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ÖĞRETİCİ METİNLERİN ÖZELLİKLERİ VE YAZILIŞ 

AMAÇLARI

 Öğretici metinler, bir konuyu açıklamak, bilgi vermek, herhangi bir 

konuda düşünceleri ortaya koymak gibi amaçlarla kaleme alınan 

yazılardır.

 Öğretici metinlerde amaç; öğretmek, bilgi vermektir.

 Öğreticiliğin amaçlandığı metinlerde dil, göndergesel işlevde kullanılır.

 Öğretici metinlerde dilin açık ve anlaşılır olması çok önemlidir.

 Öğretici metinlerde yazar, metni oluştururken sözcükleri gerçek 

anlamlarıyla kullanır  ve düşsel ögelere, imgelere mümkün olduğunca 

az yer verir.

 Öğretici metinlerde anlam; okuyucu, zaman ve mekâna göre 

değişmez ancak yazarın düşüncelerine tamamen katılma gibi bir 

zorunluluk da yoktur. 



 Öğretici metinler günlük hayat problemleriyle yakından 

ilgilendikleri, somut gerçekleri dile getirdikleri için dönemin 

sosyal, kültürel ve siyasi yaşamını daha yoğun bir şekilde 

yansıtır.

 Metnin tamamının iletmek istediği düşüncenin en kısa, 

yoğun ifadesine ana düşünce denir.

 Bir metne sorulan “Bu metin hangi amaçla yazılmıştır?”, 

“Bu metinde asıl anlatılmak istenen nedir?”, “Bu metinde 

hangi düşünce vurgulanmaktadır?” vb. soruların cevabı ana 

düşüncedir.
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TANZİMAT DÖNEMİNDE GAZETE ÇEVRESİNDE 

GELİŞEN METİN TÜRLERİ

1. Makale:

 Bilim, fen konularıyla siyasal, ekonomik ve toplumsal 
konuları açıklayıcı veya yorumlayıcı niteliği olan gazete veya 
dergi yazılarına makale denir.

 Makale bilgi vermek, bir düşüncenin savunuculuğunu 
yapmak amacıyla yazılır.

 Makale, edebiyatımıza Tanzimat Döneminde gazeteyle 
birlikte girmiştir.

 Türk edebiyatında ilk makale Şinasi’nin “Tercüman-ı Ahvâl
Mukaddimesi”dir. 

 Bu makalede Şinasi, gazetenin önemini, yazı dilinin yeniden 
düzenlenmesi gerektiğini ve halkın anlayabileceği düzeyde 
olmasını savunmuştur.





 Daha sonra Namık Kemâl, Ziya Paşa, Recaizade Mahmut 
Ekrem ve diğer Tanzimat sanatçıları da sanat ve 
edebiyatla ilgili çeşitli makaleler yazmışlardır. 

 Namık Kemâl, 1876’da Tasvir-i Efkâr’da yayımladığı 
“Lisan-ı Osmanî’nin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülahazatı 
Şâmildir.” adlı makalesinde edebiyatın gerçek sorunlarını 
ilk kez dile getirmiştir. 

 Namık Kemâl, bu makalede; yazı dilinin anlaşılır olması 
gerektiğini, divan edebiyatının somut gerçekleri 
yansıtmadığı gibi konular üzerinde durmuştur.

 Ziya Paşa, 1868’de “Hürriyet” gazetesinde yayımlanan 
“Şiir ve İnşa” adlı makalesinde; ulusal değerlerimizi 
yansıtan halk edebiyatının örnek alınması gerektiğini dile 
getirir ve yapıtların, halkın anlayabileceği bir dille ortaya 
konması gerektiğini vurgular.



2. Eleştiri:

o Bir edebiyat veya sanat eserinin her yönüyle anlaşılmasını sağlamak 
ve değerlendirmek amacıyla yazılan yazı türüne eleştiri denir.

o Türk edebiyatında ilk eleştirinin Tanzimat döneminde yazıldığını 
söylemek doğru değildir ancak Batılı anlamda eleştiri, yani edebî 
eleştirinin ilk örnekleri bu dönemde verilmiştir.

o Tanzimat döneminde eleştiri, öncelikle divan şiiri aleyhinde birtakım 
düşünceler taşır. 

o Namık Kemâl, 1876’da Tasvir-i Efkâr’da yayımladığı “Lisan-ı 
Osmanî’nin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülahazatı Şâmildir.” adlı uzun 
makalesinde divan şiirini eleştirir. 

o Bunun dışında “Talim-i Edebiyat Risalesi” ile “Celaleddin Harzemşah
Mukaddimesi” vardır.

o Divan şiirine yapılan eleştirilerin biri de Ziya Paşa’nın “Şiir ve İnşa” 
adlı makalesidir.



 Ziya Paşa’nın yeni devrin ilk antolojisi olan “Harabat” adlı 
eseri ile tekrar divan şiirine yönelmesi ve ona sempatisini 
göstermesi üzerine Namık Kemâl, “Harabat” adlı eseri 
“Tahrib-i Harabat” ve “Takip” adlı eserleriyle eleştirmiştir.

 Recaizade Mahmut Ekrem, edebiyatta genç nesle öncülük 
eden hocalığı ve teorik yazıları ile önem kazanır. 

 Bu anlamda edebiyatta estetiğe ve psikolojiye doğru bir çıkış 
araması bakımından önemli olan “Talim-i Edebiyat” adlı eseri 
büyük ilgi görür.

 Özellikle yeni şiir için bir beyanname sayılabilecek “Takdir-i 
Elhan”ı ve “Zemzeme” mukaddimesi devrin teorik 
kitaplarının önemlilerindendir.



 Tanzimat döneminde eski edebiyat taraftarı olarak biline 
Muallim Naci’nin Recaizade Mahmut Ekrem’le giriştiği 
tartışmalar şiirin gelişmesi ve eleştiri türü açısından 
önemlidir. 

 Muallim Naci, bu konudaki düşüncelerini, Ekrem’in 
“Zemzeme”sine karşılık olarak “Demdeme” adı altında 
toplar.

 “Istılahat-ı Edebiyye”si ise eski geleneğin son belagat 
kitabı olarak kalacaktır.

 Beşir Fuad ile edebiyat üzerine karşılıklı yazışmalarından 
oluşan “İntikad” dünya görüşleri çok farklı olan iki 
kişinin medeni bir çerçevede tartışmalarını göstermesi 
bakımından üzerinde durulması gerek bir eserdir.



TANZİMAT DÖNEMİNDE KİŞİSEL HAYATI KONU 

ALAN METİNLER

1. Hatıra(Anı):

 Toplumda belli bir yer edinmiş kişilerin başından geçen ya da 
tanık olduğu olayları anlattıkları yazı türüne hatıra denir.

 Hatıra, çoğu zaman onları yazan kişinin de karışıp rol aldığı 
olaylara dayanan yazılardır. Bu nedenle hatıranın anlatımı 
birinci kişinin ağzından yapılır.

 Hatıra, Tanzimat’tan önceki dönemlerde de edebiyatımızda 
görülen bir türdür; ancak Tanzimat döneminde öne çıkmıştır.

 Tanzimat döneminde başlıca hatıra yazanlar: Namık Kemâl
(Magosa Hatıraları), Ziya Paşa (Defter-i Amâl), Muallim Naci 
(Ömer’in Çocukluğu), Akif Paşa ( Tabsıra)…



2. Gezi Yazısı: 

 Genelde bir edebiyatçının, gezip gördüğü yerlerdeki şehirleri, 
gelenek ve görenekleri, doğal ve tarihi güzellikleri sanatsal 
bir anlatımla kaleme aldığı metinlere gezi yazısı denir.

 Seydi Ali Reis’in “Mir’atül Memalik (Memleketlerin Aynası)” 
ve Evliya Çelebi’nin “Seyahatname” adlı eserleri bu türün ilk 
örnekleridir.

 Tanzimat dönemindeki aydın ve yazarlarımız ise Batılılaşma 
süreci ile birlikte gittikleri Avrupa şehirleri hakkında bu türde 
eserler kaleme almışlardır.

 Ahmet Mithat Efendi’nin Avrupa gezisini anlattığı “Avrupa’da 
Bir Cevelan” ve bir av gezisini anlattığı “Sayyadane Bir 
Cevelan” eserleri önemlidir.



3. Mektup: 

 Haber vermek, sormak, istemek veya duyguları bildirmek için 
kişilerin birbirine gönderdiği yazılara mektup denir.

 Bir yazınsal tür olarak mektup, kişinin iç dünyasını 
yansıtması ve düşüncelerini paylaşması bakımından 
önemlidir.

 Tanzimat döneminde sanatçıların çeşitli nedenlerle yurt 
dışında yaşamaları mektup türünün bu dönemde önem 
kazanmasın sağlamıştır.

 Tanzimat döneminde önemli mektuplar şunlardır:

 Ahmet Mithat Efendi ve Muallim Naci “Muhaberat ve 
Muhaverat (Haberleşme ve Konuşmalar)”, Abdülhak Hamit 
Tarhan “Mektuplar”, Namık Kemâl “Namık Kemâl’in Hususi 
Mektupları”



DİVAN EDEBİYATI ÖĞRETİCİ METİNLERİ İLE 

TANZİMAT DÖNEMİ ÖĞRETİCİ METİNLERİNİN 

KARŞILAŞTIRILMASI

DİVAN EDEBİYATI ÖĞRETİCİ METİNLERİ TANZİMAT DÖNEMİ ÖĞRETİCİ METİNLERİ

 Münacaat, methiye, dua gibi 
bölümlerden oluşan klasik bir yapı 
vardır.  

 Genellikle dini, tasavvufi, ahlaki ve 
tarihi konular işlenmiştir.

 Arapça ve Farsça tamlamalar, söz 
sanatları ve uzun, secili cümlelerden 
oluşan süslü bir dil ve anlatım vardır.

 Düşünce ve duygularda bireysellik 
vardır.

 Siyer, tarih, menkıbe, siyasetname, 
seyahatname gibi klasik türler 
etrafında gelişmiştir.

 Devlet adamlarına ve ulema sınıfına 
hitap etmiştir.

 Klasik yapının yerine Batılı tekniğe uygun 
öğretici metin örnekleri verilmiştir.

 Vatan, hürriyet, eşitlik kanun üstünlüğü, 
blim ve teknik gibi konular işlenmiştir.

 Dilde sadeleşme düşüncesi 
benimsenmiş ancak tam olarak 
uygulanamamıştır.

 Düşünce ve duygularda bireyselliğin 
yerini genel olarak toplumsal temalar 
almıştır.

 Makale, eleştiri, anı, gezi yazısı, mektup 
gibi Batı edebiyatından alınan türler 
etrafında gelişmiştir.

 Topluma ve dolayısıyla halka hitap etmeyi 
amaçlamıştır.



Tanzimat Dönemi 

Öğretici Metinlerinde 

İşlenen Yeni 

Kavramlar

Bilim

Eşitlik Akıl

KanunHürriyet Kaynağı:

BATI


