15).

Çengi’de musiki sosyal hayat›n e¤lence unsurlar›ndan biridir. Yeryüzünde
Bir Melek’te Doktor fiefik’in dostu Arzuhalci ‹smail’in, keman, ud, kanun ve tambur
gibi musiki aletlerinde usta oldu¤unu görürüz. (s.131) Esaret adl› eserde müzik
e¤itimi önemlidir. Kafkaslardan esir olarak getirilen Fitnat ile Fatin’in tahsili içerisin-
de musiki de bulunmaktad›r. Kafkas’ta Mösyö dö Brano’nun k›z› Katerina, misafirle-
ri Kaplan Bey için piyano çalar. (s.24) Karnaval’da evin k›z› fiehnaz Han›m için bir
müzik ve raks hocas› vard›r. (s.49) Edebiyat tarihimizde ilk gerçekçi roman özelli¤ine
sahip eser olan (Kerman, 1998: 25) Araba Sevdas›’nda, Bihruz Bey, musiki bilgisine
sahiptir. Bu romanda musiki, s›n›rl› bir flekilde kullan›lm›flt›r. Zehra’da haftada iki
gün Zehra’n›n musiki hocas›n›n eve geldi¤ini görürüz. (s.32) Muhâdarât adl› roman-
da, musikiden Faz›la’n›n piyano dersi almas›yla bahsedilir. (s.44)

Tanzimat dönemi romanlar›nda musikiye genifl ölçüde yer verilir. Osmanl›n›n
klasik çalg› aletleri (ut, tambur vb.) yerine Bat›l›laflman›n ve alafrangalaflman›n sem-
bolü olarak piyano kullan›l›r. Alafranga ailelerin evlerinde bir piyano bulunmas›
âdeta zorunludur. 

2. Resim

Osmanl›da resim sanat› geliflmedi¤i için dönemin romanlar›nda bu sanat
vak’a zincirinde çok yer almaz. “‹slam dininde resim sanat›n›n yerinin tart›flmal›
olmas›, sanatç›lar›n bu hususu derinlemesine ele almas›n› engeller.” (Karabulut, 2008:
359). Buna ra¤men birkaç romanda bu sanat› görürüz. Paris’te Bir Türk’te resim
sanat›na genifl yer verilir. Messagerie ‹mperiale vapurunun yolcular›n›n de¤iflik hobi-
leri vard›r. 

u Mustafa Karabulut
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“‹kinci mevki yolcular›n yukar›ya birer ikifler ç›km›fl olduklar›n› haber ver-
mifltik. fiimdi flunu da haber verelim ki kamaradan en evvel ç›kan De Trouville ile
Zekâ Bey ve Remzi Efendi olup, en sonra ise Nasuh Efendi ç›km›fl ve yaln›z James ile
Autrans resim yapmak için kamarada kalm›flt›lar.” (Paris’te Bir Türk, 13).

Diplomal› K›z adl› romanda Julie’nin tahsil ve terbiyesinde resmin de yeri
vard›r: (s. 21) Demir Bey yahut ‹nkiflâf-› Esrâr adl› romanda resim sanat›na önem veri-
lir. (s.38) Roman›n sonraki bölümlerinde Mustafa Kamerüddin Bey’i   resim sanat›nda
oldukça ilerlemifl bir durumda görürüz. Taaffüf’te resimlere genifl yer verilir.
Alafranga dekorasyonlar›n ön planda oldu¤u konaklarda birçok  resimle karfl›lafl›rz:

“Bu salonun resim levhalar› dahi kendi hâline münasibdir. Erbâb-› san’at
meyan›nda ‘natürmort’ denilen fleyler ki, baz› meyveler ve çiçekler ve vurulmufl
geyik gibi vesaire misillü avlar ve elhâs›l san’at-› tabhiyye ve levâz›m-› sayfiyeye
taalluk eder fleyler irâe etmektedirler.” (Taaffüf, 80)

Yazar, resim sanat›n›n ‹slam dinindeki yerini de ifade eder. ‹slamiyet’teki bu
yasak, putlara tap›lmas›n› önlemek için getirilmifltir. Tap›nma olmad›kça evde resim
bulundurman›n mahsuru olmad›¤›n› belirtir. Ahmet Mithat Efendi’nin, okuruna
resim sanat› hakk›nda olumlu izlenimler b›rakmak istedi¤ini anl›yoruz:

“-Memnudur, memnu görülmüfl. Lâkin bu memnuiyetin derece sini bilmeli.
Malûm a, her hükmü bir hikmet taht›nda bulunan ahkâm-› ‹slâmiye meyan›nda o
emrin derecat› oldu¤u gibi nevâ-hinin de derecat› vard›r. Birfley tahrim suretiyle
memnu olmak yine baflkad›r. Resimler mekruhdur. Yani bir tarafta muallâk olan
resme karfl› namaz k›lmak mekruhdur. Ama bu kerahet namaz› bozacak derecede
de¤ildir. Meselâ namazda amel-i kesîr derecesine varamay›p amel-i kalîl derecesin-
dedir. Haniya demek isterim ki namazda bir dü¤meyi ili¤ine iliklemek derecesinde
memnu de¤ildir. Karanl›kta veyahut gözü kapal› namaz k›lmak derecesinde mekruh-
tur.” (Taaffüf, 91).

Acâyib-i Âlem adl› roman›n›n kahraman› Suphi Bey, resim sanat› hakk›nda
oldukça bilgi sahibidir. Bu eserde, Bat› mimarisine ve resim sanat›na çokça de¤er
verildi¤ini görürüz. Saraylarda, kiliselerde ve di¤er mekânlarda birçok resimle
karfl›lafl›r›z:

“… Yine bu sarayda birtak›m resim salonlar› ve odalar› bulunup buralarda
‹talya’n›n en meflhur ressamlar›ndan birtak›m›n›n âsâr-› nefîsesi görülür ve
Lehistan’›n payitaht› olup Varflova flehrinden getirilmifl baz› nefis resimler dahi bura-
larda muallak bulunur.” (Acâyib-i Âlem, 139).

Ayn› romanda, kilise tasvirlerinde de resim sanat›n›n öneminden bahsedilir.
Avrupa toplumunda resim sanat›na verilen önemin yan› s›ra kiliselerde de bu sanata
yer verilir. Sonra ise Petersburg ‹mparatorluk Kütüphanesi ile karfl›lafl›r›z. Burada
bulunana Léonard de Vinci’nin resimleri yer almaktad›r:

“Petersburg kütüphâne-i imparatorîsinin flöhretini tezyit eyleyen asardan
olup bunlardan Louis mcmuas›nda res-sâm-› meflhur Léonard de V›nc›’nin mahsûl-i
kalemi olmak üzere minyatür usulünce resm olunmufl yirmi dört resim vard›r ve bu
re simler cidden ve hakikaten emsalsiz asardand›r.” (Acâyib-i Âlem, 214).
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Felsefe-i Zenan’da Zekiye ile Akile’nin birbirine yazd›klar› mektuplar eserin
esas›n› teflkil eder. Zekiye mektubunda,  ‹stanbul’dan ayr›ld›¤› zaman ilk defa uzun
bir deniz yolculu¤u yapt›¤› için çok heyecanl› oldu¤unu, vapur seyahati s›ras›ndaki
güzellikleri anlatmaya kelimelerin yetmeyece¤ini, bunu ancak bir ressam›n çizebile-
ce¤ini ifade eder. Ahmet Mithat Efendi’nin, Zekiye’nin mektubunda resim sanat›n›
özellikle kulland›¤›n› daha sonra Akile’nin Zekiye’ye yazd›¤› mektupta anl›yoruz.
Akile, ilk önce kardefline seyahat etmenin güzelli¤inden bahseder; ama bu seyahatin
bir ayr›l›¤a sebep olmas›ndan yak›n›r. Akile, seyahat etme ile resim sanat› aras›nda
bir yak›nl›k kurar:

“Görmez misin ki ressaml›¤› sanayi-i âliyenin birincilerinden addederler.
fiimdi bir kere mütalâa et ki ressaml›k ne demektir? Ressaml›k aynen gözümüz önün-
de olmayan bir fleyi bize resmen göstermek de¤il midir? Bu ise se fine üstünde ve hay-
van s›rt›nda edilen seyahati bi’t-teshil oda içinde edivermek demektir. Hani ya bizde
Mekke ve Medine’nin resimleri vard›r. Biz onu niçin temafla ederiz? Mekke ve
Medine’yi görmedi¤imiz için görebilmek he vesiyle de¤il mi? iflte insan resimleri dahi
buna makîsdir. Hulâsa-i kelâm, re sim demek âdeta seyahatin cihet-i heyulaîsidir.”
(Letaif-i Rivayat, Felsefe-i Zenan, 65)

Çingeneler’de resim sanat› bir geçim arac› olarak da ele al›nm›flt›r. Eserde as›l
olarak Filibeli bir Ermeni olan Artin Elvanyan Efendi, hayat›n› ressaml›kla kazan-
maktad›r. Sergüzeflt’te Dilber, Âsaf Pafla adl› bir paflan›n kona¤›na yüz elli liraya
sat›l›r. Bu konakta biraz olsun rahatlayan Dilber, Frans›zca ö¤renme f›rsat› bulur.
Pafla’n›n Paris’te resim tahsili görmüfl Celal isminde bir o¤lu vard›r. Tahsil y›llar›nda
iyi bir ö¤renci olan Celal Bey ‹stanbul’a döndü¤ünde, on befl yafl›na girmifl olan
Dilber’in resimlerini yapar. Dilber önceleri resim için sadece bir araç gibi görülse de
daha sonra Celal Bey’in, kendisine âfl›k olmas›yla roman›n seyri de¤iflir. Celal Bey,
Dilber’i model olarak kullan›r. Bir gencin geçici heveslerine alet olmak genç k›z›n
gururunu zedeler. Hatta yazar bu k›s›mda Dilber’i bir “oyunca¤a” (Sergüzeflt, 39)
benzetir.  Eserde, Celal Bey’in, Dilber’in resimlerini yapt›¤› bölüm flöyle verilmifltir:

“Baz› günler o, oyunca¤›n› eski M›s›r k›yafetine sokar, bafl›n› çiçeklerle
donat›r, bir odaya kor, odan›n denize bakan taraf›ndaki penceresini açarak,
Marmara’n›n nihayetinde mavi, penbe bir tak›m sisler içinde batmakta olan güneflin
ve odan›n içine akseden ruh besleyici birçok renklerle süslü ve par›lt›l› görünen
Dilber’in resmini yapard›. (Sergüzeflt, 39)

Resim sanat› bir aflk›n bafllamas›na vesile olur. Celal Bey’in Fransa’da resim
sanat› üzerine tahsil görmesi, teman›n de¤iflmesine zemin haz›rlamak içindir.
Alafranga bir konakta geliflen olaylarda resim, anahtar vazifesi görevindedir.
Zehra’da ise resim, foto¤raf ve musiki bir zaman de¤erlendirme arac› olarak ön plana
ç›kar. Bu tarz davran›fllar dönemin romanlar›n›n ço¤unda alafrangalaflman›n alame-
tleri aras›nda gösterilir:

“Saat sekizden dokuza kadar ya piyano ve kanun çalmak, veya birlikte
foto¤raf iflleriyle veya resim yapmakla e¤lenirdi.” (Sergüzeflt, 32).

Tanzimat romanlar›nda resim sanat›na ayr› bir önem verilir. Roman kahra-
manlar› Bat›l›laflman›n bir unsuru olarak müzik ile beraber resim sanat›na da e¤ilim-
li olarak verilir. Bunun d›fl›nda konusu yurt d›fl›nda geçen romanlarda, duvarlardaki
ya¤l›boya resimlerdeki sanat zevki hakk›nda da bilgi verilir.
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3. Edebiyat

Toplumdaki de¤iflmelerden edebiyat›n etkilenmemesi söz konusu de¤ildir.
Çünkü edebiyat ço¤u zaman bizzat hayat›n içinde olan› yans›t›r. Osmanl› devletinin
içinde bulundu¤u siyasi ve sosyal ortam, hem roman türünün ortaya ç›k›fl›n›
h›zland›rm›fl, hem de de¤iflim sürecinde önemli rol oynamas›n› sa¤lam›flt›r.
Tanzimat’tan sonra Türk edebiyat› önemli ölçüde de¤iflim gösterir. Klasik Türk ede-
biyat›n›n naz›m biçimleri kullan›lmaya devam edilirken as›l yenilik muhtevada
gerçekleflir. Bat›l›laflmayla birlikte edebiyat›m›zda yeni fikirler görülür. Muhtevadan
bafllayan de¤iflim, zamanla üslûp, flekil ve teknikte de kendisini gösterir.

Tanzimat edebiyat›n›n birinci neslini oluflturan fiinasi, Ziya Pafla ve Nam›k
Kemal, flekil ve teknikte eski edebiyat›n özelliklerini önemli ölçüde devam ettirirler.
Bu dönemde, toplum sorunlar›n›n ön plana ç›kt›¤› ak›lc› ve daha gerçekçi bir edebi-
yat anlay›fl› ortaya ç›kar. Tanzimat dönemi (1860-1896) yazarlar›, Bat›l›laflma sürecin-
de özellikle romanla fikirlerini ifade etmifllerdir. Bat›l›laflman›n ülkemizde nas›l ve ne
ölçüde cereyan etti¤i meselesi, kölelik anlay›fl›, aile yap›s›ndaki de¤iflim, k›l›k-k›yafet-
teki yenilikler ve di¤er konular a¤›rl›kta olarak roman arac›l›¤›yla dile getirilir.
Böylece Tanzimat dönemi romanc›lar› ele ald›klar› konularla bazen eskiyi, bazen
yeninin afl›r›l›klar›n› tenkit ederek, Tanzimat’›n “yeni insan tipi’ni gerçeklefltirme
çabalar›na katk›da bulunurlar.” (Kaplan, 1997: 3).

Tanzimat dönemi yazarlar›ndan Anmet Mithat Efendi’nin Türk hikayecili¤i
ve romanc›l›¤›nda önemli yeri oldu¤u bir gerçektir. O, edebiyat ve sanat ile toplumu
e¤itmeyi amaçlam›flt›r. Alexandre Dumas, Octave Feuillet, Richebourg, Gaboriau,
Poul de Kock adl› yazarlardan çeviriler de yapan Ahmet Mithat Efendi, “yabanc›
romanlardan yararlanmakla birlikte onlar› yerlilefltirmeye de çal›fl›r.” (Enginün,
2006:198)

Ahmet Mithat Efendi, roman sanat›n› tan›mas› hususuyla ilgili olarak Haydut
Montari adl› eserinin mukaddimesinde flu tespitte bulunur:

“Biz ki, kâh Alexandre Dumas’ya, kâh o¤luna, kâh Octave Feuillet’ye, kâh
Richebourg, kâh Gaboriau’ya, hatta Paul de Kock’a var›ncaya kadar birçok Avrupal›
eâz›rna peyrev ola ola ve eserlerini kâh tercüme ve kâh tanzir ede ede romanc›l›k
sana t›ndaki çal›flkanl›¤›m›z› karilerimiz efendilerimize epeyce be ¤endirmifliz.”
(Haydut Montari, ‹fâde-i Mahsusa, 7)

Ahmet Mithat Efendi’nin Bat› ile olan münasebeti romanlar›na da aksetmifltir.
Kahramanlar› Türk olan romanlar› (Paris’te Bir Türk, Mesâil-i Mu¤laka, Demir Bey
v.s.) yan›nda, konusu, kahramanlar› ve mekân› ile birlikte çeviri izlenimi veren
romanlar› da (Diplomal› K›z, Haydut Montari, Cellât, Alt›n Âfl›klar› v.s.) mevcuttur.
Yazar, Bat› edebiyat›na ve özellikle roman›na olan ilgisini Monte Kristo’yu an›msatan
Hasan Mellah’›n ön sözünde flöyle dile getirir:

“Ben kariha-i milliyyemizin bugünkü vüs’atinden bir numunecik  olabilmek
üzere flu “Hasan Mellâh” yahut ‘S›r ‹çinde Esrar’ ser-levhal› hikâyeyi kaleme ald›m
ve meydana koydum. Tercüme de¤ildir, taklit dahi de¤ildir. Tasvir ve telif ise de,
gönlüm beni her fleyde iktidar›m›n fevkine kadar icbar ve sevk eyledi¤i gibi bu hikâ-
yede dahi Monte Christo hikâyesini tanzir derecesine kadar sevk eyledi. Ama eserim
Alexandre Dumas’n›n eserine nispetle binde bir derecesini de bulamayacakm›fl.
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Vars›n bulamas›n. Üç yüz seneden beri edebiyat ve hikemiyatla u¤raflan bir milletin
üç bini tecavüz eden erbâb-› kalemi meyan›nda teferrüt etmifl olan bir muharrir ile üç
seneden beri edebiyat ve hikemiyâta sarf-› zihn etmeye bafllam›fl olan bir milletin
henüz otuza varamayan erbâb-› ka lemi meyan›nda gayretten baflka bir flöhreti olma-
yan muharririn aras›ndaki fark› hesaba katarsak, gönlümün bu icbar›ndan do lay›
ma’yûb olamam itikad›nday›m.” (Hasan Mellah, Mukaddime, 5).

Ahmet Mithat Efendi’nin bu düflünceleri ile milletimizin yüzy›llarca olufltur-
du¤u edebiyat› görmemesini, “Tanzimat ayd›n›n›n afl›r› Bat› hayranl›¤›”na (Okay,
1991: 350) ba¤lar. Yazar, eserleriyle okuyucuya iyiyi ve güzeli iletmeye çal›fl›r. “Bu
sebeple onun edebiyat anlay›fl› ile Victor Hugo’nun edebiyat anlay›fl› aras›nda fark
yoktur.” (Y›lmaz, 1987: 74) Ahmet Mithat Efendi’nin Bat› hayranl›¤› yabanc› roman-
lar› zamanla millî ve ahlaki yap›m›za uygun hale getirme çabalar›yla törpülenir.
Bunu Müflâhedât’›n ön sözünde görmekteyiz:

“Her milletin roman›, kendi ist›dâd”i milliyyesine göre yap›lmak ve fakat ait
oldu¤u as›r tabîat-i gâlibesinden ayr›lmamak lâz›m gelip, bu hâlde ecanibten al›nacak
romanlar› da ona göre intihap eylemek ve ba’del-intihâb yine tadilât-› lâzîmede gaflet
gösterilmemek lüzumuna dikkat edebilecek olursak, bizim için roman› ve
romanc›l›¤›, kendimize lâz›m ola cak kadar anlam›fl bulundu¤umuz hükmolunur.
Ama anlay›fl›n bu derecesi de bizden hâlâ epeyce baîddir. Bu nokta-i hikmetten
ayr›lmama¤a pek çok sa’y ve gayrette bulunmufl oldu¤um hâlde, roman yollu
asar›m›n onda dokuzunu yine bu nakîsadan kurtaramam›fl oldu¤umu kendim itiraf
ederim.” (Müflâhedât,  7)

Ahmet Mithat Efendi, Avrupa roman›n›n örnek al›nmas› gerekti¤ini, çünkü
Avrupa’n›n bir model oldu¤unu belirttikten sonra, “meseleyi bizim yaflay›fl ve ahlâk
telakkimizle, Avrupa’n›n yaflay›fl ve ahlâk anlay›fl› aç›s›ndan ele al›r.” (Y›lmaz, 1990:
56). Ona göre, Osmanl›lar Avrupa medeniyetinin manevi hastal›klar›yla bozul-
mam›flt›r. Bu sebeple Avrupa’n›n manen hasta olan eserlerini dilimize çevirmenin
anlam› yoktur. 

Ahmet Mithat Efendi’nin Hasan Hellah’taki Bat› hayranl›¤› on yedi y›l sonra
Müflâhedât’ta yerini Do¤u-Bat› kültürleri aras›ndaki senteze b›rak›r.  Bütün bunlara
ra¤men iki kültür aras›ndaki ortak yönlerin romanlara ne ölçüde yans›yaca¤›n›
yazar›n kendisi de tam olarak tespit edemez. Müflâhedât’ta as›l amac›n›n milli bir
roman yazmak oldu¤unu belirten yazar, vak’alar›n sadece Osmanl› sahas›nda geç-
mesi gerekti¤ini vurgular. Yazar bundan baflka,  kendisinin romanc›l›k hayat› üzeri-
ne düflüncelerini ifade eder:

“Romanc›l›k. Yirmi senedir ifltigal etti¤im sanat. Yaln›z yaz d›klar›m› tamamen
okuyan bir adam, çok roman okumufllardan addolunur. Ben yazd›¤›m kadar›n›n
belki otuz mislisini okumu flum. Eserlerim sahâyifinde tasvir ve tahrir eylemifl
oldu¤um hayalât›n belki üçyüz mislini tasavvur etmiflim de, s›ras›n› geti rerek, safha-
i tahrîrde tasvir edememiflim. Yazd›¤›m fleylerin bir ço¤u cidden sahîhu’l vukû’dur.
Biraz› kendimde, bir ço¤u da ahbab›mda vaki olmufltur. Art›k kartalm›fl bir romanc›
say›ld› ¤›m hâlde, bugün tesadüf eyledi¤im flu roman beni bu derece lerde teshir ede-
bilmeli midir?” (Müflâhedât, 48)

Roman yazmay› bir hayat tarz› olarak addeden Ahmet Mithat Efendi,
Müflâhedât’ta edebiyat›n bu türüne dair görüfllerine flöyle devam eder:
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“…Bu roman› kaleme ald›¤›m zaman kârilerim ne kadar be¤enecekler, mem-
nun olacaklar diye düflündükçe sevincimden cûfl u hûrûfla geliyorum.” (Müflâhedât,
90)

Diplomal› K›z’da Polini, k›z› Julie’ye Frans›z edebiyat›n›n önemli isimlerinden
bahseder. Yazar bu tutumuyla bat› edebiyat›na olan ilgisini de dile getirmifl olur:

“Julie! Haydi k›z›m, Victor Hugo’dan m› olur Lamartine’den mi, bize biraz
fleyler oku da dinleyelim. Zira Paris’in en bed baht›, en biçaresi biz de¤iliz. O kadar da
meyus olmayal›m. Bu akflam da iki ekmek bulduk yedik. Ocakta yakacak bir de san -
d›¤›m›z var. Birbirimizi incitecek sözlerle ömrümüzü zehirle yece¤imize güzel güzel
makâlât-› edebiyye ve hikemiyye din leyerek zaman geçirelim.” (Diplomal› K›z, 32).

Demir Bey yahut ‹nkiflâf-› Esrâr’da Balzac ve Jean Jacques Rousseau gibi isim-
lerin zikredildi¤ini görüyoruz. Bu romanda da bat› edebiyat› ön plana ç›kar›l›r.
(s.155). Ahmet Mithat Efendi’ye göre roman›m›z›n tam olarak milli olabilmesi için
vak’as›n›n ‹slâm topraklar›nda cereyan etmesi gerekir. Osmanl› toplumunda cereyan
eden vak’alar, Bat› dünyas›yla bire bir örtüflmedi¤inden iki medeniyetin edebiyat
anlay›fl› farkl› bir hüviyet kazan›r. Onun romanlar›n›n birço¤unda kahramanlar› Bat›
kültürüyle yetiflmifltir. Resim, müzik, yabanc› dil ve edebiyat onlar›n en çok ilgilen-
di¤i alanlard›r. Felâtun Bey ile Râk›m Efendi’de Râk›m, Frans›z edebiyat›na ve kültü-
rüne aflinad›r:

“Hele okudu¤u Frans›z romanlar›n›n ve tiyatro namelerinin   ve   efl’âr  ve   ede-
biyat›n›n   âdeta   nihayeti   yok gibiydi. ‹ki gece kendisinde kalmak üzere bir kitab›
hanesine götürmek için müsaade alabilecek olsa onu yaln›z okumakla iktifa etmeye-
rek en güzel parçalar›n› istinsah dahi ederdi.” (Felâtun Bey ile Râk›m Efendi, 12-3)

Ayn› romanda Râk›m Efendi, Ziklaslar›n evindeyken Can ve Margrit’e Hoca
Hâf›z’›n gazellerini okur. Frans›zcas› çok iyi olan Râk›m Efendi, Farsçaya olan haki-
miyeti ile de hayranl›k uyand›r›r. Ahmet Mithat Efendi, Mesâil-i Mu¤laka adl›
roman›n›n ön sözünde millî roman hususundaki düflüncelerini flöyle dile getirir:

“Bir roman› harice isnat etmek vak›a onu ‘millî’ likten ç›kar›r ise de ‘nafi’
olmak cihetine hiçbir zarar vermez. Hatta bir bak›ma göre eserin o cihetini bir kat
daha itmam etmifl olur. Zira roman okumaktan maksat nedir? Yaln›z e¤lence mi?
Öyle bile olsa Avrupa zeminlerindeki vüs’ata nazaran e¤lencesi de elbette daha ziya-
de olabilir. Yok! Roman okumaktan maksat insan›n bilmedi¤i fleyleri bu vesile ile
ö¤renmek midir? O halde bizim için ö¤renmesi hem de ne kadar mükemmeli müm-
kün ise o kadar mükemmel olarak ögrenmesi nafi olan sey mutlaka Avrupa ahvali-
dir. Gerek ahval-i hasenesi gerek ahval-i seyyiesi! Zira kendi terakkiyat-i maddiyye
ve maneviyyemiz emrinde istidlâl, imtisal eyledi¤imiz fleyler hep Avrupa ahval-i
maiset-i medeniyyesidir.” (Mesâil-i Mu¤laka, 5-6).

Mesâil-i Mu¤laka’da roman kahramanlar› Monsieur ve Madame De Rose
Bouton, Emile Zola’n›n bir roman›na benzemektedir: Paris’te Bir Türk’te baflkahra-
man Nasuh, hem do¤u hem de bat› edebiyat›n› yak›ndan tan›r. Ayn› romanda
yabanc›lar da iki medeniyetin edebiyatlar›n› az-çok tan›maktad›r. Nasuh’la bu konu
üzerine münakafla edebilmeleri de bunu gösterir. Cartrisse do¤u edebiyat›n› tan›m›fl
ve Farsçaya aflina biridir. Farsçay› ö¤rendi¤i kadar›yla do¤u edebiyat›n› da tan›d›¤›n›
zanneder:
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“Pek az Farisî ö¤renirsiniz. fiark târih-i edebiyyat›n› da mütalâa edersiniz.
Zaten o tarih size edebiyat-› flarkiyyeye dair pek büyük malûmat verir. Birtak›m kita-
plar tavsiye eder. Onlar› ve baz› üdebâ-y› ‹ran’›n asar›ndan mevcut olan tercümeleri
de cem ederseniz, ifl biter, gider.” (Paris’te Bir Türk, 15).

Nasuh Frans›z edebiyat›n› o kadar iyi bilmektedir ki, Cartrisse onu Frans›z
zanneder. Nasuh do¤u ve bat› edebiyatlar›na o kadar vak›ft›r ki yabanc› dostlar› hay-
retler içinde kal›rlar. Cartrisse’in Gardiyanski’ye söyledi¤i flu sözler bu durumu çok
iyi aç›klar: “fiark ve Garb›n edebiyat› kaybolsa zihnin den ç›kar›p yeniden ortaya
koyacak.” (Paris’te Bir Türk, 16).

Bat›l›laflma sürecinde dikkat çeken önemli hususlardan birisi iki medeniyet
aras›ndaki ahlak meselesidir. Bunun sanat ve edebiyata hangi ölçüde yans›yaca¤›
dönemin yazarlar›n›n da üzerinde durdu¤u  bir konudur. Romandan beklenti kifliyi
veya toplumu e¤iterek ahlak dersi vermektir. JönTürk’teki Ceylan  Pierre Loti’nin
“Les Désenchantées” adl› roman›ndaki Cenan Han›m’a benzemektedir. 

Recaizâde Mahmut Ekrem’in  Araba Sevdas› adl› roman›nda toy bir deli-
kanl›n›n aflk hikayesiyle karfl›lafl›r›z. Bihruz Bey’in aflk› yabanc› aflk romanlar›ndaki
aflklar›  an›msat›r. Pol ve Virjin (Bernardin de Saint-Pierre), La Dame Aux Camelias
(Alexandre Dumas), adl› romanlar, bunlardan birkaç›d›r.kahraman› etkiler. Bihruz
Bey, alafranga hayat› o kadar benimsemifltir ki, aflk›n› dile getirebilece¤i bir mektup
ve fliir yazmak için yabanc› kaynaklara baflvurur:

“Bihruz Bey’in, kütüphaneden ald›¤› iki ciltten birisi Jean Jaque
Rousseau’nun, muhaberât-› âfl›kaneyi hâvi meflhur Nouvelle-Heloiz’i, di¤eri ise
Secretaire des Amants nâ m›nda ufak bir kitapt›.” (Araba Sevdas›, 56).

Bu romanda Bihruz Bey Türk yazaca¤› mektup için Türkçenin yetersiz
kald›¤›n› düflünür:

“Bihruz Bey, muhabbetnâmeyi bu suretle meydana ç›kard›ktan sonra bir iki
defa okudu… Mektubun yaz›l›fl›ndaki letâfetsizli¤i lisân-› Türkînin kifa yetsizli¤ine
hamlederek biraz söylendikten sonra tekrar Nouvelle Heloise’i ald›. Bir çok kar›flt›rd›,
bundan mak sad›, münderacât› içinde kendi hâline uygun, muhtasar bir mektup
bulup onu tamam›yla tercümeye himmet etmekti. Arad›¤› fleyi bunda bulamaya-
ca¤›n› akl› kesince kitab› b› rakt› ve o Secretaire des Amants’› derdest ederek süzme-
ye bafllad›.” (Araba Sevdas›, 60).

Bihruz Bey, bir mektup veya fliir yazmak için birçok yabanc› kayna¤› inceler,
yerli eserlere bakma ihtiyac› bile duymaz. Çünkü ona göre, Türkçe fliir söylenemez ve
Türklerde iyi bir flair yoktur. Yazar, kahraman›n› bu kadar dejenere bir tip olarak
okuyucusunun karfl›s›na ç›kararak, Bihruz Bey’in sonradan karfl›laflaca¤› talihsizli-
klere de zemin haz›rlar. Yaln›z Vâs›f’›n flark›lar›n› be¤enmektedir. Ancak onun da
fliirlerini anlayamaz. ‹ntibah’ta yazar aflk hikayesini, Nam›k Kemal ve Nedim’den
ald›¤› seçme m›sralarla süsler. Sergüzeflt’te Dilber, Celal Bey’in kona¤›ndayken
hayat›n›n en mutlu günlerini geçirir. Yaz aylar›nda kona¤›n bahçesinde Pol ve Virjin’i
okur. Dilber kendi hayat›yla Virjin’in hayat› aras›nda benzerlikler bulur.

Nam›k Kemal, Cezmi’de Klasik Türk fliirinden beyitler kullan›r. Bu fliirler
romanda e¤lence meclislerinde okunur. Cezmi silah kullanmadaki ve ata binmedeki
ustal›¤› kadar fliir yazmada ve okumada da çok iyidir. Bu eserde Baki, Nev’i, Fuzuli
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gibi önemli flairlerden fliirler okur. Tanzimat dönemi romanlar›nda edebiyat dün-
yas›ndan da bahsedilir.  Özellikle Do¤u-Bat› edebiyatlar› karfl›laflt›rmal› olarak veri-
lir. Alafrangalaflan tipler (Bihruz Bey, Ceylan Han›m) Bat› edebiyat›ndan zevk al›rlar.
Bu romanlarda Frans›z edebiyat›n›n ön plana ç›kar›ld›¤›n› görürüz.

4. Tiyatro

Tanzimat edebiyat›nda görülen yeniliklerden birisi de tiyatrodur. Bat›’dan
adapte veya telif yoluyla al›nan bu tür, ‹stanbul’un Beyo¤lu baflta olmak üzere birçok
semtinde varl›¤›n› sürdürür. Bilhassa Frans›z kumpanyalar› bu kentte temsiller ver-
mektedir. 

Dönemin önemli yazarlar›ndan olan Ahmet Mithat Efendi bu yeni türe fazla
ilgi göstermemifltir ve sadece sekiz tiyatro yazm›flt›r. “Bununla beraber Ahmet Mithat
bir seyirci olarak tiyatroyla daha fazla alakal›d›r.”(Okay, 1991: 357). Avrupa’da iken
büyük flehirlerdeki oyunlara devam eden yazar, ‹stanbul’da da tiyatrodan uzak
de¤ildir. 

Tanzimat sanatç›lar› sanat ve edebiyat›, bir fikrin ortaya konulmas›nda veya
bilgi ö¤reticili¤i bak›mlar›ndan ele alm›fllard›r. Bu sebeple tiyatro da bir mekteptir
onlar için. Türk toplumu için henüz yeni olan tiyatro, Avrupa’da oldukça ileri düzey-
dedir. Birçok kasabada kendine özgü tiyatrolar mevcuttur. Türk toplumu bu alanda
Avrupa’y› uzaktan izlemektedir. Mekan ve di¤er malzemeler aç›s›ndan istenilen sevi-
yeye gelinememifltir. 

Ahmet Mithat Efendi’nin romanlar›nda tiyatro türüne çok önem verildi¤ini
görürüz. Ona göre tiyatro sosyal gayelere hizmet etmelidir. ‹lk tiyatrosu Eyvah’› da
gençleri tiyatroya yönlendirmek maksad›yla yazar. 

Yazar, Paris’te Bir Türk adl› roman›nda Nasuh’u seyahat için Paris’e gönderir.
28-30 yafllar›ndaki bu Osmanl› genci idealize edilmifl bir tip olarak eserde yer al›r.
Do¤u ve Bat› edebiyatlar› hususunda önemli bilgi birikimi olan Nasuh, Türkçe,
Arapça, Ermenice, Rumca, Farsça ve Frans›zca bilir. 

Kendisi, Paris’in Champs-Elysees gibi, Rue de Rivoli Caddesi gibi daha  yer-
leri varken, daha çok ö¤rencilerin kald›¤› bir mahallede yaflar. Paris her yönüyle
yaflan›r bir yer oldu¤undan Nasuh’un  ikamet etti¤i yer fena say›lmamaktad›r.
Yazar, kahraman›n› kentin ücra yerlerine tafl›maz. Bulundu¤u mekan›n yak›nlar›nda
Luxembourg Saray› ve bahçesi ve yine yan› bafl›nda Odéon tiyatrosu bulunmak-
tad›r.

“Bu tiyatro bin yedi yüz sandalye ve flâir mecâlis-i muayyene ile donat›lm›fl,
icab›na göre üç dört bin adam isti’ab›na kâfi, oldukça cesim bir fley olup bulundu¤u
semt talebe güruhunun semti olmak münasebetiyle erbâb-› temâflâ ekseriya
bunlardan d›r.”(Paris’te Bir Türk, 131).

Ahmet Mithat Efendi, Nasuh’u tiyatro hususunda da büyük bir bilgi birikimi
ile Paris’e göndermifltir. Eserin “Mevsim-i Bahar” bafll›¤›n› tafl›yan üçüncü bölümün-
de Nasuh’un kaleme ald›¤› Une noble grisette San›s famille (Familyas›z Bir Asilzade
Grisette) adl› üç perdelik komedi, Palais Royale Tiyatrosu’nda sahneye konulur ve
birçok kifli taraf›ndan oldukça takdir toplar. Tiyatro oyunun her sahneye konuluflun-
da tamamen dolar. Frans›z gazeteleri sürekli Nasuh’tan bahseder. Hatta baz› gazete-
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ler bu oyunun baz› k›s›mlar›n› yay›mlarlar. Büyük ses getiren bu oyun Nasuh’un kifli-
li¤ini de¤ifltirmez ve kendisi, bu flöhretten istifade etmeyi düflünmez.

Felatun Bey ile Râk›m Efendi adl› eserde bu iki kahraman›n kiflilikleri tiyatro-
da da karfl›laflt›r›l›r. Ziklas ailesinin çocuklar› Margrit ve Can’a özel dersler veren
Râk›m, bu ailenin konaklar›na gelen serbest tav›rl› Frans›z kad›nlar›n›n hiçbirisine
edep d›fl› bir hareket yapmaz. Yazar, delikanl›n›n hâlinin tiyatroda belli olaca¤›n› söy-
leyerek iki kahraman›n› bu mekanda da karfl›laflt›r›r. Râk›m tiyatroda da edepli ve
kibard›r. Localardan hangisine u¤ray›p selam verse, herkes taraf›ndan sayg›yla
karfl›lan›r. Oysa Felâtun Bey için ayn› sözleri sarf edemeyiz. 

Müflâhedât adl› romanda Beyo¤lu ve e¤lenceleriyle tiyatrolar›ndan bahsedilir.
Özellikle Frans›z kumpanyalar›n›n çoklu¤u dikkat çeker. Refet tiyatroya merakl› bir
kiflidir:

“Adadan geleli bir haftay› geçiyor. Haberin yok mu? is tanbul’daki evi de yeni-
den tanzim ettim. Fakat bu akflam Konkurdiya tiyatrosunda Frans›z opera-komik
kumpanyas› bir güzel oyun verecek. Def-i ekdâra medar olmak için oraya
gidece¤im.” (Müflâhedât, 323).

Diplomal› K›z adl› eserde Julie Depres ö¤retmen olabilmek için tahsil gördü¤ü
halde ifl bulamaz. Tesadüf eseri onu çiçek sat›c›s› olarak görürüz. Okul y›llar›nda
ö¤rendi¤i fliirleri kartlara yaz›p çiçeklere ilifltirerek tiyatrolarda satmaya bafllar. Bu
çiçeklere ilgi zamanla artar ki Julie bunlar› karfl›lamakta zorluk çeker. 

Ahmet Mithat Efendi, roman okuyucular›na tiyatronun da güzelliklerini akta-
rarak onlar› bu tarafa yönlendirir. Avrupa’da oldukça ilerlemifl olan tiyatroyu,
Osmanl› topraklar›nda da ön plana ç›karmak bir bak›ma onun görevidir. Bu
bak›mdan yazar, tahsil görmesine ra¤men ifl bulamayan ve maddi s›k›nt› yaflayan
Julie’nin  kaderini bir tiyatroda de¤ifltirir. Julie, tiyatronun önünde çiçek satarak geçi-
mini sa¤lar. Julie Depres tiyatro müflterileri taraf›ndan öylesine sevilir ki, roman›n
son bölümüne gelindi¤inde Théatre-Française idaresi taraf›ndan ifle al›n›r. Bu, durum
Depres ailesinin y›llard›r ters giden talihini de de¤ifltirir:

“Theâtre-Française’den baflka hiçbir yerde, hiçbir hizmette bu lunmamak ve
yaln›z neflriyat-i kalemiyyede muhtar olarak y›lda tiyatroda on iki k›râat-i efl’âr kon-
ferans› verip bir de genç aktris lere fesahat dersi vermek flart›yla senevi on iki bin
frank maafl. Bin iki yüz frank da araba ücreti!” (Diplomal› K›z, 107)

Mesâil-i Mu¤lâka adl› eserde de tiyatroya gitmek asaletin belirtilerinden ola-
rak karfl›m›za ç›kmaktad›r. (s.64) Taaffüf’te Beyo¤lu’ndaki Concordia Tiyatrosu’na
devam edilir. (s.64) Henüz 17 Yafl›nda adl› eserin ilk bölümünde tiyatrolar›n önemin-
den bahsedilir. As›l tiyatro seyircisi oyuncuyu de¤il, tiyatronun sanatsal yönünü gör-
melidir. Bu iki arkadafl lokantadan ç›k›nca önce Kristal Kahvesi’ne ard›ndan Frans›z
Tiyatrosuna giderler. Bu tiyatro, bir süredir bofl olmas›na ra¤men bu gece oldukça
kalabal›kt›r:

“Zira bu tiyatro, ekse riya bizim Güllü Agop’un Gedikpafla Tiyatrosu’na
hemen hasret çektirecek kadar nezafetten ârî oldu¤u gibi Beyo¤lu ahalisi dahi ekseri-
ya ra¤betini sûret-i mahsûsada tertip olunan konsertolara vesair oyunlara hasrederek
öyle biraz masraf ihtiyar›yla gidil mesi lâz›m gelen fleylere ra¤betlerini mebzul etmez-
ler.” (Henüz 17 Yafl›nda, 10).
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Oyunun perdeleri aras›ndaki fas›lalarda seyirciler Frans›z Tiyatrosu’na yak›n
olan Kristal Kahvesi’nde bir fleyler içmeye giderler. Roman›n sonraki bölümlerinde
Ahmet Efendi henüz 17 yafl›nda düflkün bir k›z olan Kalyopi’ye ac›ma ve sevgi
aras›nda duygularla yaklafl›r. Kalyopi hayat› tan›yamadan kendisini kötü bir ortam-
da bulmufltur. Sohbet devam ederken Ahmet Efendi, Kalyopi’ye tiyatro hakk›ndaki
düflüncelerini sorar. Kalyopi ise tiyatronun ne oldu¤unu bilemedi¤ini söyler. Ahmet
Efendi, kendi kendine bu sözleri söylerken bir tiyatroya bile gitmemifl olmas›n›
flaflk›nl›k ve üzüntüyle karfl›lar. Yazar, bu eserde tiyatronun herkesin gitmesi gereken
bir yer oldu¤unu da okuyucuya iletmektedir.  Acâyib-i Âlem adl› eserde Suphi ve
Hicabi Beylerin Rusya seyahatinde ziyaret edilen yerlerden biri de tiyatrolard›r. Öze-
llikle Moskova’n›n görkemi karfl›s›nda oldukça heyecanlanan seyyahlar›m›z bu ken-
tin tiyatrolar› hakk›nda bilgi sahibi olmay› ihmal etmezler. Moskova ziyaretinden
sonra s›ra Petersbug’a gelir. Bu kentin tarihi ve turistik zenginli¤inin yan› s›ra tiya-
trolar› da oldukça cezp edicidir. Bunlar›n en önemlisi ise Aleksandr Tiyatrosu’dur. Bu
mekân kentin en önemli bölgesinde oldu¤undan ayr› bir de¤er tafl›r.

Dürdane Han›m adl› eserde Galata, e¤lence mekânlar›yla, meyhaneleriyle,
tramvaylar›yla ve di¤er güzellikleriyle dikkatlere sunulur. Tiyatrolar›yla da meflhur
olan Galata her zaman karnaval hâlindedir. ‹stanbul’un Galata d›fl›nda bir baflka
e¤lence mekân› olarak Beyo¤lu ön plana ç›kar›l›r. Buras› da otelleriyle, meyhanele-
riyle, e¤lence yerleriyle ve tiyatrolar›yla tan›t›l›r. Roman kahramanlar› Acem Ali Bey
ile Sohbet A¤a, e¤lence yerlerinden baflka tiyatroya da devam ederler: Hayret’te ise
mekân Napoli’dir. Acem hokkabaz› Mirza ‹smail bu kentte çeflitli gösteriler yapmak-
tad›r. Halk› adeta büyüleyen bu flah›s Saint Charles Tiyatrosu’nda da bir gösteri
yapar. Mirza ‹smail, okur yazar olmayan, piyano çalamayan, ilimden ve hünerden
yoksun bir k›z›, bu yeteneklere sahip hale getirece¤ini söyler. Bu arada Napoli’deki
bu tiyatro hakk›nda bilgiler verilir:

“Napoli’deki Saint Charles Tiyatrosu’nun Avrupa tiyatrolar› meyan›nda
kudemadan oldu¤unu evvelce dahi haber vermifltik. Hakikat bu tiyatroya girenler,
kendilerini büyük bir ibadetha neye girmifl zannedecek derecelerde bir tesir bir
hey’et-i mi’mâ-riyye içinde bulurlar ki bu hâl sair tiyatrolarda yoktur.” (Hayret, 98)

Mirza ‹smail, burada verece¤i büyük oyunun flaflaas›n› bir kat daha artt›rmak
için bu gece tiyatroyu süsleme hu susunda büyük fedakârl›klar yapar.  Napoli’deki
misafirlerin bu gece tiyatroya geleceklerini evvelce haber alan Mirza ‹smail, bu gece-
ki oyununa büyük ehemmiyet verir. Asl›nda tiyatro ne kadar süslense de oyun dik-
kat çekici ve izlenebilir olmad›kça fazla bir ifle yaramaz. Bununla birlikte kalabal›k ve
süslü tiyatrolar daha çok izleyici çeker. Karnaval adl› romanda Paris asilzadelerinin
e¤lence hayat› hakk›nda bilgiler verilir. Alafranga hayat tarz›n›n zirveye ç›kt›¤› eser-
de tiyatro da önemsenen bir e¤lence arac›d›r. Zehra’da Suphi, Zehra’n›n intikam için
kendisine musallat etti¤i Urani ad›ndaki kad›nla ilk zamanlarda ‹stanbul’un gezinti
yerlerine ve tiyatrolar›na devam etmektedir:

“Gündüzleri alt›da filânda yataktan kalkarlar, ö¤le yemek lerini yiyip, dokuz-
da, onda cevelâna ç›karlard›. Akflam bir de filân da gelip, akflam yeme¤ini yerler...
üçte, dörtte ç›k›p gidecekleri yere giderlerdi. Gidecek yerler ise mahdûd de ¤ildi.
Bazan Frans›z tiyatrosuna, bazan Verdi’ye, bazan Tepebafl›’na, Konkordiya’ya, bazan
Kristal’e, bazan rastgele bir konsere giderlerdi. Balolardan, suarelerden de geri
kalmaz lard›.” (Zehra, 107)
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Tanzimat yazarlar› ve özellikle Nam›k Kemal ve Ahmet Mithat Efendi tiya-
troya büyük önem verirler. Bat›l›laflma sürecinin tiyatroya da yans›mas› dönemin
romanlar›nda belirgin bir flekilde verilir. Dönemin tiyatro yap›s› engellemelerle yavafl
bir ilerleme gösterir. Ahmet Mithat’›n 1884 y›l›nda Gedikpafla tiyatrosunda oynanan
Çerkes Özdenler adl› eseri, “siyasi dedikodular yüzünden de olsa resmen umumi
ahlaka ayk›r›l›ktan dolay›” (Okay, 1991: 361) kendisinin suçlanmas›na sebep olmufl-
tur. Daha sonra ise bu tiyatro y›kt›r›l›r.

Tanzimat dönemi romanlar›nda güzel sanatlar ve edebiyata dair önemli
hususlar yer al›r. Özellikle, müzik, resim ve tiyatro birçok romanda yer al›r. Bu
dönemde, çocuklar›na müzik dersleri vermek için birçok aile yabanc› ö¤retmen tutar.
Hemen her evde bir enstrüman, özellikle piyano bulmak mümkündür.
Kahramanlar›n birço¤u müzikle ilgilenir ve baflta piyano olmak üzere çeflitli aletler
çalar. Tanzimat döneminin modas› olarak alafranga müzik karfl›m›za ç›kar. Resim
konusunda durum biraz farkl›d›r. fiöyle ki, Osmanl› kültüründe bu sanat geliflmedi¤i
için daha çok yabanc› kahramanlar›n yer ald›¤› romanlarda resimle karfl›lafl›r›z.
Ayr›ca, alafranga hayata özenen ailelerde resimle ilgilenen kahramanlar görülür.
‹stanbul’daki tiyatro hayat› oldukça canl›d›r. Roman kahramanlar›n›n bir k›sm› tiyat-
roya devam eder. Yazarlar, kahramanlar›n› Do¤u ve Bat› edebiyatlar›na yönlendire-
rek - kendilerince - dönemin ideal insan tipini oluflturmak isterler.
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THE TURKISH NOVEL OF TANZİMAT PERIOD 
FINE ARTS AND LITERATURE

Mustafa KARABULUT*

Abst ract
The main theme of Tanzimat novels is “Occidentalization”. The changes

in Ottoman social structure in XIX. Century affect Turkish people on a large
scale. The function which novel undertakes in this period should be taken into
consideration. The novel taken from the Occident begins to be used as a means
of modernization. Tanzimat novelists, who regard novel as a means of eduction
and occidentalization, not only want to become Occident while being devoted
to Oriental values but also accept occidentalization as inclining towards
Oriental zalues at the same time. Therefore, autors have a “cultural dilemma”.
In this process, changes occur in both state structure and society’s cultural
values. Dilemmas occur especially in social life,.morals, traditions, enjoyment,
and  eduction system.

Key Words: Tanzimat, occidentalization, literature, novel, society
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