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Beylikten devlete, devletten imparatorluğa geçiş sürecini tamamlayarak gücünün zirvesine 
ulaşan Osmanlı İmparatorluğu, Kanunî döneminin ortalarından bilhassa III. Murad (1574-
1595) ’dan itibaren 18. asrın sonuna kadar süren bir çözülme sürecine girmiştir. Bu 
modernite/batılılaşma sürecinde, Karlofça (1699) ’dan sonra ülkenin üzerine çöken kâbus 
ortamında bir lâlenin ömrü gibi kısa bir süre devam eden Lâle Devri önemli bir dönüm 
noktasıdır. Tanzimat ise, bu sürecin ulaştığı sonucu ve başlayan yeni bir dönemi ifade 
eder. Orta Asya Türkleri için de bu asır, adım adım Rus işgaline doğru giden bir dönemin 
başlangıcı olmuştur. Buna karşılık Avrupa, Rönesans’tan itibaren gerçekleştirilen yapısal 
değişikler, bilim ve düşünce hayatındaki reformlar ile dünya dengesinde önemli bir güç 
hâline gelmeye başlamıştır. Bu asır, sanayi devrimini gerçekleştirme sürecine giren batı 
için aydınlanma çağıdır. İlk dönemlerde büyük bir imparatorluk olmanın verdiği güvenle 
batıdaki gelişmeleri görmezlikten gelen Osmanlı bürokrasisi, devlet ve toplum düzeninde 
görülen bozulmanın sebebini kanun-ı kadîmden uzaklaşmakta aramış, çareyi de Kanunî 
döneminin görkemli günlerine dönmekte bulmuştur. Bu gelenekçi ıslahat düşüncesi, her 
dönemde taraftar bulmakla birlikte bilhassa 

18. asra kadar etkili olmuş; Viyana bozgunuyla, gerek moral, gerekse insan gücü ve toprak 
bakımından büyük kayıplarla karşı karşıya kalan ve batının askerî-teknik üstünlüğünü 
istemeye istemeye kabullenmeye mecbur kalan Osmanlılar için, bu tarihten sonra çözümü 
kanun-ı kadîmde değil batıda aramaya başlayacakları bir süreç başlamış; başta savunma 
alanında olmak üzere bilim, kültür ve hayat tarzında yüzler batıya yönelmiştir. 

Osmanlılar bu asra, kökleri oldukça eskiye uzanan huzursuzlukların sosyal bir patlamaya 
dönüştüğü Edirne Vak’ası (21 Temmuz 1703) olarak bilinen isyanla girmiştir. Bu olay 
sonrasında, ilk defa devletin Osmanlı hanedanı tarafından idaresi tartışılmaya 
başlanmıştır. Edirne Vak’ası’nın ardından iç huzurun sağlanması 1718’leri bulmuştur. 
Savaş yanlısı güçlerin yıkılması üzerine sadrazamlığa getirilen (1717) Nevşehirli Damad 
İbrahim Paşa, toprak kayıplarına razı olup Pasarofça Antlaşması’yla (1718) Viyana’dan 
beri süregelen karışıklığa son vermeye çalışmış; Avrupalıların askerî güçleri ve diplomasisi 
hakkında bilgi edinmek üzere ilk defa Paris, Viyana gibi şehirlere Osmanlı elçileri 
göndermiştir. Bu antlaşmanın getirdiği barış yıllarında, Avrupalılara tepeden bakma 
bırakılarak sadece askerî-teknik alanda değil, sosyal-kültürel hayatta da batıdan 
aktarmalar başlamıştır. Sonradan Lâle Devri olarak adlandırılan,1718-1730 arısındaki 12 
yıllık barış döneminde, III. Ahmed ve veziri Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın gayretleriyle 
Kâğıthane merkez olmak üzere İstanbul’un her tarafında bir imar ve kültür faaliyetine 
girişilmiştir. İsmi bizzat İbrahim Paşa tarafından konulan Sadabad, 27 Şevval ll34/31 
Temmuz 1722’de III. Ahmed’in katıldığı muhteşem bir törenle açılmış; saray bu tarihten 
itibaren devlet erkânı, şairler, musikişinaslar, rakkaseler ve zevk erbabının toplandıkları bir 
eğlence mekânı olmuştur. Devlet erkânı, giyim kuşamda bir lüks ve israf yarışına girerken, 
batılı ressamlara portrelerini çizdirmek, pahalı samur kürkler giymek moda olmuştur. 
Yönetici kesimden başlayarak, evlerde alçak divanların yerini koltuklar ve iskemleler 
almaya başlamış, pantolon gibi batı tarzı giyim yaygınlaşmıştır. Öteden beri Türkler 
arasında önem verilen bir çiçek olan ve döneme adını veren lâle, bu devirde hastalık 
derecesine varan bir çılgınlığa/tutkuya dönüşmüş, nadir bir lâle soğanı yüzlerce altına 
kadar satılmaya başlamıştır. 

Lâle Devri, bu zevk ve sefa yanının yanında, bilim, kültür ve sanat faaliyetleri bakımından 
da önemli gelişmelere sahne olmuştur. Bu alandaki yeniliklerin en önemlisi İbrahim 
Müteferrika (1727¬1745) tarafından matbaanın kurulmasıdır. Bunun yanında, sadrazam 
İbrahim Paşa tarafından, Arapça ve Farsçadan çeviriler yapmak üzere bir tercüme heyeti 
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oluşturularak, dinî, tarihî eserlerin yanında felsefe ve astronomi ile ilgili eserler çevrilmiştir. 
Daha önce Osmanlılarda farklı dillerde basım görülmekle birlikte, Türkçe ilk kitap bu 
dönemde basılmıştır. Müteferrika’nın ölümüne kadar dinî, tari hî- coğrafî eserler ve 
sözlüklerden oluşan 17 eser yayımlanmıştır. Binlerce hattatın isyanı ise, bazı dinî eserlerin 
çoğaltılması işi onlara verilerek bastırılmaya çalışılmıştır. Müteferrika’nın ölümünden sonra 
ise uzun yıllar hiç kitap yayımlanamamıştır. Bu olumlu gelişmelere karşılık, Lâle 
Devri’ndeki israf ve lüks merakı, sadrazam ve ekibine karşı tepkileri körüklemiş ve bu 
dönem Patrona Halil isyanıyla (1730) kanlı bir şekilde sona ermiş, devrin sembolü hâline 
gelen Sadabad yerle bir edilmiştir. Lâle Devri, bazı aşırılıklar bir kenara bırakıldığında 
toplumdaki değişim arzusunun ulaştığı boyutu göstermesi bakımından oldukça önemli bir 
dönemdir. 

III. Ahmed’in isyan karşısında tahtı bırakıp köşesine çekilmek zorunda kalmasından sonra 
yerine I. Mahmud (1730-1754) geçmiştir. Onun, İran, Avusturya ve Rusya karşısında elde 
ettiği bazı askeri başarılar, Belgrat Antlaşması’ndan Rus savaşına kadar (1739-1768) 
sürecek 30 yıllık uzun bir barış ve rehavet dönemini getirmiştir. Ruslar ve Avrupalıların 
kolaylıkla ittifak yapmaları, ilk kez bu kadar uzun bir süre savaştan uzak kalan 
Osmanlılara, kuvvetler dengesinde diplomasinin önemini kavratmıştır. I. Mahmud, barış 
yıllarında Lâle Devri’ni hatırlatan boğaz sefaları ve imar faaliyetlerini devam ettirmiş, 
İstanbul’da ve diğer illerde kütüphaneler, Yalova’da bir kağıt fabrikası kurmuştur. Batılı 
ülkeler karşısında alınan mağlûbiyetler, ordunun Avrupaî tarzda talim ve teçhizini zaruri 
kılmış; sonradan Humbaracıbaşı Ahmed Paşa adını alan Fransız C. Alexandre Comte de 
Bonneval’in yardımıyla, maaşlı, yeni bir Humbaracı Ocağı (Hendesehane) kurulmuştur 
(1734). Fakat bu ocak yeniçerilerin baskısı üzerine bir süre sonra kapatılmıştır. Gerek 
kuzeyde ve batıda, gerekse doğuda varlık mücadelesini sürdüren Osmanlılar, bu asırda bir 
taraftan da büyük yangınlar, binlerce insanın ölümüne sebep olan depremler ve veba 
salgını gibi doğal afetlere maruz kalmıştır. 

Koca Ragıb Paşa’nın (1756-1763) sadrazamlığı döneminde, devlet Avrupalıların savaş 
tahriklerinden uzak tutulmaya ve askeri ıslahatlar devam ettirilmeye çalışılmıştır. Baron de 
Tott’un yardımıyla Tophane ıslah edilerek yeni top dökümhaneleri ve gemiler inşa 
edilmiştir. Fakat bunlar mevzi düzeltmelerden öteye geçememiştir. Uzun barış yıllarından 
sonra gelen Rus savaşının (1768) büyük bir felaketle sonuçlanması, III. Mustafa’nın 
üzüntüsünden ölümüne sebep olmuş (21 Ocak 1774), tahta çıkan kardeşi I. Abdülhamid 
(1774-1789); Karlofça’dan sonraki en ağır antlaşma olan Küçük Kaynarca Antlaşması 
(1774) ’nı imzalamak zorunda kalmıştır.Devletin bütün zafiyetini gözler önüne seren bu 
savaşlardan sonra, Osmanlıların kaderi Avrupa devletlerinin kuvvet dengesine bağlı 
kalmıştır. Böylesine kritik bir dönemde tahta geçen I. Abdülhamid, askerî ıslahatlara önem 
vermiş; Osmanlı ordusunu ıslah etmek üzere gelen Fransız heyetin başında bulunan 
Baron de Tott’un desteğiyle, tersanede matematik eğitimi veren Mühendishane (1776), 
daha sonra yabancı uzmanların idaresinde İstihkâm Okulu (1784) ve deniz subayı 
yetiştirmek üzere Mühendishane-i Bahrî-i Hümayun (1776) açılmıştır. Fakat asıl ıslahı 
gerektiren yeniçeri ocağına ise yine dokunulamamıştır. Bu askerî faaliyetlerin yanında, 
matbaa Beylikçi Raşid Efendinin gayretleriyle yeniden canlandırılmıştır (1782).Gelişen 
olaylar, Osmanlıların köhneleşmiş sistemiyle Batılı devletlerle başa çıkamayacağını bir 
defa daha göstermiş, sadece askeri alanda değil, bütün devlet kurumları için bir 
düzenleme ve yeniden yapılanma ihtiyacını açıkça ortaya çıkarmıştır. Bu sebeple, iyi bir 
eğitim gören, reform yanlısı bir devlet adamı olan III. Selim (1789-1807), askeri ve idari 
alanda Nizam-ı Cedid adı verilen ıslahat çalışmalarına girişmiştir. Bunun için, başta Fransa 
olmak üzere İngiltere ve İsveç’ten uzmanlar getirmiş, geçici elçiliklerin dışında Londra, 

http://www.altayli.net/


ZİHNİYET ÇÖZÜLÜŞÜNDEN EDEBÎ ÇÖZÜLÜŞE: 
LÂLE DEVRİ'NDEN TANZİMAT'A TÜRK EDEBİYATI 

Türk Tarihi Araştırmaları http://www.Altayli.Net 

   Sayfa No: 3 

Viyana Berlin ve Paris gibi önemli merkezlerde ilk daimi elçiliklerin açılmasını sağlamıştır. 
Askeri alanda, modern Nizam-ı Cedid ordusunun kurulmasına karar vermiş; Yeniçeri, 
Humbaracı, Lâğımcı ve Topçu Ocaklarına talim mecburiyeti koymuştur. Ordunun ihtiyaçları 
için deniz mühendishanesinin yanında kara mühendishanesi (Mühendishane-i Berrî-i 
Hümayun) kurulurken (1794); bilim, sanat, ticaret alanında da Avrupa’daki gelişmelere 
ayak uydurulmaya çalışılmıştır. Sosyal alanda da bazı düzenlemeler yapan III. Selim, 
devlet erkânında görülen lüks ve gösteriş merakını yasaklamış, ahlakî çöküntüyü 
engellemek için içki yasağı getirmiştir. Fakat aksaklıkların büyük boyutlara ulaşması, 
reform çalışmalarını yürütebilecek yeterli elemanın olmaması, ıslahat çalışmalarından 
beklenen sonucun alınmasını engellemiştir. Nizam-ı Cedid askerinde görülen, Avrupai 
şekil ve üslûp bazı halk kitlelerini de rahatsız etmiş, Rus seferinden sonra başlayan Lâle 
Devri’ni aratmayacak eğlence âlemleri ve mehtap sefaları padişaha duyulan öfkeyi daha 
da arttırmıştır. 1807’de Boğaz’ı korumakla görevli muhafızlara Nizam-ı Cedid kıyafetinin 
giydirilmek istenmesi Kabakçı Mustafa Çavuş’un önderliğinde bir isyana sebep olmuştur. 
Etrafındaki insanlara güveni kalmayan III. Selim, isyancılara karşı koymayarak Nizam-ı 
Cedid’i kaldırdığını ilân etmiş ve böylelikle reform hareketleri tam bir fiyaskoyla 
sonuçlanmıştır. Görüldüğü gibi, bu dönemde yapılan ıslah çalışmaları genel olarak 
eskilerin yanında yeni müesseselerin kurulması şeklinde gerçekleşmiş, bu ise klâsik 
düzeni değiştirmeye, çöküşe doğru giden imparatorluğa hayat vermeye yetmemiştir (Siyasî 
ve sosyo-kültürel hayat için bk. İ. HakkıUzunçarşılı 1978; Uzunçarşılı 1983; Shaw 1982; 
Kunt 1999; Emecen 1999; Beydilli 1999). 

Osmanlı zihniyet dünyasında 18. asrın başlarından itibaren kendisini daha fazla 
hissettirmeye başlayan çözülme, siyasî hayatın yanında sosyal yapıda da önemli 
değişikliklere yol açmıştır. Yıllardır biriken problemler, toprak kayıplarıyla gelen binlerce 
göçmenin iskânı, Celalî isyanları ve iç karışıklıkların getirdiği huzursuzluklar, konar 
göçerlerin yerleşik hayata zorlanması, beraberinde işsizlik, ekonomik sıkıntı ve ahlâkî 
çöküntü getirmiştir. Ekonomik sıkıntıların artmasında, 17. asrın başlarından itibaren İngiliz 
ve Hollandalıların Güney ve Güneydoğu Asya’da egemenlikler kurmaya başlamasıyla 
dünya ticaret yollarının açık denizlere geçmesinin de önemli bir rolü vardır (Faroqhi 1999: 
200-208). Fakat, artan bu sefalete karşılık başta devlet erkânından başlamak üzere 
sefahat de artmış, israf ve lüks merakı herkesi sarmıştır. Bu asırda, Paris’te Turquerie diye 
Türk giyim kuşam tarzı moda olurken, Osmanlılarda da Batı taklit edilen prestij kültür 
hâline gelmiştir. Osmanlı’daki zihniyet değişiminde, Batılı ülkelerle artan ilişkilerin ve 
kurulan elçiliklerin özel bir önemi vardır. Elçiliklerde seküler bir anlayışla kendisini 
yetiştirmeye başlayan Osmanlı aydınları, modernleşme eğilimini besleyen temel kaynak 
olmuştur. Paris’e 1720/21’de elçi olarak gönderilen Yirmi sekiz Mehmed Çelebi’nin 
sefaretnamesi, zihniyet dünyasındaki değişimi/çözülüşü göstermesi bakımından önemli bir 
dönüm noktasıdır. Bu eserde olduğu kadar, daha önce hiç bir eserde Batı kültür ve 
medeniyetine duyulan hayranlık ifade edilmemiştir. Yönetim kesiminde kendisini 
hissettirmeye başlayan modernite/batılılaşma eğilimi, öncelikle savunma alanında 
kendisini göstermiş; bu eğilim saray, ordu ve resmî kurumlardan başlayarak, başta mimari 
olmak üzere, musiki, tezyinat, giyim- kuşam ve hayat tarzını da etkilemeye başlamıştır. 
Bunlar içinde batılı öğelerin en hızlı uygulandığı sanat dalı mimari olmuştur. Mimariye göre 
batılı resim anlayışına geçiş biraz daha uzun sürmüştür (Ödekan 1999). Diğer sanat 
dallarına yansıyan batı etkisi bu asırda musıkiye yansımamıştır. 

*** 

Karlofça (1699) ’dan itibaren belirgin bir şekilde kendisini hissettirmeye başlayan sosyal ve 
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siyasî yapıdaki çözülüş, bilim, kültür ve sanat eserlerinde etkisini göstermeye başlamakla 
birlikte; eskinin bütün heybetiyle varlığını sürdürdüğü bir dönemde bunlar dağınık, 
birbirinden kopuk arayışlardan öteye geçememiştir. Çünkü devri peşinden 
sürükleyebilecek bir fikir akımı veya bir ekol bu asırda henüz ortada yoktur. 

Edebiyatımızı, divan/klâsik, halk veya anonim, âşık, tekke (dinî-tasavvufî) olmak üzere 
tasnif etmek bir gelenek hâline gelmekle birlikte; bu ayırım inceleme kolaylığı sağlamasının 
dışında fazla bir anlam ifade etmemektedir. Bilindiği gibi edebî eserler, sözlü ve yazılı 
kültür ortamlarında vücut bulmakta ve bunlar değişen sosyal şartlara bağlı olarak sürekli 
bir etkileşim içinde gelişimini sürdürmektedirler. Anonim, âşık ve tekke edebiyatının bir 
kısmı, okumak yerine dinlemek amacıyla kaleme alınan sözlü kültür ortamına ait eserlerdir. 
Bunlar arasında da zamanla iyi bir eğitim gören, estetik edebiyat çizgisinde eserler veren 
temsilciler yetişmiştir. Batıda, edebî eserler popüler (hafif, toplumcu) ve estetik (gerçek, 
bireyci) olmak üzere ikiye ayrılarak incelenmektedir. Türk edebiyatını da, benzer bir 
şekilde, zorlama bir takım tasniflerden uzak, bütüncü bir yaklaşımla ele almak; gereksiz 
isimlendirmeler yerine bizzat edebiyatın kendi gelişimi esas alınarak belirlenecek 
dönemlere uygun isimler bulmaya çalışmak, en doğru yol olsa gerektir. 

Arap edebiyatında şekillenen sanat ve estetik anlayışı, bu edebiyatta 9-11. asırlar arasında 
klâsik dönemini yaşadıktan sonra, 19. asra kadar devam edecek bir durgunluk sürecine 
girmiştir (Çetin 1991: 291). Bu sanat anlayışı, asıl gelişimini büyük ölçüde Türk soyundan 
gelen hükümdarların himayesi ve teşvikiyle Fars edebiyatında göstermiş; kuruluş devrinin 
tipik özelliklerini gösteren Horasan üslûbundan sonra, Irak üslûbuyla klâsikleşme sürecine 
girmiştir. Türk edebiyatını derinden etkileyen önemli şairler yetiştiren Fars edebiyatında, 
Camî (ö. 1492) ile klâsik dönem kapanmış ve bundan sonra, Hz. Ali ve 12 imam inancını 
anlatmaya dönük dinî-mezhebî bir yola girilmiştir (bk. Hümaî 1340). Anadolu sahasında 
gelişen Türk edebiyatı ise, üç asırlık bir kuruluş ve gelişme döneminden sonra, 16. asırda 
Fuzulî (ö. 1556) ve Bakî (ö. 1600) gibi şairlerin elinde Fars edebiyatında olmayan bir 
derinlik ve incelik kazanarak klâsikleşme sürecini tamamlamıştır. Fars edebiyatı, 16. asırda 
Herat şairleri arasında doğan ve 17. asırda Safevîlerin ağır baskılardan bunalarak Hint-
Türk imparatorluğu sarayına sığınmak zorunda kalan şairlerin elinde gelişen Hint 
üslûbuyla, daha bediî, ince, zihnî ve girift bir özellik kazanmıştır. Fakat bu, yeni bir akım 
değil klâsik estetiğin geleneksel konu, biçim, teşbih ve mecaz sisteminin kendi içinde yeni 
bir terkibe ulaşmasıdır. Bu dönemde, klâsik estetiğin açık, anlaşılır anlatım sistemi (imge) 
işlene işlene çok yönlü karmaşık bir nitelik kazanmıştır. Bu üslûp, Nef’î (ö. 1635) ’nin sanat 
hayatının ikinci yarısından itibaren Türk edebiyatında etkisini göstermeye başlamış ve 17. 
asırda Nailî-i Kadîm (ö. 1666), Neşatî (1674), Fehîm-i Kadîm (ö. 1648), İsmetî (ö. 1664) 
gibi önemli temsilcilerini yetiştirdikten sonra Nabî (ö. 1712) ’den itibaren aşırı zihnîliği ve 
külfeti sebebiyle eleştirilmeye başlanmış ve Sabit’le (ö. 1712) birlikte mahallî duyarlılığın 
ön plâna çıkmasıyla 18 ve 19. asırda asırda birkaç temsilci dışında eski önemini yitirmiştir. 

Divan edebiyatı bu asırda klâsik devrin son dönemini yaşar. Bu edebiyat, 18. asırda, 
önceki asırlarda oluşan zevk anlayışları doğrultusunda bir gelişme göstermekle birlikte, 
çok daha renkli, zengin, eklektik bir görünüm arz eder. Anlamdan ziyade sese önem veren, 
açık, tabiî, zarif bir söyleyişe dayanan klâsik üslûp; klâsik üslûp içinde kalmakla birlikte ses 
yerine anlamı (fikri) ön plâna çıkaran tebliğî (hikemî, didaktik) üslûp; anlamın ön plâna 
çıktığı, girift ve yeni mazmunlarla yüklü muğlak, tasannulu söyleyişe dayanan bediî üslûp 
(Sebk-i Hindî) ve konuşma diline ait deyişlerle yüklü, külfetsiz, açık bir söyleyişe yaslanan 
mahallî/folklorik üslûp, bu dönemin belirgin çizgileri olur. Fakat, bu asırda şairler daha çok 
Hint üslûbuyla zirveye çıkan külfetli, sanatkârane söyleyişe tepki olarak nesir üslûbuna 
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doğru açılan tasannudan uzak, açık, zarif ve külfetsiz bir söyleyişi tercih ederler. Nedîm’de 
zarif bir senteze ulaşan bu üslûp, daha çok Sebk-i Hindî öncesi, yani Bakî (ö. 1600), 
Şeyhülislâm Yahya (ö. 1643) gibi şairlerin elinde ifadesini bulan, şairlerin kudemâ tarzı 
dediği klâsik üslûptur. Bu, mevcut estetik anlayışı içinde bütün imkânları zorlayan bir 
edebiyatın yeniden geriye dönüşüdür. Fars edebiyatında da, 18. asrın başlarından 20. 
asra kadar Hint üslûbuna tepki olarak Sebk-i Irakî ve Sebk-i Horasanî şairleri örnek 
alınmaya başlanmıştır. Bu, bir geriye dönüş hareketi olması sebebiyle Bâzgeşt-i Edebî 
olarak anılmıştır (bk. Mîr Sadıkî 1376: 30-31; Şümeysa 1378: 305¬339). Bu dönemde 
yetişen Türk şairlerinin eserlerinde, bu şairlerin isimlerine rastlanmaması iki edebiyatın 
aynı saiklerle benzer bir yöne yöneldiklerini düşündürmektedir. Türk şairleri, bu asırda 
kendi klâsiklerinin yanında Fars edebiyatından Örfî-yi Şirazî (ö. 1590), Saib-i Saib-i Tebrizî 
(ö. 1669), Kelîm-i Kaşanî (ö. 1650), Tâlib-i Amulî (ö. 1626) ve Şevket-i Buharî (ö. 1699) 
gibi Hint üslûbunun önemli temsilcilerini örnek almaya, kendilerini onlarla karşılaştırmaya 
devam etmişlerdir. 16. asırdan itibaren ifade edilmeye başlanan Fars şairlerine üstünlük 
iddiası bu asırda daha yüksek tonla söylenmiş, bu küçümseyici eda ikinci sınıf şairlerde 
bile hâkim olmuştur. Fars etkisi, Arpaeminizade Samî (ö. 1733) ve Hoca Neş’et’le (ö. 
1807) birlikte yeniden canlanmış, klâsik imge sisteminden Sebk- i Hindî’nin imge sistemine 
geçiş en yüksek ve yoğun bir şekilde asrın sonunda Şeyh Galib (ö. 1799)’le 
gerçekleşmiştir. 

Siyasi ve sosyal hayatta belirgin bir şekilde kendisini hissettirmeye başlayan zevâle 
karşılık, bu dönemde edebiyat hayatı önceki asrın devamı olarak kemal dönemini 
yaşamaya devam etmiş; eski şiir, önceki asırda hikmet ve hünerle ulaşmaya çalıştığı 
merhaleye, bu asırda günlük hayatı ve konuşma dilinin kendisine has lügatini şiire 
taşıyarak varmaya çalışmıştır.Bu asır, şair kadrosu bakımından eski edebiyatın en zengin 
dönemidir. Bu sebeple 18. yüzyıl, kaynaklarda şiir ve şair asrı olarak kabul edilmiş; 
Sabit’ten itibaren "her kaldırım taşının altından bir şair”in çıkması sık sık eleştiri konusu 
edilmiştir. Bu tür şikayetlere önceki asırlarda da rastlanmakla birlikte; bu asırdaki artış 
büyük bir geleneğin tekrarlana takrarlana boş bir şablona dönüşmeye başladığını 
göstermektedir. İstanbul kütüphanelerinde, 18. asra ait divanı olan şairlerin sayısı 168’dir 
(TYDK 1968: 901-934). Safayî (ö. 1725), Salim (ö. 1743), Belîğ (ö. 1729), Ramiz (ö. 1788), 
Silahdarzade Mehmed Emin (ö. ?), Safvet (ö. ?), Es’adzade (1796), Enderunlu Akif (ö. 
1796) tezkirelerine göre ise, bu asırda yetişen şairlerin sayısı 1322’dir (Çeltik 1998: 49-85). 
Bunlar, eski şiiri besleyen kaynakların bu asırda eski gücünden fazla bir şey 
kaybetmediğini göstermektedir. 

Bu asırda Osmanlılar, birkaçı dışında sanatkârları koruyan, onları teşvik eden şair, 
musikişinas, yenilik yanlısı padişahlar tarafından yönetilmiş; artan iç ve dış sarsıntılara 
karşılık başta saray olmak üzere diğer devlet adamları sanatkârları teşvik etmeye devam 
etmişlerdir. III. Ahmed (1703-1730) Necib ve Ahmed mahlâsıyla, I. Mahmud (1730-1754) 
Sebkatî mahlâsıyla, III. Mustafa (1757-1774) Cihangir mahlâsıyla, III. Selim İlhamî 
mahlâsıyla şiirler söylemiştir. III. Ahmed ve III. Selim (Elgin 1959) ise divan tertip 
etmişlerdir. I. Mahmud ve bilhassa III. Selim şairliklerinin yanında iyi birer bestekârdır. III. 
Ahmed ve III. Selim’in saltanat yılları sanatkârlar açısından en verimli dönemlerdir. Bu iki 
padişahın sanat ve kültür faaliyetlerine yakın ilgisi, asrın başında Nedîm (ö. 1730), 
sonunda ise Şeyh Galib (ö. 1799) gibi eski edebiyatın iki zirve ismini yetiştirmiştir. 
Padişahların yanında, Damat İbrahim Paşa ve Koca Ragıb Paşa gibi sadrazamların sanat 
ve kültür faaliyetlerine verdiği önem, sosyal ve siyasî hayattaki olumsuzluklara karşılık 
edebiyat hayatının canlılığını korumasında etkili olmuştur. 
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Bu asırda edebiyat ve sanat hayatının merkezi yine İstanbul’dur. Edirne, Bursa, Yenişehir, 
Mora, Edirne, Tokat, Erzurum, Antakya, Adana, Kerkük, Kırım gibi merkezlerde doğan 
devrin önde gelen isimleri, tahsil veya görevleri sebebiyle İstanbul’a gelerek, kendilerini 
burada gösterme fırsatı bulmuşlardır. Bu, siyasî ve sosyal hayattaki çözülmenin kendisini 
iyice hissettirdiği 18. asırda, İstanbul’un çekim merkezi olma özelliğinden bir şey 
yitirmediğini göstermektedir. İstanbul dışında da Diyarbakırlı Hamî ve Âgâh gibi bazı 
şairlerin etrafında küçük muhitler oluşmuştur. 

Bu asır, klâsik edebiyatın şiir ve şair bakımından en verimli çağı olmakla birlikte; bunlar 
arasında, nazımlıktan şairliğe çıkabilenlerin sayısı ne yazık ki fazla değildir. Bu dönemin 
şair kadrosu bakımından dikkati çeken bir özelliği de, klâsik edebiyatın en meşhur kadın 
şairi Fıtnat Hanım’ın bu asırda yetişmesidir. 

Bu dönemin ilk akla gelen isimleri, tezkirecilerin el değmemiş düşünceler ve kendisine has 
hayallere sahip, yaratıcı şairler olarak vasıflandırdığı, kendisinden sonra birçok takipçi 
bulan üslûp sahibi şairler olan Nedîm (ö. 1730) ve Şeyh Galib (ö. 1799)’tir. 

Bu üslûp sahibi şairlerin izinden gitmekle birlikte, üstat şairlerden aldıkları manalardan yeni 
bir mana çıkarmaya kadir; tezkirecilerce yaratıcı şairler gibi makbul tutulan, yer yer 
üstatları seviyesinde orijinal şiirler yazan şairler ise şunlardır: 

Kâmî (ö. 1724), Samî (ö. 1733-34), Raşid (ö. 1735), Seyyid Vehbî (ö. 1736), Nahifî (ö. 
1738?), Münîf (ö. 1743), Neylî (ö. 1748), Koca Ragıp Paşa (ö. 1763), Sünbülzade Vehbî 
(ö. 1809). 

Bu grubu, şiir ve inşada mahareti olan, nazım ve nesri şairler arasında makbul tutulan ve 
devrinde şöhretin kapılarını aralamayı başarmış, çağdaşları arasında nâdirü’l-akrân olarak 
vasıflandırılan; doğuştan iyi şair olmakla birlikte sanatlarını yeterince geliştirme fırsatı 
bulamamış, eserleri gerekli titizlikten yoksun şairler takip etmektedir: 

Dürrî (ö. 1722), Osmanzade Tâib (ö. 1724), Nazîm Yahya (ö. 1727), İsmail Belîğ (ö. 1729), 
Vahîd (ö. 1732-33), Atıf (ö. 1742), Hatem (ö. 1754), Mehmed Emin Belîğ (ö. 1760-61), 
Çelebizade Asım (ö. 1760), Nevres-i Kadîm (ö. 1761-62), Hazık (ö. 1763), Naşid (ö. 1791), 
Kânî (ö. 1792), Hoca Neş’et (ö. 1807), Vak’anüvis Pertev (ö. 1807-08), Esrar Dede (ö. 
1796), Enderunî Fazıl (ö. 1810), Sürurî (ö. 1814). 

Taklit ve tekit seviyesinde kalmakla birlikte, yer yer mana ve hayali güzel tazmin ve iktibas 
edebilen; nazire şairleri içinde, bazı şiirleri ve çeşitli özellikleriyle dikkati çekmeyi başarmış 
şairler ise şunlardır: 

Hevayî (ö. 1715), İzzet Ali Paşa (1734), Enis Dede (ö. 1733), Şeyhülislâm İshak (ö. 1734), 
Sakıb Dede (ö. 1735), Feyzî (ö. 1739), Salim (ö. 1743), Fennî (ö. 1745), Kırımlı Rahmî (ö. 
1752), Şeyhülislâm Es’ad (ö. 1753), Ratib Ahmed Paşa (ö. 1762), Haşmet (ö. 1768), Fıtnat 
(ö. 1780), Beylikçi İzzet (ö. 1809), İlhamî (III.Selim) (ö. 1808). 

Devri temsil özelliğine sahip bu şairlerin yanında, tezkirelerde övgüyle bahsedilen, vezinli 
kafiyeli söz söylemeye kadir, heveskâran-ı nazm (nazm heveskârları) veya şair-i puhte-
güftâr (ham sözlü şair) olarak nitelendirilen divan sahibi çok sayıda isim daha vardır. 

Bu dönem edebiyatı, yukarıda belirtildiği gibi daha önceki asırlarda oluşan edebî zevkler 
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doğrultusunda gelişmesini devam ettirmiştir. Mevcut estetik anlayışı içinde dilin imkânlarını 
sonuna kadar zorlayan üstat şairlerden sonra; Nedîm ve Şeyh Galib, üstün yetenekleriyle 
eski şiire derin bir nefes aldırmışlardır. Bunların dışındaki şairlere ise eskilerin ve devrin 
üstat şairlerin izinden gitmek kalmıştır. Bu sebeple, bu asır daha çok bir nazire edebiyatı 
görünümü arz etmektedir. Bu asırda en çok tanzir edilen şairlerin başında, gazelde Nabî 
(ö. 1712), kasidede ise Nef’î (ö. 1635) gelmektedir. Asrın başında Nedîm’in, sonunda da 
Şeyh Galib’in yetişmesiyle, şairlerin ilgisi yukarıdaki üstatların yanında onlara da 
yönelmiştir. Bu durum, her aşırılıkta olduğu gibi tepkilere yol açmış, nazirenin basit bir 
taklit, hatta sirkat (hırsızlık) seviyesinde kalması bazı şairlerce eleştirilmiş; kudemanın 
köhne tarzının terk edilip yeniyi bulmanın gereği ifade edilmiştir. Divanlardaki nev-zemin, 
nev-âyin başlıklı şiirler, şairlerdeki değişim arzusunu göstermesi bakımından son derece 
önemlidir. Buna karşılık, eskinin küçük istisnalar dışında hayat tarzı ve edebiyat anlayışıyla 
bütün heybetiyle devam etmesi, şairleri kudema tarzından kurtaramamış, onlardaki 
yenilikler de yeni bir mazmun, alışılmadık bir kafiye ve rediften öteye geçememiştir. 
Şairlerin yeni olandan anladıkları da açık değildir. 

Şairlerdeki bu yenilik arzusu, gerek şekil, gerekse içerik bakımından klâsik estetiğin katı 
kurallarında çözülmelere yol açmıştır. Eski şiirin kadim konuları, aşk, tasavvuf, rintlik ve 
tabiat, önceki asırdan itibaren artmaya başlayan mahallî konular bu asırda da devam 
etmekle birlikte; şairlerin yüzü iç ve dış gerçekliğe daha fazla dönmüş, sosyal hayat ve 
zihniyet dünyasındaki değişimin iz düşümleri az da olsa edebiyatta görülmeye başlamıştır. 
Bu dönemde tasavvufî aşk birkaç temsilci dışında pek görülmemiştir. Kadim, her dem taze 
konu olan aşk, geleneksel soyut kalıplarından çıkıp Nedîm, Enderunî Fazıl gibi şairlerin 
elinde daha gerçekçi, yer yer müstehcen ve bayağılık boyutlarında ifade edilmeye 
başlanmıştır. Fakat, şairlerin bu tavırları tepkilere yol açmış, Nedîm ahlâk bozuculukla 
suçlanırken; Fazıl’ın Zenan-nâme’si Tanzimat döneminde bile müstehcen bulunarak 
toplatılmıştır. 

Yerli konular, gerek mesnevîlerde, gerekse kaside nesiblerinde başarıyla sahnelenmiş, yer 
yer modern hikâyeleri andıran örnekler ortaya konulmuştur (Kortantamer 1993:391-412; 
Horata 1997: 593-599, 423-433). Bunların yanında, yeni, orijinal benzetmeler, alışılmadık 
mazmunlar divanlardaki çizgi dışı söyleyişlerin sayısını ciddî bir şekilde artırmıştır. Şairler, 
mavi gözlü ve sarışın güzellere, kâfir dilberlerine olan meylini ifade edip esmerden şikayet 
etmeye başlamışlar, sevgilinin her şeyine razı olan âşıkların yerini cefalı sevgili istemeyen 
âşıklar almaya başlamıştır. Bunun dışında divanlarda, belâgat, sarf, nahiv ve usûl ilmine 
ait terimlerle örülü kasideler ve musiki terimleriyle dolu şiirlere yer verilmiştir. Bunlar, eski 
şiirin söz dağarcığındaki ve zevk anlayışındaki çözülüşün önemli ölçülere ulaştığını; klâsik 
estetiğin katı kalıpları içinde eskinin devamı olmayan farklı bir durumun ortaya çıkmaya 
başladığını göstermektedir. Bu, geleneğin içinde ferdin doğuşunu, yani klâsik şairlerin 
kendisini ben olarak ortaya koymaya başladıklarını işaret etmektedir. 

Bu tür yenilik arayışlarına karşılık, bu asır edebiyatının genellikle taklit seviyesinde 
kalması, buna karşılık ortalığın şair geçinen insanlarla dolması bazı şairleri edebiyat 
dünyasının hakemliğine soyundurmuştur. Osmanzade Taib, resmî fermanla reis-i şairan 
ilan edilmesinden sonra Sultan Ahmed için kaleme aldığı kasidesinde; çağdaşı şairleri 
değerlendirmiş, şairle müteşairi (şair geçinen) ayırmaya çalışmıştır. Daha sonra da bu 
görevi yerine getirmek üzere Seyyid Vehbî’yi vekil bırakmıştır. Vehbî de 170 beyitlik uzun 
vekâletnamesinde, Sultan III. Ahmed devri şairlerinin şiir ve inşalarını değerlendirmiş, o da 
kendisinden sonra Nedîm’i görevlendirmiş, onun da son hükmü vermek için Selim Efendi 
(ö. 1725) ’yi vekil bırakmasını tavsiye etmiştir. Fakat Nedîm’in zamansız ölümü bu görevini 
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yerine getirmesini engellemiştir. Selim ise edebiyat dünyasında fazla bir varlık 
gösterememiştir. Asrın sonunda sultanu’ş-şuara seçilen Sünbülzade Vehbî (ö. 1809) ise, 
sühan redifli kasidesinde çağdaşı şairleri isim vermeden istihza yoluyla hicvetmiştir. 

Bu asırdaki yozlaşmayı gösteren bir örnek de müşterek gazel sayısındaki artıştır. Nabî’de 
bir örnekle sınırlı kalan bu yöneliş, bu asır şairleri bilhassa bir muhit etrafında toplananlar 
arasında oldukça rağbet görmüştür. Beylikçi İzzet gibi bazı sanatkârlarda şairlerin sayısı 
dörde kadar çıkarılmıştır. 

Bu asırda, heceyle yazılan bazı şarkı ve koşmaların yanında klâsik nazım şekilleri 
kullanılmaya devam etmiştir. Fakat eski nazım şekilleri içinde alışılmadık, yeni konular 
daha fazla görülmeye başlamıştır. Nazîm, Fıtnat, Sünbülzade Vehbî, Enderunî Fazıl gibi 
şairler, bazı müstezatlarında gazelin yerine kıt’ayı tercih etmişlerdir. Bunun dışında, Nazîm 
müstezat şeklinde naat, Hevayî ise hezl yazmıştır. Kaside, tarih, mesnevî, musammat ve 
gazeller arasında içeriğiyle dikkati çeken orijinal şiirlere rastlanmaktadır. Bu dönemde, 
önceki asra göre kaside ve mesnevî sahasında ciddî bir azalma görülmektedir. Buna 
karşılık, gazeller ve tarihler ile, şarkı, tahmis, murabba, muhammes gibi musammatların 
sayısında artış olmuştur.Bu olumsuzluklara karşılık, kaside sahasında başta Nedîm (Macid 
1997) ve Galib (Okçu 1993) olmak üzere önemli isimler yetişmiştir. Bu şairler asıl 
kudretlerini gazellerinde göstermekle birlikte, kaside şeklinde de ilk akla gelen isimlerdir. 
Nedîm ve Galib’ten sonra, kaside sahasının ilk akla gelen ismi Münîf’tir. (Küçük 1999) Nef’î 
ve Fars edebiyatından Saib, Şevket ve Örfî gibi şairlerin etkisinde kalan şair, orijinal 
hayaller ve güçlü bir söyleyişle yüklü kasideler kaleme almıştır. Münîf’in dışında Seyyid 
Vehbî ve Sünbülzade Vehbî anılması gereken önemli kaside şairleridir. Edirneli Kâmî, 
Samî, Neylî, Kânî, Yahya Nazîm, Sakıb Mustafa, Nevres, Haşmet, Naşid ve Enderunî 
Fazıl kasideleriyle de dikkati çeken şairlerdir. Fazıl, kötü talihinden şikayetleri ve günlük 
konuşma diline açılan üslûbu; Sakıb, Kânî ve Yahya Nazîm naatları; Münîf, Kânî ve Sakıb 
ise kasidelerinin uzunluğuyla dikkati çekmişlerdir. Diğer şairlerde ise, kasidelerin beyit 
sayısında önceki asra göre bir kısalma göze çarpmaktadır. Sebk-i Hindî ile birlikte, sanatın 
hüner göstermeye dönüşmesi tarih, muamma ve lügaz türünde artışa sebep olmuştur. 
Tarihler genellikle kıt’a-i kebire şeklinde yazılmıştır. Nabî’nin 150’nin üzerinde kıt’aya yer 
vermesi takipçilerini de kıt’a yazmaya yöneltmiştir. Dürrî ve Sürurî, tarih türünün bu 
asırdaki en önemli isimleridir. Seyyid Vehbî, Kâmî, Kırımlı Rahmî, Nedîm, Şâkir, Raşid, 
Eenderunî Fazıl divanında çok sayıda tarihe yer veren şairlerdir. Dürrî’nin Divanı’nın 
önemli bir kısmı tarihlerle doludur. Bu asrın ve klâsik edebiyatın tarih düşürmedeki üstadı 
ise Sürurî’dir. Tarih yazmayı sanatının aslî gayesi hâline getiren şairin divanı her kesimden 
insan için yazılmış tarihlerle doludur. Tarihler, klişeleşmiş ifadelerin yanında devrin sosyal 
hayatıyla ilgili realist tasvirleriyle dikkati çeken şiirlerdir. Sosyal konulu tarihlerin yanında, 
Kâmî’nin eşi ve babasının ardından, İzzet Ali Paşa’nın da kızının ardından yazdığı lirik 
tarihlere de rastlanmaktadır. Gazel bu asırda da en çok rağbet gören nazım şekli olmuştur. 
Başta Nedîm olmak üzere, Şeyh Galib, Raşid, Nahifî, Kâmî, Vahîd Mahtumî, Samî, Neylî, 
Çelebizade Asım, İzzet Ali Paşa (Aypay 1998), Mehmed Emin Belîğ, Hazık, Fıtnat, 
Sünbülzade Vehbî, Haşmet (Arslan ve Aksoyak 1994), Naşid, Esrar Dede (Horata 1998), 
Pertev gazelleriyle tanınan şairlerdir. Nedîm, Lâle Devri’nin coşkusunu, duygularını bütün 
içtenliğiyle dile getirdiği gazelleriyle kendisine has yeni bir vadi açan, eski şiirimizin en 
büyük gazel şairlerinden biridir. Sebk-i Hindî’nin en önemli temsilcisi olan Galib, asıl 
kudretini mesnevîsinde göstermekle birlikte gazel tarzının da güçlü şairleri arasında yer 
almıştır. Divanında, basit bir Türkçeyle kaleme alınmış bir gazeli de vardır. Pertev 500 
civarındaki gazeliyle asrın en çok gazel söyleyen şairidir. Bu asırda, geleneksel rindane, 
âşıkane ve dinî-tasavvufî neşveyle alınan gazellerin yanında, Hevayî ile birlikte hiciv ve 
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hezl türünde yazılan gazeller de artmaya başlamıştır. Gazellerin beyit sayısı genellikle 5 
beyit civarına düşmekle birlikte, Şeyh Galib ve Sakıb Dede gibi şairlerde artmıştır. 

Musammatlar, şarkının gördüğü rağbet sebebiyle bu asırda divanlar içinde ön plâna 
çıkmıştır. İlk örneğini, Ubeydî (ö. 1573) ve Nailî’de (ö. 1666) gördüğümüz şarkı yazma 18. 
asırda daha da yaygınlaşmış, Nazîm, Nedîm, Vahîd, Galib, E. Fazıl gibi şairler çok sayıda 
şarkı yazmışlardır. Edebiyatımızda, kendisine has özellikleri olan bir nazım şekli olmaktan 
ziyade, bestelenen veya bestelenmek amacıyla yazılan şiirlerin adı olan şarkı genellikle 
murabba şeklinde yazılmıştır (Cengiz 1986: 314-335). Nedîm, devrin eğlence hayatının 
coşkusundan, III. Ahmed’in tıraş olmasına kadar her konuda yazdığı şarkılarıyla türün 
klâsik konularını genişletmiştir. Vahîd, yazdığı 101 şarkıyla (bestelenen 2 gazeliyle bu sayı 
103’e çıkmaktadır), sonraki asırda yaşayan ve kendisi gibi Enderunlu olan Vâsıf’tan sonra 
(ö. 1824-25) edebiyatımızın en çok şarkı söyleyen şairi olmuştur. 

Pertev, gazellerinin yanında musammatlarının çokluğuyla da tanınan bir şairdir. Divan’ında 
terbi’den ta’şire kadar 72 musammat vardır. Bunlar arasında yer alan Nev-âyin başlıklı 
muaşşeri, Galib ve Nedîm’le karşılıklı konuşma tarzında yazılan orijinal bir şiirdir. Mehmed 
Emin Belîğ’in müseddes şeklinde kaleme aldığı Hammam-nâme, Terzi-nâme, Berber-
nâme, Kefşger-nâme’si folklorik özellikleriyle dikkati çeken türünün orijinal 
örneklerindendir. Nevres’in (Akkaya 1996) sürgün yıllarındaki vatan özlemini dile getirdiği 
terkibi, musammatlar arasında lirik ve realist özelliğiyle dikkati çekmektedir. Rubaîde Nahifî 
asrın en önemli ismidir. O, Haletî’den sonra edebiyatımızda en çok rubaî söyleyen şairdir. 
Esrar Dede ve Galib de divanlarında çok sayıda rubaîye yer vermiştir. Neylî ise, fazla rubaî 
söylememekle birlikte Hayyam’la boy ölçüşebileceğini iddia etmiştir. 

Bu asır önceki yüzyıllara göre mesnevîler bakımından oldukça fakirdir. Çift kahramanlı aşk 
ve macera konulu mesnevîler itibardan düşmüş, dinî-tasavvufî mesnevîlerde önceki 
döneme göre büyük bir azalma olmuştur. Buna karşılık, realist, orijinal mesnevîlerin sayısı 
ise önceki döneme göre artmıştır. Mesnevî sahasının ilk akla gelen ismi Hüsn ü Aşk 
şaheseri ile Şeyh Galib’tir. Refî-i Âmidî (ö. 1815?) ’nin Cân u Cânan mesnevîsi Galib’in 
kötü bir taklididir. İsmail Belîğ, Sünbülzade Vehbî, Nahifî ve Enderunî Fazıl, asrın diğer 
önemli mesnevîcileridir. Şevk-engiz (Sünbülzade Vehbî), Hûban-nâme, Zenan-nâme ve 
Defter-i Aşk (Enderunî Fazıl), Sergüzeşt-nâme-i Fakîr Be-Azimet-i Tokat, Bursa Şehr- 
engizi (İsmail Belîğ), Lâlezâr ve Yenice Şehrengizi (Vahîd) devrin realist-yerli mesnevîlerin 
başarılı örneklerindendir. Atayî izinde yazdığı realist mesnevîleriyle Feyzî (Arslan 1999), 
Sâhil-nâme (Tansel 1976) adlı orijinal mesnevîsiyle Fennî de bu türde anılması gereken 
diğer isimlerdir. Fennî’den başka bu asırda, İzzet (ö. 1797-98) ve Derviş Hilmî tarafından 
da sahilname yazılmıştır. Ayrıca yazarı bilinmeyen Dâstan-ı Medhiye-i İstanbul adlı 43 
beyitlik küçük bir sahilname vardır. Sünbülzade Vehbî’nin oğlu Lütfullah’a öğütlerden 
oluşan Lutfiyye (Beyzadeoğlu 1996) ’si, Nabî’nin Hayriyye’si örnek alınarak yazılan bir 
didaktik bir nasihatnamedir. Nahifî’nin devrinde oldukça rağbet gören manzum Mesnevî 
tercümesinin yanında, diğer şairlerce de küçük hacimli dinî-ahlâkî mesnevîler kaleme 
alınmıştır. Bunlar Miraciye (Nayî Osman Dede), Bi’set-nâme’dir. (Şeyhül İslâm İshak) 
Bekayî’nin 6600 beyitlik dinî-destanî halk hikâyesi olan Battalnâme (Paçacıoğlu 1993)’si, 
Müminzade Hâsib’in Silkü’l-Leâl-i Âl-i Osmanî adlı 18.000 beyitlik Şehnâme’si, hacminin 
büyüklüğüyle dikkati çeken mesnevîlerdir. Aşk ve macera konulu mesnevîler rağbetten 
düşmekle birlikte, Edhem ü Hümâ (Na’tî), Leylâ vü Mecnun (Örfî Mehmed Paşa), Yusuf u 
Züleyha (Köprülüzade Es’ad Paşa, Ahmed-i Mürşid, Molla Hasan) gibi türünün önemsiz 
birkaç örneğine rastlanmaktadır. Divanların sonunda yer alan küçük mesnevîlerde ise, 
Neylî’nin mesnevî şeklinde manzum mektubu ve Hristiyan kızın Müslüman gence aşkını 
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anlattığı mesnevîleri gibi orijinal örneklere rastlanmaktadır. 

Asrın önemli özelliklerinden biri de, yükseliş dönemlerinde sosyal aksaklıklara fazla 
yüzünü çevirmeyen şairlerin, sosyal ve siyasî hayatta görülmeye başlayan çözülmenin 
insanlarda yol açtığı çöküntü psikolojisinin etkisiyle olsa gerek, bu asırda sosyal tenkit ve 
hicve daha fazla ağırlık vermesidir. Hayatın daha çok olumsuz yüzüne dikkatini yönelten 
şairler, gördükleri aksaklıkları bazı tiplerin şahsında ağır bir şekilde hicvetmişlerdir. Bu tür 
şiirler, içerik itibariyle olduğu kadar üslûbuyla da klâsik estetikten ciddî bir sapmayı 
göstermektedirler. Fakat bu tür şiirler, klâsik edebiyatta faydasız hatta zararlı çabalar 
olarak görülmüş, bazı şairler tövbe ederek hiciv yazmayı terk etmişlerdir. Hiciv ve hezlin 
18. asırda oldukça yaygınlaşmasında, Hevayî mahlâslı Kuburîzade Abdurrahman’ın 
önemli bir rolü olmuştur. Kânî’nin, hezl yazmaktaki asıl amacının Hevayî-i Kadîm ile 
buluşmak olduğunu söylemesi, kendisinden sonra bu mahlâsla şiir söyleyen Tırsî, Sürurî, 
Pertev, Ref’î-i Kalayî (ö. 1821) gibi şairlerin yetişmesi, onun bu dönem şairleri üzerindeki 
etkisini göstermektedir. Fakat Hevayî’nin etkisi bu asır hicivlerinde seviyeyi düşürmüştür. 
Çünkü, Hevayî’nin kendi ifadesine göre hezlleri lâtife amacıyla söylenmiş maskaralıklardan 
(herze-gûluk) başka bir şey değildir. Osmanzade Taib, Haşmet, Kânî, Sürurî, hiciv ve hezl 
türünde örnekler veren diğer şairlerdir. Taib, daha çok sosyal tenkitleriyle tanınmıştır. 
Kânî’nin, Letâif ve musammatlarında hiciv türünün şaheser örneklerine rastlanmaktadır. 
Fakat çoğu zarafetten ve zekâ ürünü olmaktan uzak argo ve müstehcen söyleyişlerdir.Bu 
asırda, zihniyet dünyasında ve sosyal hayatta kendisini hissettirmeye başlayan değişim 
klâsik estetikte de ciddî bir kırılmaya yol açmış, daha canlı ve konuşma diline daha yakın 
bir üslûp şairlerce büyük bir rağbet görmüştür. Fakat bunlar, klâsik mimariye canlılık ve 
hareket kazandıran Barok figürleri gibi, klâsik üslûp içinde birbirinden kopuk küçük 
parantezler olmaktan öteye geçememiş; klâsik estetiğin hayata daha çok hikmet ve hüzün 
ufkundan bakan, insanın ruh dünyasının derinliklerine hitap eden geniş soluklu, cansız, 
mutantan söyleyişi asrın hâkim çizgisi olmaya devam etmiştir. Bu asırda, bir taraftan Sebk-
i Hindî’nin çetrefil üslûbu devam ederken, bir taraftan da mahallî ve günlük konuşma diline 
açılmanın önem kazanması, şairlerin daha çok tasannudan uzak külfetsiz bir söyleyişi 
tercih etmesi, hiciv ve hezl türünün yaygınlaşmasına paralel olarak Türkçe kelime ve 
deyimlerin artması, dilde önceki asırlara göre bir sadeleşmeye yol açmış, şiire daha yerli 
bir kimlik kazandırmıştır. Günlük konuşma diliyle yazma bazı şairlerde bilinçli bir çabaya 
dönüşmüş, bilhassa Türkçe kelimelerden kafiye ve redif kullanma konusunda özel bir çaba 
sarf edilmiştir. Şeyh Galib, bu yönelişin etkisiyle Türkî-i basîtle bir gazel ve heceyle şarkı, 
Nedîm ise heceyle iki koşma yazmıştır. Vahîd ise, yazdığı 30’un üzerindeki heceyle 
yazdığı şiirleriyle bunlar arasında farklı bir konuma sahip olmuştur. Bu asırda âşık 
edebiyatı mensuplarının aruzla şiir yazmaya başlamaları, şiirlerini klâsik estetiğin teşbih ve 
mecaz sistemine daha fazla açmaları, tekke ve âşık edebiyatıyla klâsik edebiyat arasında 
önceki asırlarda açılan farkın kapanmasına, aynı kültürün ürünü bu edebiyat anlayışlarının 
birbirlerine daha da yakınlaşmasına sebep olmuştur (bk. Kurnaz 1990: 45-74). Bu asırda 
oldukça rağbet gören şarkı, aydın kesimle geniş halk yığınlarını buluşturan bir tür olmuştur. 

Şeyh Galib, gazelin nüsha-i kamus olmadığını söyleyerek Sebk-i Hindî’nin külfetli 
söyleyişini eleştiren Nabî’yi, Hayr-âbâd’ındaki Farsçayı andıran ve Türkçe içinde bir sıklet 
oluşturan beyitleri sebebiyle eleştirmiştir. Bunlar, Sebk-i Hindî ile birlikte daha da ağırlaşan 
dile, Nabî’den itibaren başlayan tepkinin bu asırda daha da arttığını göstermektedir. Fakat 
bu konudaki zorlamalar, zevksiz, incelikten yoksun örneklerin ortaya çıkmasına sebep 
olmuştur. Önceki asırda olduğu gibi, bu asırda da Nedîm, Şeyh Galib ve Edirneli Kâmî gibi 
şairler tarafından Çağatay Türkçesiyle şiir yazma geleneği devam ettirilmiştir.Sabit’te bir 
tutku hâline gelen halk zevkinin dili ve hayat tarzıyla şiire taşınması, bu asrın birçok 
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temsilcisinin aslî gayelerinden biri olmuştur. Bu tarz Nedîm’de güçlü ve zarif bir senteze 
ulaşmıştır. Bir taraftan önceki asra ait olan, bir taraftan da 18. asrı müjdeleyen Sabit, 
günlük konuşma dilini, yer yer müstehcen ve argo boyutlara ulaşmakla birlikte, görülmedik 
bir şekilde şiire sokarak bu asır şairleri üzerinde yönlendirici bir güç olmuştur. Nedîm’den 
sonra ise bu tarz incelik ve zarafetten yoksunlaşmış, yer yer bayağılık seviyesine 
düşürülmüştür. Nedîm’in asıl takipçisi İzzet Ali Paşa’dır. Vahîd, Neylî, İsmail Belîğ, 
Çelebizade Asım ve Seyyid Vehbî, az da olsa Nedîm tarzında şiirler söylemişlerdir. 
Sünbülzade Vehbî ve Neylî ise Nabî ve Nedîm arasında gidip gelen şairlerdir. Bunların 
yanında mahallîleşmeyi daha çok sabit çizgisinde devam ettiren Taib (Yatman 1989), 
Hevayî, Kânî, Sürurî, M. Emin Belîğ ve Enderunî Fazıl’da da folklorik üslûp önemli bir yer 
utmaktadır. Enderunî Fazıl, günlük hayatı, dış dünyayı incelik ve zarafetten yoksun sathî 
bir üslûpla eserlerine aksettirmesiyle tanınmış, asıl kudretini mesnevîlerinde 
göstermiştir.Folklorik üslûbun yüzeyselliğine ve Sebk-i Hindî’nin aşırı zihnîliğine tepki 
gösteren şairler, başta da belirtildiği gibi Bakî ve Şeyhülislâm Yahya’da ifadesini bulan 
klâsik estetiğe dönmeyi yeğlemişlerdir. Anlamın yanında daha ziyade sese önem veren, 
tasannudan uzak, nükteli, açık ve zarif söyleyiş bu asır şairlerinde büyük bir rağbet 
görmüştür. Bu tarz söyleyişin örneklerine gerek Nedîm takipçilerinde, gerekse Nabî 
takipçilerinde rastlanmaktadır. Şeyh Galib’in Divanı da genellikle klâsik estetik çizgisinde 
yazılan şiirlerle doludur. Sebk-i Hindî ise bütün özellikleriyle Hüsn ü Aşk’ta kendisini 
göstermiştir. Şeyhülislâm Yahya ve Neşatî’yi üstat kabul eden Nazîm Yahya, Enîs ve Esrar 
Dede, Nahifî gibi Mevlevî şairler, Nevres-i Kadîm, Kırımlı Rahmî, Pertev, Beylikçi İzzet, 
klâsik estetik çizgisinde kalmayı yeğleyen şairlerdir. Dönemin en çok takipçi bulan şairlerin 
başında Nabî’nin gelmesi sebebiyle; bu asırda klâsik üslûptan duygu ve sesin yerine fikri 
ve manayı öne çıkarması bakımından ayrılan tebliğî üslûp (hikemî/didaktik), en verimli 
çağını yaşamıştır. Fakat Koca Ragıb Paşa dışındaki diğer şairler Nabî’nin güçlü, akıcı 
üslûbuna erişememişler, kendilerini kuruluğa düşmekten kurtaramamışlardır. Hikemî şiirin 
rağbet görmesinde, Nabî’nin etkisinin yanında sosyal ve siyasî hayattaki aksaklık ve 
huzursuzlukların had safhaya çıkmasının da önemli bir etkisi vardır. Hikmetli söyleyişin en 
önemli isimleri, Raşid, Seyyid Vehbî ve Koca Râgıp Paşa’dır. Dürrî, Atıf, Kâmî, Fıtnat, 
Hazık, Şeyhülislâm Es’ad, Naşid asrın diğer Nabî takipçileridir. Sünbülzade Vehbî ve Neylî 
ise hikemî şiirlerinin yanında Nedîm vadisinde de şiirler söyleyen şairlerdir. 

Gerek klâsik, gerekse folklorik üslûptaki sathîlik, zaman zaman tepkilere yol açmış, bazı 
şairler Sebk-i Hindî’nin sanatlı, külfetli üslûbuna yönelmişlerdir. Hint üslûbu veya şairlerin 
ifadesiyle Acem tarzı, asrın bütün şairleri üzerinde etkisini göstermekle birlikte, Samî ve 
Şeyh Galib dışında önemli bir temsilci yetiştirememiştir. Galib, kendisinin de belirttiği gibi 
Şevket’te en güzel ifadesini bulan bu söyleyişi, Türk edebiyatında en yüksek düzeyde 
kullanan bir şairdir. Asırlarca işlene işlene bütün imkânları yoklanan bir dilin mevcut estetik 
anlayışı içinde bunun ötesinde ulaşabileceği bir merhale kalmamıştır. 

Nazım gibi nesir de bu asırda verimli bir dönem geçirmiştir. Biyografi, tarih ve bilhassa 
sefaretname türünde önemli eserler verilmiştir. Önceki asrın ağır, bediî söyleyişi rağbetten 
düşmeye; nazımda olduğu gibi mahallî/folklorik üslûp yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu 
dönemde, nesir vadisinin önemli isimleri, münşeat ve hezl türünde Kanî; tezkire türünde 
Safayî ve Sâlim, tarih türünde Naima (ö. 1716), biyografik eserlerde Beliğ (ö. 1729), 
sefaretname türünde 28. Mehmed Çelebi (ö. 1732)’dir. 

Asrın tanınmış şairlerinden olan Kânî ve Dürrî, nesri nazmına galip gelen, asıl şöhretlerini 
mensur eserlerine borçlu olan şahsiyetlerdendir. Bilhassa Kânî, inşada mahallî/folklorik 
deyişlerle yüklü üslûbuyla yeni bir vadi açmıştır. Hayata mizah gözüyle bakan, müşahede 
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yeteneği yüksek bir şair olan Kanî, bu özelliklerini daha çok Münşeat’ında ve manzum ve 
mensur hezl ve hicivlerini içeren Letâif’inde göstermiştir. Münşeat’ında yer alan "Tekir binti 
Pamuk” imzasıyla bir kedi ağzından yazdığı Hırre-nâme’si çok beğenilmiştir. Letâif’i ise, 
genellikle yeğen Mehmed Paşa’nın hizmetinde görevli Dadî ve Badî adlı iki askerin 
ağzından yazılan manzum ve mensur lâtifelerden meydana gelmiştir. Kânî, hiciv ve 
lâtifelerinde argo ve müstehcen ifadelerle dolu bir üslûp kullanmıştır. Yer yer küfür 
derecesine varan bu folklorik deyişlerle yüklü bu üslûp, sanat açısından bir değer 
taşımamakla birlikte; onun geniş birikimini, gezip gördüğü yerlerin özelliklerini, günlük 
konuşma dilini aksettirmesi bakımından önemlidir. Bu asırda, nispeten sade bir dille 
yazılan münşeatlar artmıştır. Asrın münşeat sahibi diğer isimleri Osmanzade Taib, Raşid, 
Çelebizade Asım, Razî, Nahifî, Koca Ragıp Paşa, Nevres-i Kadîm, Âtıf, Kânî ve Beylikçi 
İzzet Bey’dir. 

Dürrî ise, asıl şöhretini tarihlerinin yanında ömrünün sonlarına doğru kaleme aldığı, İran 
olaylarının iç yüzünü ve yolculuğu sırasındaki gözlemlerini içeren Sefaret-nâme’siyle 
(İstanbul 1820, Paris 1810) kazanmıştır. Bu eser Lâtince ve Fransızcaya da çevrilmiştir. 
Bu asırda, batıyı daha yakından tanımak amacıyla ilk elçiler gönderilmeye başlanmış ve 
bunların yazdığı tahrir/roporlardan edebi değeri olanlar sefaretname adıyla anılmıştır. Bu 
türün ilk örneğine 17. asırda rastlanmıştır. 18. asır sefaretnameleri arasında türünün en 
güzel örneği, 28 Mehmed Çelebi (ö. 1732) ’nin Sefâret-nâme-i Fransa adlı eseridir. Bu 
eser modernite sürecinde önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilmektedir. Bunların 
dışında, Ahmed Resmî (ö. 1783) ’nin Viyana Sefaret-nâmesi, Berlin/Prusya Sefaret-
nâmesi ve Vasıf Ahmed Efendi (ö. 1806) ’nin İspanya Sefaret-nâmesi ve Rahmî (ö. 1751) 
’nin, İran Sefaret-nâme’si, anılması gereken sefaretnamelerdendir. 

Seyyid Vehbî’nin, Sultan Ahmed’in kızlarının düğün törenleriyle şehzadesinin sünnet 
düğünlerini anlatan Sûr-nâme’si, canlı tasvirleri, sanatkârane üslûbuyla dikkati çeker. 
Haşmet de, Sultan Mustafa’nın kızı Hibetullah Sultan için bir Sûr-nâme yazmıştır. Vehbî, 
Gıyaseddin Nakkaş’tan Hıtay Seyahat-nâmesi’ni Acâibü’-Letâif adıyla Türkçeye çevirmiştir. 
Aziz Efendi (ö. 1798) ’nin Muhayyelat adlı tercümesi, modern anlamdaki hikâyelerden izler 
taşımasıyla dikkati çekmektedir. Eser Arapçadan tercüme olmakla birlikte, yazar birçok 
ilaveler yapmıştır. 

Tezkirecilik bu asırda önceki asra göre önemli bir gelişme göstermiştir. Bunlar arasında, 
Mustafa Safayî (ö. 1725) ve Sâlim (ö. 1743) ’in tezkireleri (İnce 1997), bediî/sanatkârane 
üslûbuna karşılık, şairler hakkındaki ayrıntılı değerlendirmeleriyle devrin önemli kaynaklar 
arasında yer almaktadır. Salim, Safayî’yi küttâb sınıfından şairlere çokça yer verdiği için 
eleştirmiş, kendisi daha çok ilmiye mesleğinden olanlara ağırlık vermiştir. Mustafa Safvet’in 
tezkiresi ise Safayî’nin bir özeti mahiyetindedir. Mucib’in (ö. 1727) eseri ise önemli bir 
tezkire değildir. Râmiz (ö. 1784-86) ’in, Sâlim’e zeyl olarak yazdığı Âdâb-ı Zurefâ’sı 
(Erdem 1995) eksik ve müsvedde hâlinde kalmakla birlikte devrin önemli 
kaynaklarındandır. Enderunlu Akif’in Mir’ât-ı Şi’r’i ise, Enderun’da yetişen 24 şair hakkında 
kısa bilgiler vermektedir. Bursalı Belîğ’in (ö. 1729-30) Faizî’ye zeyl olarak yazdığı, 
Nuhbetü’l-Âsar Li- Zeyl-i Zübdeti’l-Eş’âr’i (Abdülkadiroğlu 1999) ve Silahdarzade Tezkiresi, 
antoloji türündeki tezkirelerdendir. Esrar Dede’nin Tezkire-i Şu’ara-yı Mevleviyye (Genç 
2000) ’si ise, Mevlevî şairlerle ilgili önemli bir kaynaktır ve ilk zümre tezkiresi olmasıyla 
dikkati çekmektedir. 

Tezkirelerin dışında devrin tanınmış âlim, şeyh ve şairlerinden bahseden biyografik 
eserlerden en önemlileri, Atayî’ye zeyl olarak yazılan Uşşakîzade Hasib (ö. 1723) ’in Zeyl-i 
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Hadâikü’l-Hadâik fi- Tekmileti’ş-Şakaik’ı ve Şeyhî’nin Vekayiü’l-Fuzalâ’sıdır. (Özcan 
1989a,b) Osmanzade Taib’in, Hadîkatü’l-Vüzera ve Hadîkatü’l-Mülûk adlı eseri, dönemine 
kadar görev yapan vezirler ve padişahların hayatlarını içermektedir. İsmail Beliğ, 
tezkiresinin yanında Bursa’da yetişen meşhurlarından bahsettiği Güldeste-i Riyaz-ı İrfan’ı 
ve Vefayât-ı Dânişverân-ı Nadirân adlı vefayetnamesi ile tanınmıştır. Sâkıb Mustafa Dede 
(ö. 1735) ’nin Sefîne-i Nefîse fi-Menakıbi’-l- Mevleviyye’si ise, Mevlevî büyüklerinin 
biyografilerinden bahseden 3 ciltlik önemli bir kaynaktır. Bunların dışında, devrin 
reisülküttap, şeyhülislâm, bilim adamları, hattatları hakkında bilgi veren biyografik eserler 
de kaleme alınmıştır. 

Devrin önemli vak’anüvisleri Râşid, Çelebizade Asım, Samî, Şakir, Subhî ve Süleyman 
İzzî’dir. Bunlardan sonra Şefik, Abdurrahman Paşa, Rahmî, Hakîm, Nurî, Vasıf vs. gibi 
resmi tarihçiler bu görevde bulunmuşlardır. Asrın başında vefat eden Naima (ö. 1716) ’nın 
tarihi, 1574-1659 yılları arası olayları anlatan, kendisine özgü canlı, sürükleyici üslûbu, 
verdiği bilgilerin sağlamlığıyla dikkati çekmiştir. Asım’ın tarihi ise Lâle Devri için önemli bir 
kaynaktır. Ahmed Vasıf (ö. 1806) ’ın, kendisinden önceki vak’anüvislerin yazdıkları ve 
1752-1804 arası olayları ele alan Mehâsinü’l-Âsar ve Hakayıkü’l-Ahbâr (İlgürel 1978) adlı 
tarihi, 18. asrın temel kaynaklarından biridir. Bu resmi tarihçilerin dışında, Deftardar 
Mehmed Paşa (ö. 1716), Silahdar Fındıklılı Mehmed Ağa (ö. 1724), Şeyhî Mehmed (ö. 
1732), Abdî (ö. 1764), Şamdanîzade Süleyman Efendi (ö. 1779) gibi tarih yazarları da 
yetişmiştir. 

Dinî-tasavvufî ve ilmî-ansiklopedik mahiyetteki mensur eserler veren şahsiyetler arasında 
ise, ilk akla gelen isimler Şeyhülislâm İshak, Şeyhülislam Es’ad ve Sâlim’dir. Esrar 
Dede’nin Lügat-i Talyan adlı (Horata 2000), İtalyanca-Rumca bir lügatin tercümesi olan 
yarım kalmış sözlüğü ise, Anadolu sahasında yazılan ilk İtalyanca sözlüklerden biri 
olmasıyla dikkati çekmektedir. Asrın şairlerinden Hatem’in Tuhfe-i Şahidî Şerhi, Elfaz-ı 
Küfr Risalesi Şerhi, Mülteka Şerhi, Şerhü’l-Lem’a gibi mensur şerhleri vardır. Âtıf’ın, 
Mi’yarul-Kelam ve Hikâye-i Zen-dost ve Telhisler; Tâib’in, III. Ahmed’in hastalığı sebebiyle 
yazdığı Sıhhat-âbâd adlı manzum-mensur karışık kırk hadis tercümesi; Vahîd’in Mora 
Fetih- nâmesi, Nevres’in Tarihçe-i Nevres, Vekayi-i Tebriz, Mebâligu’l-Hikem, Terceme-i 
Târih-i Cihangir Şah belirtilmesi gereken mensur eserlerdir. 

Halk edebiyatı nazım şekilleri ve heceyle yazdıkları şiirlerin yanında klâsik nazım şekillerini 
de kullanan; tamamıyla tasavvufu anlatmaya dönük, nispeten sade bir dille eserler veren 
mutasavvıf şairler etrafında oluşan edebiyat, tekke edebiyatı, tasavvufî edebiyat, dinî-
tasavvufî halk edebiyatı gibi isimlerle anılmaktadır. Bu edebiyat, zaman içerisinde 
gelişerek daha da incelmiş, iyi eğitim görmüş mutasavvıfların elinde klâsik estetik çizgisine 
yaklaşmıştır. 

Sözlü kültür ortamında üretilen, yani okumaktan ziyade dinlemek amacıyla kaleme alınan 
örnekleri olmakla birlikte; daha çok yazılı kültür ortamına ait olan bu eserler; bir taraftan 
bediî/yazılı edebiyatın popülist yüzünü, diğer taraftan da heceyle yazdıkları ilahî vb. 
şiirlerle ferdî sözlü edebiyatın tekke muhitini temsil etmektedirler. Tekke muhitinde yetişen 
bazı mutasavvıf şairler ise (Şeyh Galib, Esrar Dede vs.) tamamıyla klâsik estetik çizgisinde 
eserler vermişlerdir. 18. asır tasavvufî edebiyatın ilk akla gelen isimleri, Sezayî-i Gülşenî 
(ö. 1737), Bursalı İsmail Hakkı (ö. 1724), Şi’rî (ö. 1762 ?), İbrahim Hakkı (ö. 1722), Azbî 
Baba (Mustafa) (ö. 1747), Nasuhî (ö. 1130/1717), (ö. 1797), Zatî (ö. 1738), Ahmed Mürşid 
(ö. 1760), Selamî (ö. 1813), Mahvî (ö. 1715), Nuzulî (ö. 1744), Cemalî-i Uşşakî (ö. 
1164/1750-51), Üsküdarlı Haşim (ö. 1783) ’dir (Bu konuda bk. Uçman 1988). 
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Bunlar arasında en önemlileri, genellikle aruz vezninde klâsik nazım şekilleriyle şiirler 
yazan, tasavvufî terbiyenin yanında iyi bir eğitim almış olan Bursalı İsmail Hakkı, Sezayî-i 
Gülşenî ve Erzurumlu İbrahim Hakkı’dır. Bunlar arasında da şair olarak en güçlüsü 
Sezayî’dir. Divan (Çelikoğlu 1985) ve mektuplarından oluşan Mektubât gibi eserlerin sahibi 
olan Gülşenî tarikati şeyhi Sezayî, klâsik estetiğin mazmunlarına ve inceliklerine vakıf, 
külfetli üslûbu olan bir şairdir. Divanı, genellikle tasavvufu anlatmaya dönük, kaside, gazel, 
tahmis, müseddes, rubaî gibi lirizmden yoksun şiirlerden oluşmaktadır. Tasavvuf ise 
derinde değil yüzeydedir. Şiirlerinde kuruluğa düşmekten kendisini kurtaramayan şair, 
âşıkane şiirlerinde ise daha lirik, canlı bir üslûba ulaşmıştır. Divanının ağırlığını oluşturan 
gazeller kısmı, genellikle tasavvufu muhtevalı olması sebebiyle İlahiyyat başlığını 
taşımaktadır. Tezkireci Salim, onu Osmanlıların Hafız’ı olarak nitelemekle birlikte vasat bir 
şairdir. Şöhretini ise şairliğinden ziyade mutasavvıf kimliğine borçludur. 

Dinî-tasavvufî ilimlerin yanında, tıp, astronomi, matematik gibi ilimlerde de vukuf sahibi bir 
şahsiyet olan, Kadirî şeyhi Erzurumlu İbrahim Hakkı ise; Yunus, Niyazî-ı Mısrî çizgisinde 
tasavvufî şiirler söylemekle birlikte, daha çok Marifet-nâme adlı ansiklopedik mensur 
eseriyle tanınmıştır. Bu büyük eserde, alemin yaratılışı, hikmet, felsefe, tasavvuf, insanın 
vücut yapısı ile karakter arasındaki ilgi, hidayet, cehalet, ahlâk ve muaşeret gibi konular 
dinî açıdan ele alınmıştır. Hakkı’nın asıl güçlü tarafı şairliğinden ziyade nasirliğidir. 
Bilhassa hanımlarına yazdığı mektuplar türünün ilginç örneklerindendir. Divanı, kaside ve 
İlahînâme başlığını taşıyan gazellerle, müseddes ve muhammeslerden oluşmaktadır. 
Duygu ve düşüncelerinin ön plânda olduğu şiirleri, gerekli titizlikten yoksun, nazım tekniği 
bakımından zayıftır. Zaten kendisi de divanını 6 ay gibi kısa bir sürede tamamladığını 
söyler. Dili, Sezayî’ye göre konuşma diline ait deyişler ve lirizm bakımından daha 
zengindir. Bunların dışında Hakkı’nın, telif, tercüme ve derleme türünde çok sayıda eseri 
vardır. 

Celvetiye şeyhlerinden olan Bursalı İsmail Hakkı ise, divanı olmakla birlikte şairliğinden 
ziyade mutasavvıf kimliğiyle ön plâna çıkmıştır. Şiirleri tamamıyla tasavvufu anlatmaya 
dönük didaktik eserlerdir. Çoğu şerh mahiyetinde, sayısı yüzü aşan tasavvufî eserleri 
vardır. Bunlar arasında en meşhuru, Ruhu’l-Mesnevî adlı 2 ciltlik Mesnevî şerhi ile Rûhu’l-
Beyân adlı 4 ciltlik tasavvufî tefsiridir. 

Âşık tarzı edebiyat geleneği, Türk edebiyatının diğer dallarından farklı olarak bu yüzyılda 
en verimsiz dönemini yaşamıştır. Önceki asırda Âşık Ömer ve Gevherî’de başlayan klâsik 
şiire ait nazım şekillerine, kelime ve terkiplere yer verme; bu asırda kendisini daha fazla 
hissettirmeye başlamıştır. Abdî, Âşık Halil, Nakdî, Seferlioğlu, Sırrî, sanatlarının kapısını 
klâsik estetiğe açan, hecenin yanında aruzla da şiirler yazan kalem şuarasındandır. Asrın 
diğer dikkate değer isimleri ise, Âşık Derunî, Âşık Kâmil, Hükmî, Kâtibî, Levnî, Süleyman, 
Şermî ve Talibî’dir (Saz şiiri için bk. Sakaoğlu 1989). 

XIX. Asır: Klâsik EdebiyatınGeç DönemiYukarıda temas edildiği gibi, 18. asırda yapılan 
ıslah çalışmaları genellikle bazı zaruretler karşısında eskilerin yanında yeni müesseselerin 
kurulması şeklinde gerçekleşmiş, bu ise klâsik düzeni değiştirmeye, çöküşe doğru giden 
imparatorluğa hayat vermeye yetmemiştir. Yapılan düzenlemeler de, başta yeniçeriler 
olmak üzere uzun süren savaşlar ve ekonomik sıkıntılardan bunalan halkın tepkisine 
sebep olmuştur. Köklü değişim ise, II. Mahmud’un (1808-1839) tahta çıkmasından sonra 
yeniliklerin karşısındaki en büyük engel olan Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasıyla (1826) 
başlayabilmiş; Tanzimat reformlarına yön verecek ilkeler ilk defa bu dönemde tatbik sahası 
bulmuştur. Bu sebeple, II. Mahmud’un tahta çıkışıyla başlayan süreç, klâsik düzenin sona 

http://www.altayli.net/


ZİHNİYET ÇÖZÜLÜŞÜNDEN EDEBÎ ÇÖZÜLÜŞE: 
LÂLE DEVRİ'NDEN TANZİMAT'A TÜRK EDEBİYATI 

Türk Tarihi Araştırmaları http://www.Altayli.Net 

   Sayfa No: 15 

erdiği ve eski müesseselerin kaldırılıp yerine yenilerinin kurulduğu yeniden yapılanma 
dönemidir. Batı kültüründen etkileşim, 19. asra kadar daha çok teknik unsurlarla sınırlı 
kalırken; 19. asırdan bilhassa II. Mahmud’dan itibaren idare, hukuk ve eğitim sisteminde, 
hatta âdetlerde Batı’dan iktibaslar başlamış; kültürel aktarım süreci yerine kültürel değişim 
sürecine bırakmıştır. Bu asır, artık dünya üzerindeki denetimi ele geçiren Avrupa 
ülkelerinin, kendi sınırları dışında kalanları kendi düzenine uymaya zorladığı bir çağdır. 
Osmanlılar için de bu yolda değişmekten başka çıkış yolu kalmamıştır. Bu değişim, 
öncelikle elçiliklerde ve şehir hayatında bilhassa yönetim kesiminde kendisini göstermiştir. 
Sosyal ve kültürel yapıda bu büyük değişiklikler olurken, imparatorluğun siyasi ve coğrafi 
yapısı da önemli değişikliklere sahne olmuştur. 1848 Fransız İhtilalinden sonra 
yaygınlaşan milliyetçi akımların, bütün dünyada olduğu gibi Rumeli’yi de kasıp kavurması, 
ayaklanan Sırplar ve Rumların bağımsızlığına kavuşması, imparatorluğun dört yanını 
çeviren düvel-i muazzamanın entrikalarıyla çıkan kanlı olaylar, Osmanlılar için bu asrı bitip 
tükenmeyecek kadar uzun bir yüzyıl yapar. 

İçte ve dışta büyük sorunlarla uğraşan II. Mahmud, yeniçeri ocağını kaldırdıktan sonra, bir 
taraftan modern standartlarda bir ordu (Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye) nun teşkiline 
başlarken, bir taraftan da mali ve idari alanda yeni bir yapılanmaya girişir. Sistemli bir plân 
ve programa dayanmamakla birlikte, eğitim alanında da önemli çalışmalar yapılmıştır. 
Önceki asırda kurulan Deniz ve Kara Mühendishaneleri yeniden canlandırılmaya 
çalışılmış, devlet için gerekli elemanları yetiştirmek üzere Tıbbıye (1827), Muzıka-i 
Hümayun (1831), Mekteb-i Harbiye (1834) ve rüştiyeler gibi yeni okullar açılmıştır. Ders 
programlarında değişikliğe gidilerek, bu okullar için gerekli telif ve tercüme eserleri 
hazırlamak üzere Tercüme Odası kurulmuş (1832); bazı Batılı eserler Türkçeye 
çevrilmeye, Türkçede olmayan terimler için karşılıklar bulunmaya başlanmıştır. 
İmparatorluk tarihinde ilk olarak devlet adına yurt dışına eğitim için öğrenci gönderilmiştir. 
1831’de ilk Türk gazetesi Takvim-i Vekayi çıkmaya başlamıştır. İlk nüfus sayımının 
yapılması, posta ve karantina teşkilatının kurulması, pasaport sisteminin getirilmesi gibi 
reformlar da, bu dönemde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Batı müziği çalan bandolar 
görülmeye, Beyoğlu’nda Batılı usûlde lokantalar ve oteller açılmaya başlamıştır. Bu 
değişiklikler, yeni açılan eğitim kurumlarında yetişen nesillerle devletten topluma doğru 
yayılmıştır. Halkın kültür seviyesini yükseltmek ve batıdaki akademiler seviyesinde telif ve 
türcüme eserler hazırlamak amacıyla kurulan Encümen-i Daniş’ten (1851) ise beklenen 
başarı elde edilememiştir.Yenileşme, harbiye nazırı Mustafa Reşid Paşa’nın çabalarıyla 3 
Kasım 1839’da ilan edilen Tanzimat Fermanı’yla devletin resmi programı hâline gelmiş ve 
devlet-toplum ilişkilerinde yeni bir dönem başlamıştır. Bu fermanla, hükümdarların keyfi 
icraatlarına son verilip, halkın da devlete karşı vazifeleri belirlenmiş; müslim ve 
gayrimüslim tebea arasında eşitlik getirilmiştir. Tanzimat’ın ilanından bir yıl sonra, devlet 
memurlarına batılılar gibi ceket, pantolon ve kavuk yerine fes giyme mecburiyeti getirilmiş 
ve bu giyim tarzı zamanla halkça da benimsenmeye başlamıştır. Bizzat müttefik elçilerce 
hazırlanan Islahat Fermanı’yla (1856) ise müslimlerle gayrimüslimler siyasi haklar 
bakımından da eşitlenmiştir. Bu fermanla, ilk defa Osmanlı anayasası yabancı devletlerce 
teminat altına alınmıştır. Bu düzenlemeler, iki topluluk arasında ve imtiyazları zedelenen 
Hıristiyanların kendi aralarında çatışmalara sebep olmuştur. 1856-1877 yılları arası, 
yabancı devletlerin entrikalarıyla körüklenen ayaklanmalar, özerklik arayışları ve bunların 
sonucu tanınan yeni imtiyazlarla geçmiştir. 1875’te ise, ağır borçlanmaların altından 
kalkamayacak duruma gelen devlet, ilk defa hazinesinin iflas ettiğini açıkça ilan etmiş ve 
imparatorluğun toprak bütünlüğünün garantisi ilk kez Avrupa devletlerinin güvencesi altına 
alınmıştır. Hukuk ve rejim açısından köklü değişiklikler getiren Meşrutiyet’in ilanı (1876) ve 
II. Abdülhamid (1876-1909) ’un sert tedbirleriyle, imparatorluğun çöküşü geciktirilmeye 
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çalışılmakla birlikte; idari mekanizması bozulan, ağır toprak kayıplarıyla parçalanarak 
dağılmaya yüz tutan Osmanlı Devleti için, I. Dünya Savaşı sonun başlangıcı olmuştur 
(Siyasî ve sosyo-kültürel hayat için bk. Beydilli 1999 b,c; Shaw, c.2: 1983; Akşin 1999). 

Sanat hayatı bakımından da batıya yöneliş bu asırda daha da hızlanmıştır. 18. asrın 
başından itibaren kendisini hissettirmeye başlayan batı mimarîsine tedricî bir açılma; bu 
asırda şekil düzeyinden ilke, teknik ve malzeme konusunu zorlayan boyutlara ulaşmıştır 
(Ödekan 1999: 369). Resimde de 19. asrın ikinci yarısından itibaren figür betimlemesi ele 
alınmış, derinlik, uzaklık, gölgeleme, tonlama, kütle, hareket, kişilik gibi batı resmine özgü 
nitelikler birbirinden bağımsız olarak uygulanmaya, tuval üzerine yağlı boya tekniğiyle 
tablolar yapılmaya başlanmıştır (Ödekan 1999:440,450). Diğer sanat dallarında da benzer 
gelişmeler görülmüştür. 

*** 

Sosyal hayatta, mimarî, resim, şiir gibi sanat dallarında kendisini hissettirmeye başlayan 
ve II. Mahmud döneminden itibaren yeni bir ivme kazanan zihniyet çözülüşünün yeni bir 
edebiyat anlayışını doğurması, 19. asrın ikinci yarısında mümkün olabilmiştir. Çünkü 
siyasette ve kültür değişiminde görülen keskin çizgilerin edebiyata yansıması uzun bir 
sürece yayılmaktadır. Dile kazandırdığı teksif kudretiyle klâsik şiire derin bir nefes aldıran 
Şeyh Galib (ö. 1799) ’ten sonra beslendiği kaynakları kurumaya yüz tutan klâsik edebiyat, 
II. Mahmud’la birlikte başlayan yeniden yapılanma sürecinde çözülüşün kendisini daha 
fazla hissettirdiği bir döneme girmiştir. Asrın ilk yarısı genellikle önceki asrın bir devamı 
olarak gelişimini sürdürmüştür. Bu asır, yeni bir hamle yapacak güçten mahrum kalan ve 
kendi içinde büyük isimler yetiştiremeyen klâsik edebiyatın Geç Dönemidir. Eski şiire yeni 
bir hamle kazandıracak bir çaba, asrın ikinci yarısında Encümen-i Şuara meclislerinde 
ortaya çıkar gibi olur; fakat bu hareket yeninin gücü karşısında çabucak söner. Bu sebeple, 
bu asırda da nesir diline doğru açılan, konuşma diline ait özelliklerle yüklü folklorik üslûpla, 
anlamdan ziyade sese önem veren, açık ve zarif bir söyleyişe dayanan klâsik üslûp ve 
fikrin ön plâna çıktığı tebliğî/hikemî üslûp edebiyat hayatının hâkim çizgileri olmaya devam 
eder. 

Bediî (Sebk-i Hindî) üslûbu tercih edenler ise birkaç şairle sınırlı kalır. Fuzulî, Nef’î, Nailî, 
Nabî,Nedim ve bilhassa Hüsn ü Aşk’ıyla Şeyh Galib, bu dönem şairleri için de üstat 
şahsiyetler olurlar. Şevket-i Buharî’den sonra önemli bir temsilci yetiştiremeyen Fars 
edebiyatı, bu asırda şairler için bir çekim merkezi olma özelliğini kaybeder. Artık Fars 
şairleri, Türk şairleri için bir telmih unsuru olmanın ötesinde bir anlam ifade etmemektedir. 

Yüzyıllardır süregelen büyük bir gelenek bu asırda da birçok temsilci yetiştirmiştir. Sadece 
İstanbul kütüphanelerinde divanı olan şairlerin sayısının 114’ü bulması; bu edebiyatı 
besleyen kaynakların hâla canlılığını koruduğunu göstermektedir. Divan sayısının 
fazlalığında matbaa imkânlarının artması da göz ardı edilmemelidir. Fakat ortaya konulan 
eserler, genellikle derinlikten ve incelikten yoksun, içi boş, vezinli-kafiyeli söyleyişlerden 
öteye gidememiştir. Yüzlerce şairin arasında üslûp sahibi şairler bir kenara, önceki asrın 
ikinci derece şairleri ayarında bile şair yetişmemiştir. Sünbülzade Vehbî, Sürurî, Enderunî 
Fâzıl gibi önceki asırda yetişen şairler asrın başında hayattadırlar. Yetişen isimler, 
genellikle üstat şairlerin yolunda giden, taklit ve tekid seviyesinde kalan nazire şairleridir. 
Bunlar arasında, eserleri gerekli titizlikten yoksun olmakla birlikte çağdaşları arasında 
meşhur olmuş, nazmı ve nesri devrinde makbul tutulan güçlü isimler yetişmiştir. Bunlar, 
asrın ilk yarısında Enderunî Vasıf (ö. 1824), Keçecizade İzzet Molla (ö. 1829), Şeyhülislâm 
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Arif Hikmet (1786-1859), Şeref Hanım (1809-1861); ikinci yarısında Leskofçalı Galib (ö. 
1867), Yenişehirli Avnî (ö. 1827/28-1884), Hersekli Arif Hikmet (1839-1903) ve nesir 
sahasında Akif Paşa’dır (1787- 1845).Bunları, nazire seviyesinde kalmakla birlikte çeşitli 
özellikleriyle dikkati çekmeyi başarmış, Leyla Hanım (ö. 1847), Aynî (1766-1837), Pertev 
Paşa (1785-1837), Daniş (1805-1830), Kâzım Paşa (1821-1889), Osman Nevres (1820-
1876) gibi şairler takip etmektedir. 

Tezkirelerde kendilerinden övgüyle bahsedilen, isimleri anılmayı gerektiren diğer şairler ise 
şunlardır: Refî-i Kalayî (ö. 1821), Fehîm (ö. 1788-1845), Âlî (1816/17-1856), Şeyh Nazîf 
(1794-1861), Lebîb Efendi (1785-1867), Nailî- i Cedîd (1823-1876), Hâlet Bey (1837-
1878), Celal Bey (1838-1882), Abdî (ö. 1884-85), Eşref Paşa (1820-1894), Üsküdarlı 
Hakkı (1822/23-1895), Âdile Sultan (1831-32¬1906), Âgâh Paşa (1831/32-1906), Deli 
Hikmet (ö. ?). Bunların dışında divan sahibi, vezinli kafiyeli söz söylemeye kadir çok 
sayıda şair vardır. 

Bu asır şair kadrosunun dikkati çeken önemli bir özelliği, kadın şair sayısında görülen 
büyük artıştır. Bu asra kadar, kadın şairlerin sayısı Zeynep Hatun (ö. 1471-74), Mihrî 
Hatun (ö. 1506-07), Ayşe Hubbâ Hatun (ö. 1589-90), Tutî Hanım (16. asır), Sıdkî Hanım 
(1703-04), Fatma Hanım (1761¬62), Ani Fatma Hatun (ö. 1710-11), Fıtnat Hanım gibi 
birkaç şairle sınırlıyken, 19. asırda yetişen kadın şairlerin sayısı 20’nin üzerine çıkmıştır 
(Kızıltan 1994:106-107). Bu, zihniyet dünyasındaki değişimin bir göstergesi olarak dikkat 
çekicidir. Bu asırda yetişen kadın şairlerin en önemlileri Şeref Hanım, Leyla Hanım ve 
Âdile Sultan’dır. 

Dönemin şair kadrosuna bakıldığında, önde gelen isimlerin birkaç istisna dışında genellikle 
İstanbul’da yetiştiği ve kâtip sınıfından yetişen şairlerin önemli bir yer tuttuğu 
anlaşılmaktadır. Önceki asırlarda, şair olmayan padişahlar istisnai örnekler olurken, bu 
asırda tam tersi olmuş, iç ve dış sorunlarla boğuşan padişahlardan, Adlî mahlasıyla şiirler 
yazan ve besteleri bulunan II. Mahmud dışında, şiirle uğraşan hükümdar çıkmamıştır. 
Saraydan beklediği desteği bulamayan şairler için, huzursuzlukların had safhaya çıktığı 
kuruluş döneminde olduğu gibi çöküş döneminde de tekkeler bir sığınak gibi olmuştur. Bu 
asırda yetişen önemli temsilcilerin büyük çoğunluğu tekkelerden feyz almışlardır. Bunlar 
arasında da Mevlevîlik başta gelmektedir. Asrın önde gelen isimlerinden İzzet Molla, 
Yenişehirli Avnî, Şeref Hanım, Pertev ve Aynî, Mevlevîdirler. Âdile Sultan, Arif Hikmet ve 
Osman Nevres ise Nakşibendî; Musa Kâzım Paşa ise Celvetîdir. 

Klâsik edebiyatın din, tasavvuf, aşk, rintlik gibi geleneksel konuları bu asırda da devam 
etmekle birlikte, önceki asırda olduğu gibi mahallî hayata açılış ön plâna çıkmaya 
başlamış, aşkta cinsellik duygusu önem kazanmıştır. Önceki asırda görülen dinî-tasavvufî 
muhtevalı aşk şiirleri, bu asırda tekkelerden feyz alan şairlerin fazlalığına paralel olarak 
artmıştır. 

Önceki asırda, izleri görülmeye başlayan ferdiyetçilik bu dönemde daha belirgin bir şekilde 
kendisini hissettirmeye başlamıştır. İnsanın ve hayatın gerçek dünyasına kapalı gelenek, 
değişen şartlar karşısında daha fazla tutunma imkânı bulamamıştır. Akif Paşa, Adem 
Kasidesinde geleneğin kaderci anlayışını bırakıp, hayattan ümidini kesmiş, bedbin insanın 
gerçek duygularını dile getirir ve var olmaktansa ölümü tercih eder. Bir şahsa değil 
yokluk/ölüm için yazılan bu kaside, üslûbuyla klâsik estetik çizgisinde kalmakla birlikte 
içeriğiyle tamamıyla yenidir. İzzet Molla’nın Gülşen-i Aşk’ında da sürgün psikolojisinin 
onda yarattığı huzursuzluk dile getirilmiştir. 
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Sosyal hayata açılışa paralel olarak, şairler gördükleri olumsuzluklar ve aksaklıklar 
karşısında hicve rağbet etmeye devam etmişlerdir. Hicivlerin sayısında, önceki asra göre 
nicelik bakımından bir azalma görülmekle birlikte, Aynî, Kâzım Paşa, Ziya Paşa ve Eşref 
gibi şairlerin elinde seviye daha da yükselmiştir. Tanzimat ve Meşrutiyet yıllarıyla ilgili 
hicivleriyle tanınan Mehmed Eşref (1847-1912), edebiyatımızda hiciv türünün akla gelen ilk 
isimlerinden biridir. Musa Kazım Paşa (1821-1889) ise, devrin önde gelenleri hakkında 
yazdığı hicivleri ile tanınmıştır. Paşa, ehl-i beyt hakkında yazdığı mersiyeleri sebebiyle 
Şiîlikle suçlanmıştır. Pertev ve Ref’î-i Kalayî ise, Kuburîzade tarzında Hevayî mahlâsıyla 
hezller yazmışlardır.Önceki şairlerde birkaç şairle sınırlı kalan divanlara isim verme bu 
asırda daha da yaygınlaşmıştır. Leskofçalı Gâlib divanına Ruh-ı Sanî adını vermiş; İzzet 
Molla ise, gençlik şiirlerini Bahar-ı Efkâr (Bulak 1839), olgunluk dönemindeki şiirlerini ise 
Hazan-ı Âsâr (İstanbul 1841) adı altında toplamıştır.Bu asırda önemli kaside şairleri 
yetişmemiştir. Eenderunî Vasıf ve İzzet Molla divanlarında çok sayıda kasideye yer 
vermekle birlikte, asıl şöhretlerini diğer türlerde kazanmışlardır. Şarkı türü, en fazla 
örneğini bu asırda Vasıf’la vermiştir. Daha çok muhammes şeklinde kaleme aldığı 
şarkıları, onu bu türün akla gelen ilk isimlerinden biri yapmıştır. Vasıf’ın divanında kıt’alar 
da önemli bir yer tutmaktadır ve bunların pek çoğu de tarihlerden oluşmaktadır. Aynî ve 
Refî-i Kalayî’nin divanlarımda da tarihler geniş bir yer tutmaktadır. Refî, Sürurî’den sonra 
en fazla tarih düşüren şairlerdendir. Fatin, Leyla Hanım, İzzet Molla, Şeref Hanım, Osman 
Nevres, Pertev Paşa, Mehmed Sermed (ö. 1847), divanlarında şarkıya yer veren diğer 
şairlerdendir. İzzet Molla da, Vasıf kadar olmamakla birlikte divanında birçok kıt’aya yer 
vermiştir. Eşref Paşa (ö. 1894-95) ise, edebiyatımızda en çok kıt’ası olan şairdir. Rubaî 
türünde ise, bu asrın ilk akla gelen ismi Asafî mahlâslı Mahmud Celaleddin Paşa (ö. 1903) 
’dır. Şeref Hanım da, divanındaki müseddeslerin çokluğuyla dikkati çekmiştir.Hüsn ü Aşk’ın 
etkisine rağmen mesnevî türü bu asırda rağbetten düşmüş, hacimli mesneviler 
yazılmamıştır. Aşk ve macera konulu mesneviler de şairlerin ilgisini çekmez olmuştur. 
Gâlib’in mesnevisine nazire olarak yazılan Ref’î-i Âmidî (ö. 1815) ’nin Cân u Cânan 
(Öztoprak 2000) ’ı Hüsn ü Aşk’ın kötü bir taklidir. İzzet Molla’nın Gülşen-i Aşk adlı 
tasavvuf? küçük mesnevisi, Hüsn ü Aşk gibi allegorik bir mesnevidir. Eserde, Galib’in 
yanında bilhassa Mesnevî etkisi kendisini hissettirmektedir. Daniş’in Gülşen-i Dâniş’i 
veYenişehirli Avnî’nin yarım kalmış Ateşgede’si de Hüsn ü Aşk tesiriyle yazılan 
mesnevilerdir. Avnî’nin aynı zamanda, yine yarım kalmış Mir’ât-ı Cünûn adlı bir mesnevisi, 
üç ciltlik mensur Mesnevî tercümesi, Bahariye Mevlevîhanesindeki su sıkıntısını dile 
getirdiği manzum mensur karışık Âb-nâme’si vardır. Realist mesnevîler de bu türün 
rağbetten düşmesiyle orantılı olarak sadece birkaç örnekle sınırlı kalır. Bunların en 
önemlisi İzzet Molla’nın Mihnet-Keşan’ıdır. Yazarın sürgüne gönderildiği Keşan’dan ve 
başından geçen olayları anlatan bu mesnevi, mesneviden romana doğru geçişte önemli bir 
aşamadır. Asrın diğer mesnevileri, Sakî-name, Nazmu’l-Cevâhir, Nusret-name (Aynî), Şem 
ü Pervane (Âlî), Destâr-ı Hayal, Bahariyye (Sermed), Çeng-name/Nigâr-name (Nigarî), 
Yusuf u Zeliha (Mehmed İzzet Paşa), Zafer-name (Ayaşlı Türk Hayri), Manzume-i 
Sivastopol (Rızâî) ’dur.Nedim’de zarif bir senteze ulaşmakla birlikte takipçilerinin elinde 
bayağılaşan folklorik söyleyiş bu asır edebiyatında da rağbet görmeye devam etmiştir. Bu 
üslûbun 19. asırdaki en önemli temsilcisi, asıl şahsiyetini gazelleri ve şarkılarıyla gösteren 
Enderunî Vasıf’tır. O da, yer yer zarafetten yoksun, edep dışı şiirleriyle bayağılığa 
düşmekten kendisini kurtaramamıştır. Vasıf, Nedim gibi zarif İstanbul Türkçesini tercih 
etmekten ziyade, orta sınıfın altındaki insanların ağzını şiire taşımıştır. Bilhassa yaşlı bir 
kadının kızına ve kızının da ona cevaplarından oluşan şiirleri, bu üslûbun ilginç 
örneklerindendir. Onda halk diline yöneliş bir amaç hâlini almış, İstanbul’u giyim-kuşamı, 
eğlence yerleri ve diliyle şiirlerine aksettirmiştir. Gerek folklorik üslûba yönelişteki ısrarı, 
gerekse klâsik estetiğin alışılmış hayal dünyası konusundaki kayıtsızlıkları, klasik 
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estetikteki ciddi bir çözülüşü ifade eder. Fakat, gerek güçlü bir şair olmaması, gerekse 
eserlerinin gerekli titizlikten yoksun olması sebebiyle Nedim’in kötü bir taklitçisi olarak 
kalmaktan öteye gidememiştir. Mehmed Sermed (ö. 1857) ve Hızırağazade Said (ö. 1837) 
Nedim-Vasıf çizgisinin takipçileridir. Sermed bilhassa Vasıf yolunda şarkılarıyla tanınmıştır. 
Refî-i Kalayî de, Sâbit- Vasıf çizgisini devam ettiren bir şairdir. Kaba köylü ağzıyla yazdığı 
şiirleri sebebiyle Türk Galib olarak anılan Abdülhalim Gâlib Paşa (ö. 1876), folklorik 
üslûbun ilginç isimlerinden biridir. Vasıf’ın yakın arkadaşı olan ve ona göre daha güçlü bir 
şair olan İzzet Molla ise, Mihnet-Keşan’ında eserin konusunu gerçek hayata açmakla 
birlikte folklorik üslûba meyletmemiştir.Bu asırda, heceyle şiir yazma iyice yaygınlaşmıştır. 
Asrın en güçlü şairlerinden İzzet Molla, hece vezniyle bir türkü yazmış ve Âşık Ömer’in 13 
mısraını birer mısra ilavesiyle tazmin etmiştir. Akif Paşa, Ethem Pertev Paşa, Münif Paşa, 
Âdile Sultan, Hızırağazade Said, encümen şairlerinden Salih Faik, Deli Hikmet 
divanlarında heceyle şiire yer veren diğer şairlerdir.Devrin birçok şairi, Fuzulî, Nef’î, Nailî, 
Nabî, Nedim ve Gâlib gibi birbirinden farklı anlayışlara sahip şairlerin yolunda yazdıkları 
şiirlerle divan oluşturmuşlardır. Bunlar arasında, İzzet Molla, Şeyhülislâm Arif Hikmet, 
Leylâ Hanım ve Şeref Hanım devrin güçlü şairlerindendir. Bu şairler, folklorik, bediî ve 
hikemî üslûpta da şiirler yazmakla birlikte, daha çok ince, zarif bir söyleyişe dayanan klâsik 
üslûp çizgisinde eserler vermişlerdir. İzzet Molla’nın, Bahar-ı Efkâr (Bulak 1839) ve Hazan-
ı Âsâr (İstanbul 1841) adı altında topladığı divanları, Nef’i, Nabî, Şeyh Gâlib, Nedim, Nailî 
gibi birbirinden farklı özellikleri olan şairlerin izinde yazılmış şiirlerle doludur. Arapça, 
Farsça ve Türkçe şiirlerden oluşan bir divanı olan ve devrin müteşairlerini eleştiren 
Şeyhülislâm Arif Hikmet, devrinde oldukça beğenilmiş ve şiirlerine birçok şair tarafından 
nazireler yazılmıştır. Mutsuz bir evliliğin ardından kendisini edebiyata adayan Leyla Hanım, 
üstadı İzzet Molla’nın izinde beşerî, lirik aşk şiirleri yazmıştır. Şeref Hanım ise, eskilerin 
izinde yazdığı yazdığı kusursuz, güçlü üslûbuyla Leyla Hanım’ı geçmiştir. Mevlevî olan 
Mevlâna ve Mevlevî büyükleri için kaside, tahmis gibi şiirler yazan Şeref Hanım, maddî 
sıkıntılar içinde bir hayat sürmüş, büyüklerin kadirbilmezliklerinden yakınmıştır. II. 
Mahmud’un kızı olan, asrın diğer kadın şairi Âdile Sultan ise, sarayda düzenlediği ilmî, 
edebî sohbetler ve tasavvuf? duyarlılıkla yazdığı şiirleriyle tanımıştır. Ayntablı Aynî, 
eserleri gerekli titizlikten yoksun olmakla birlikte, II. Mahmud devrinin olaylarını aksettiren 
kaside ve tarihleriyle dikkati çekmiştir. Aynı grupta yer alan diğer şairlerden Osman 
Nevres, şarkı ve mersiyeleri ile tanınmıştır. Kaside ve tarihler de divanında önemli bir yer 
tutan şair, daha çok Fuzulî’den etkilenmiştir. Süleyman Faik Efendi’nin yanında yetişen 
Nevres, genç yaşta kâtiplik görevinden alınması üzerine aklî dengesini kaybetmiştir. 
Devrinde kendisini kabul ettiren şairlerden olan Dâniş de, genç yaşında ölmüştür. 
Reisülküttaplığa kadar yükselen, fakat rakiplerinin entrikalarıyla sürgüne gönderildiği 
Edirne’de boğularak öldürülen Pertev Paşa, tarihleri, tasavvufî içerikli şiirleriyle dikkati 
çekmiştir. Divançe sahibi Âlî, Namık Kemal ve Ziya Paşa’nın beğendiği şairlerdendir. 
Mehmed Lebîb, divanı olmakla birlikte daha ziyade Tuhfe-i Vehbî’ye ve Tuğraî’nin 
kasidesine yazdığı şerhleriyle tanınmıştır.Edebiyat dünyasında, genellikle sanat 
akımlarının oluşumunda önceki anlayışlara duyulan tepki önemli bir rol oynamıştır. Eski 
edebiyatımızın gelişiminde de, çok keskin hatlarla ayrılmamakla birlikte bu tür tepkiler 
edebiyatın gelişiminde etkili olmuştur. 17. asırda zihnileşen ve muğlaklaşan bediî üslûba 
(Sebk-i Hindî), 18. asır şairleri mahallî söyleyişe yönelme ve klâsik üslûba dönme şeklinde 
bir tepki göstermişlerdir. Mahallîleşmeyle birlikte bazı şairlerin elinde şiirin bayağılaşması 
ve sathileşmesi ise, önceki asırdan itibaren bazı şairlerin tepkilerine sebep olmuş, bu 
tepkiler 19. asrın ikinci yarısında Encümen-i Şuara şairlerinin elinde şuurlu bir çabaya 
dönüşmüştür. Klâsik zevkin yok olup gitmesi ve bilinçsiz Frenkleşme karşısında; Hersekli 
Arif Hikmet’in başını çektiği Encümen şairleri, asrın ikinci yarısında klâsik estetiği yeniden 
canlandırma çabası içine girmişlerdir. Encümen-i Şuara, Hersekli’nin evinde, 1861 
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Mayıs/Haziran ayından 1862 Ocak ayına kadar her hafta salı günü toplanarak, yazdıkları 
şiirler üzerinde tartışmışlar ve klâsik estetiği kendi içinde yenileştirme arayışına 
girmişlerdir. Bu toplantıların müdavimleri, başta Hersekli Arif Hikmet, Leskofçalı Gâlib ve 
Yenişehirli Avnî olmak üzere, Osman Şems, Koniçeli Musa Kâzım Paşa, Hoca Nailî 
Efendi, İbrahim Hâlet Bey, Recaizade Mehmed Celal, Üsküdarlı Hakkı, Eşref Paşa, 
Mehmed Lebib Efendi, Memduh Fâik Bey, Deli Hikmet, Mustafa Refik Bey, Salih Faik Bey 
ve Mustafa İzzet Efendi’dir. Yeni edebiyatın kurucularından Ziya Paşa ve Namık Kemal de 
bu toplantılara devam eden şairlerdendir. 

Klâsik kültüre vakıf bu şairler, ortak bir fikir birliğine sahip olmamakla birlikte, klâsik estetiği 
kendi içinde yenileştirme ortak paydası etrafında buluşmuşlardır. Önceki asır şairlerinde 
gördüğümüz nev-zemin şiir arayışları onlarda daha bilinçli bir çabaya dönüşmüş ve bu 
arayışlar onların elinde daha ileri bir merhaleye ulaşmıştır. Bu şairlerin bir kısmı şiirde 
yeniyi Hint üslûbuna yani Fehim, Nailî gibi şairlere dönmekte bulmuşlardır. Bu yönelişi 
Leskofçalı Gâlib, Hersekli Arif Hikmet ve Üsküdarlı Hakkı temsil etmiştir. Bazıları, daha 
önceki şairlerin denedikleri hece vezniyle şiirler yazma, sosyal konulara yer verme, şiir 
lügatine yeni kelimeler kazandırma çabalarını devam ettirmişlerdir. Gâlib, Hâlet, Lebib ve 
Ziya gibi şairler ise sade bir dille şiir yazmayı denemişler; Sâlih Faik ve Deli Hikmet hece 
vezniyle de şiirler yazmışlardır. Bunların dışında, encümen şairleri şiire başlık koymak, 
maşukadan âşıka hitap eden gazeller yazmak, kaside ve kıt’a gibi nazım şekillerinin klâsik 
yapısında değişiklikler yapmak, divan tertibinde değişikliğe gitmek gibi yenilikleri 
denemişlerdir (bk. Özgül 2000). Bu tür yeniliklere karşılık, Encümen-i Şuara klâsik estetikte 
ciddi bir çözülmeye yol açmakla birlikte genellikle gelenek çizgisinde kalmışlar; değişen 
insan ve hayat karşısında eski şiirde söylenebilecek son sözleri söylemişlerdir. Bu da 
kaynakları birer birer yok olan klâsik estetiği canlandırmaya yetmemiştir. Önceki asırdan 
itibaren, elçiliklerde başlayan batıyla ilişkiler bu asırda daha da yaygınlaşmış, batı 
edebiyatını yakından tanıma fırsatı bulan yazarların elinde eskiden farklı yeni bir edebiyat 
asrın ikinci yarısından itibaren kendisini göstermeye başlamıştır. Önceki asrın başından 
itibaren kendisini hissettirmeye başlayan klâsik gelenekteki çözülmeler, yerini yüzlerin 
tamamıyla batıya döndüğü asrın ikinci yarısından itibaren klâsik gelenekten kopuşa 
bırakmıştır. Eski edebiyat kültürüyle yetişen, Şinasî, Ziya Paşa, Namık Kemal gibi 
yenileşme dönemi Türk edebiyatının ilk temsilcilerinin bu yoldaki arayışları içerik dışında 
form olarak eskiden kurtulamazken; yeni gerçek anlamda yüzünü Abdülhak Hamid’de 
(1852-1937) gösterebilmiştir. 

Klâsik estetikteki taşların yerinden oynaması nazımdan önce nesirde gerçekleşmiştir. 
Önceki asırda, nesirde görülen folklorik söyleyiş bu asırda amaç hâline gelmiştir. Bu 
dönemde, inşa geleneğini devam ettiren münşilere rastlanmakla birlikte, sade, açık bir 
anlatım meziyet olarak görülmeye başlamış ve bu resmî kurumlarca açıkça istenmiştir. Bu 
sebeple değişim, öncelikle resmî yazışmalarda ve gazetelerde kendisini göstermiştir. 
Babıâlî’de kurulan Tercüme Odası (1832), dilde sadeleşme açısından önemli bir adımdır. 
Daha sonra kurulan Encümen-i Daniş’te (1851) de bu anlayış benimsenmiştir. Nesir dilinin 
sadeleşmesinde 1831’den itibaren çıkmaya başlayan gazetelerin de önemli bir rolü olmuş, 
bazı eserler ilk olarak gazete sayfalarında tefrika edilmiştir. Devrin sonlarına doğru Batı 
kaynaklı teknik terimler de dilimize girmeye başlamıştır. 

Akif Paşa’nın (ö. 1787-1845) Tabsıra’sı, inşa üslûbundan uzak açık anlatımıyla Tanzimat 
sonrası nesre öncelik eden önemli bir eserdir. Reisülküttüp Akif Paşa, divançe sahibi 
şairlerden biri olmakla birlikte, asıl şöhretini mensur Tabsıra ve Münşeât’ıyla sağlamıştır. 
Tabsıra’yı, Churchil hadisesini anlatmak ve rakibi Pertev Paşa’yı suçlamak amacıyla 
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kaleme almış ve bu suçlamalar Pertev’in haksız yere öldürülmesine sebep olmuştur. 
Mektuplarında da dil bakımından aynı anlayışı devam ettirmiştir. Bunlar arasında yer alan 
Şeyh Müştak’a Mektub’u çok beğenilmiştir. 

Bu asırda, tarih ve tezkire sahasında büyük isimler yetişmemiştir. II. Mahmud Devri 
vak’anüvislerinden Şanizade Ataullah (ö. 1826) ve Es’ad Efendi (ö. 1831), anlaşılır, açık 
anlatımıyla klâsik nesrin değişiminde öncü isimler olmuşlardır. Asrın diğer vak’anüvisi 
Mütercim Âsım’dır. Bunlar tarihlerinden ziyade diğer eserleriyle tanınmışlardır. Âsım 
lügatleriyle, dilimize büyük hizmetleri olmuş bir yazardır. Onun, Farsçadan çevirdiği 
Tıbyân-ı Nâfi Der-Terceme-i Burhân-ı Kâtı ve Arapçadan çevirdiği El-Okyanusü’l-Basît Fi-
Tercemeti’l-Kamusi’l-Muhit ve Tuhfe-i Lügat-i Arabiyye adlı önemli lügatleri vardır. 
Şanîzade’nin ise, hekimlikten askerliğe kadar değişik konularda yazdığı, bir kısmı 
Fransızcadan tercüme olan çok sayıda eseri vardır ve açık ve sade diliyle Türk tıp dilinin 
kurucusu olarak kabul edilir. Esad Efendi, tarihinin yanında Divan, Münşeat ve tezkire 
sahibi bir yazardır. 

Esad, aynı zamanda önemli kitaplardan oluşan koleksiyonuyla tanınmıştır. Bu koleksiyonu 
hâla kendi adıyla Süleymaniye Kütüphanesinde kayıtlı bulunmaktadır. Vak’anüvislerin 
dışındaki tarihçiler arasında en önemlileri Ahmed Cevdet Paşa ve Ahmed Lütfi’dir. Cevdet 
Paşa’nın, modern tarih anlayışıyla yazdığı 12 ciltlik Tarih-i Cevdet’i, Osman Gazi’den 
1825’e kadar Osmanlı tarihini anlatan önemli bir kaynaktır. Cevdet’in ayrıca Kısas-ı Enbiya 
ve Belâgat-i Osmaniye adlı önemli eserleri vardır. Lütfi ise, Cevdet’in bıraktığı yerden 
1844’e kadarki olayları 7 ciltte anlatmıştır. 1845-1848 arasındaki olayları ise 8. cilt olarak 
Abdurrahman Şeref yazmıştır. Hızır İlyas’ın Vekayi-i Letâif-i Enderun ve Ata’nın Tarih-i 
Ata’sı enderunla ilgili yazılan tarihlerdir. Ata tarihinin son iki cildi edebiyat tarihi açısından 
da önemlidir. Hayrullah Efendi ve Mehmed Fevzi’nin tarihleri ise, önceki asırlarla ilgilidir. 

Bu yüzyılda kaleme alınan tezkireler, daha öncekilerle boy ölçüşebilecek seviyede değildir. 
Fatin Davud’un (1813-1866) Hâtimetü’l-Eş’âr’ı (İstanbul 1271) eksiklerine rağmen bu 
asırda türünün en başarılı örneğidir. Salim ve Safayî’ye zeyl olarak yazılan tezkire, 
Abdülmecid devrine kadar yetişen şairleri içine almaktadır ve örneklerin şairler hakkındaki 
bilgilerin önüne alınmasıyla diğer tezkirelerden ayrılmaktadır. Şefkat’tin (ö. 1826) Tezkire-i 
Şu’arâ’sı antoloji türü tezkirelerdendir. Esad Efendi (1786-1831) ’nin Bâğçe-i Safâ-endûz 
ve Arif Hikmet’in (ö. 1859) kendi adıyla anılan tezkiresi de değerlendirmelerden ziyade 
örnek ağırlıklı tezkirelerdir. Şefkat’in müsvedde hâlindeki tezkiresindeki bilgiler eksik ve 
hatalıdır. Hikmet’in tezkiresi de tamamlanamamıştır. Hacı Tevfik’in (ö. 1859) Mecmu’atü’t-
Terâcim’i, 1591’dan sonra yaşayan 542 şairin kısa biyografisini içermektedir. Mehmed 
Tevfik’in (1843-1892) Kafile-i Şu’arâ’sı (İstanbul 1290) dal harfine kadarki bazı padişah, 
şehzade ve şairlerle ilgili bilgilerden oluşmaktadır. Ali Enver’in Sema-hâne-i Edeb’i 
(İstanbul 1309) ise, Esrar Dede’nin Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye’sinin özetidir. 20. asırda 
da, bazı yazarlar tezkirecilik geleneğinin izinde biyografik eserler kaleme almaya devam 
etmişlerdir: Mehmed Siraceddin, Mecmau’ş-Şuarâ ve Tezkire-i Üdebâ (İstanbul 1325); Ali 
Emirî (ö. 1923), Tezkire-i Şu’arâ-i Âmid (İstanbul 1325); İbnü’l-Emin (ö. 1947), Son Asır 
Türk Şairleri; Nail Tuman (ö. 1958), Tuhfe-i Na’ilî gibi. 

19. asrın ikinci yarısında, tezkirelerin dışında Recaizade Mahmud Ekrem’in Kudemadan 
Birkaç Şair (İstanbul 1305), Muallim Naci’nin, Osmanlı Şairleri (İstanbul 1307) ve Esami’si 
(İstanbul 1308) Mehmed Süreyya’nin, Sicill-i Osmanî’si (4 cilt, İstanbul 1308-11) Faik 
Reşad’in Eslaf’ı (2 cilt, İstanbul 1311-12) H. Ahmed Muhtar’ın, Şair Hanımlarımız’ı 
(İstanbul 1311) gibi biyografik eserler de yazılmıştır. 
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Sadrazam, hattat, şeyh, kapudan-ı derya gibi değişik meslek sahiplerinin biyografileriyle 
ilgili eserlere, bu asırda da zeyl yazılmaya devam edilmiştir: Ahmed Rifat’ın Verdü’l-
Hadâik’ı, Habib’in Hat ve Hattatin’i (İstanbul 1305) Mehmed İzzet’in Harita-i Kapudan-ı 
Derya’sı, Süleyman Faik’in Halîfetü’r- Rü’esâ’sı vs. Badî Ahmed’in Riyaz-ı Belde-i Edirne; 
Mehmed Şemseddin’ın Yâdigâr-ı Şems’i (Bursa 1332) ise, şehirlerde yetişen meşhurları 
anlatan biyografik eserlerdir. Bağdatlı İsmail Paşa’nın, Katip Çelebi’ye zeyl olarak yazdığı 
Îzahu’l-Meknun Fi’z-zeyli alâ-Keşfi’z-Zünûn ve Hediyyetü’l-Ârifin Esmâ’ü’l-Müellifin ve 
Âsarü’l-Musannifin adlı Arapça eserleri, yazarlar ve eserlerinden bahseden önemli 
bibliyografik kaynaklardır. 

İlk örneğine 17. asırda rastlanılan ve Batı’yla artan ilişkilere paralel olarak önceki asırda 
büyük bir artış gösteren sefaretname türü, bu asırda da rağbet görmeye devam eder. 
Bunlar arasında Fransa ile ilgili olanların fazlalığı, sosyal ve kültürel hayatın eğilimini 
yansıtması bakımından dikkati çekmektedir. M. Said Galib, Abdürrahim Muhib, Mehmed 
Emin Vahîd, devrin Fransa sefaretnamesi sahibi yazarlarıdır. Mehmed Namık Paşa’nın 
Londra Sefaret-namesi, Sami Efendi’nin Avrupa Risalesi, Sadık Rifat Paşa’nın İtalya 
Seyahat-namesi, Mehmed Refi ve Seyyid Abdülvehhab Efendi’nin İran Sefaretnameleri 
türün diğer örnekleridir. 

Klâsik edebiyata mensup şairler için, tekeler bu asırda önemli sığınak yerleri olurken; tekke 
geleneği de Kuddusî (1769-1849), Osman Şems (1813-1893), Safî (ö. 1862-1901), Edib 
Harabî (1853-1915) gibi birçok temsilci yetiştirmiştir. Kuddusî’nin, tasavvufî kaside ve 
gazelleriyle hece vezninde yazdığı ilahilerinden oluşan divanı vardır. Encümen-i Şuara’nın 
müdavimlerinden Osman Şems, ömrü Halvetî, Kadirî ve Üveysî gibi tarikat çevrelerinde 
geçen, Arap ve Fars edebiyatına vakıf bir şairdir. Hurufî-meşrep bir şair olan Safî, güçlü, 
nezih bir dille yazdığı tasavvufî gazelleriyle tanınmıştır. Edib Harabî, Bektaşî geleneğinden 
yetişen şairlerdendir. Hacimli bir divana sahip, kalay yazan bir şair olan Harabî, folklorik bir 
dille söylediği nefesleri, hece ve aruzla yazdığı şiirleriyle tanınmıştır. Bu geleneğin diğer 
anılması gereken isimleri, Mehmed Hilmî (1842-1907), F. Rasim (ö. 1853), Necmî (ö. 
1889), Kara Şemsî (ö. 1884), Hayyat Vehbî (ö. 1847), Şemsî Hayal (1806-1874) ’dir. Batı 
edebiyatı tesiri altında eser veren, Ziya Paşa, Muallim Naci, İsmail safa ve Neyzen Tevfik 
gibi şairler de yer yer dinî-tasavvufî muhtevalı şiirler kaleme almışlardır. 

Klâsik şiir çözülme sürecine girerken, âşık tarzı edebiyat geleneği bu asırda büyük bir 
gelişme göstererek, en parlak dönemini yaşamıştır. Bu edebiyatın en güçlü isimleri bu 
asırda yetişmiştir. Tanzimat’tan sonra, klâsik edebiyatı reddeden bazı şairler bu geleneğe 
yönelmişlerdir. Bu asırda saz şairleri arasında okur-yazar sayısı artmış, Dadaloğlu gibi 
birkaç temsilci dışında klâsik şairler gibi sanatlı, kelime oyunlarıyla yüklü aruz vezninde 
şiirler söylemişlerdir. Zihnî, Şem’î ve Emrah gibi şairlerin eserleri klâsik divan özelliği 
göstermemekle birlikte divan şeklinde basılmıştır. 

Şem’î (1783-1839), Dertli (1772-1845), Bayburtlu Zihnî (ö. 1859), Erzurumlu Emrah (ö. 
1854), Tokatlı Nurî (ö. 1882), Seyranî (ö. 1866), Dadaloğlu (ö. 1877-78), âşık tarzı şiir 
geleneğinin bu asırdaki ilk akla gelen isimleridir. Âşık Ömer geleneğini devam ettiren, Âşık 
Şem’î, Zihnî, Erzurumlu Emrah gibi şairlerin şiirlerinde seviye diğerlerine göre çok 
yüksektir ve daha çok klâsik estetik çizgisine yaklaşmıştır. Şem’î, divanı ölümünden sonra 
26 defa basılan, aruzla şiir yazmada ve tarih düşürmede usta bir şairdir. Emrah’ta ise, 
tasavvufî unsurlar, divan estetiği ve mahalli söyleyiş güçlü bir senteze ulaşmıştır. İyi bir 
eğitim gören Zihnî’de, aruza yöneliş bilinçli bir çabaya dönüşmüştür. Bilhassa hicivleriyle 
devrinde büyük bir şöhrete kavuşmuştur. Onun Hikâye-i Garibe’si ise batılı anlamda 
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tahkiyeden izler taşır. Sergüzeşt-name-i Zihnî mesnevisi ise, kendi hayat hikâyesini 
anlattığı otobiyografik bir eserdir. İçinde yer yer mensur parçalar da bulunmaktadır. 
Dertlî’nin de aruzla şiirleri vardır. Bektaşî ananesinden yetişen Kayserili Seyranî, yazdığı 
taşlamalar ve sert diliyle dikkati çekmiştir. Aruza vakıf bir şair olan Seyranî’de, sosyal 
temalı şiirler önemli bir yer tutar. Avşar göçerleri arasında yetişen ve diğerlerinden farklı bir 
anlayışa sahip olan Dadaloğlu, edebi sanatlara boğulmamış, doğal lirik şiirleriyle saz 
şairleri arasında büyük bir şöhrete kavuşmuştur. Bu asırda âşık tarzı şiir geleneği, Ruhsatî 
(ö. 1856-1898), Silleli Nigarî (ö. 1858-1917), Figanî (ö. 1928), Ceyhunî (ö. 1912), Tokatlı 
Nuri, Zülalî vs. gibi daha birçok temsilci yetiştirmiştir. 

Doç. Dr. Osman HORATA 
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