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Önsöz

Türkçe edebiyatta bilim kurgu denilince söz edilebilecek 
kaynak sayısı oldukça sınırlıdır. Özellikle 19. yüzyıl sonu ve 
erken 20. yüzyıl dönemi söz konusu olduğunda Osmanlı ve 
bilim kurgu kelimelerini yan yana getirmek bile ilk bakışta 
büyük ölçüde yadırgatıcı olacaktır. Ancak dönemin metin-
leri ve edebiyat kavramları incelendiğinde bu görüşü tersine 
çevirebilecek durumlarla karşılaşılabilir.

19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda hız kazanan ye-
nileşme hareketlerinin önemli dinamiklerinden biri olan 
“Batı’nın bilim ve teknolojisinin Osmanlı’ya getirilmesi” yö-
nündeki tartışmaların bilim ve edebiyat ilişkisini tetiklediği 
görülmektedir. Söz konusu tartışmalar, fen [bilim] ve tek-
nolojinin faydalarının ya da beraberinde getireceği olumsuz 
sonuçların öngörülmeye çalışıldığı 19. yüzyıl sonunda fen-
ne dayalı bir edebiyat türünün doğmasına neden olmuştur. 
“Osmanlı bilim kurgusu” olarak adlandırdığımız, dönemin-
de “fennî” olarak nitelendirilen bu türün Osmanlı’nın içinde 
bulunduğu siyasi ve ekonomik durum içerisinde şekillendi-
ği söylenebilir.
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Dönemin aydınları tarafından bir üretim aracı ve/veya si-
yasi erkin kaynağı olarak görülen bilimin toplum yaşamı 
üzerindeki etkisi, fenne dayalı eserlerde Avrupa veya Ame-
rika örnekleri üzerinden verilmeye çalışılmıştır. Kitap kap-
samında analiz ettiğimiz metinlerde bilim, teknolojik güç 
olarak algılanmış ve Batı’nın endüstriyel gücü ile siyasi gü-
cü arasında bir bağlantı kurularak bu ilişki Osmanlı’ya ak-
tarılmıştır. Ancak fen ve teknoloji konusunda atıfta bulunu-
lan “Batılı” modellerin Osmanlı geleneğiyle, din, kültür ve 
kimlik çerçevesinde sorgulandığı görülmektedir. Özellikle 
anlatılarda ortak bir imge olan makinelere yüklenen değe-
rin çeşitliliği dönemin aydınlarının bilime yaklaşımlarında-
ki çoğulluğun göstergesidir. Günümüz edebiyat araştırma-
larında ayrıntılı olarak ele alınmamış, kanon dışında kalmış 
bu eserler 19. ve 20. yüzyıl Osmanlı-Türk edebiyatında mo-
dernleşme düşüncesini anlamlandırmak açısından önemli 
bir yer teşkil etmektedir. Bu kitap, 2011 yılında Bilkent Üni-
versitesi Türk Edebiyatı Bölümü’nde yazdığım doktora tezi-
nin genişletilmiş halidir. Çalışmamda emeği geçen Yrd. Doç. 
Dr. Laurent Mignon’a, Prof. Talat S. Halman’a, Dr. Mehmet 
Kalpaklı’ya, Kudret Emiroğlu’na ve Yrd. Doç. Dr. Akif Ki-
reçci’ye eleştirileri ve önerileri için teşekkür etmek isterim. 
Ayrıca gösterdikleri anlayış ve hoşgörüyle bana güç veren ai-
leme minnettarım.

SEDA UYANIK

Ağustos 2012
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Giriş

Bu kitapta 19. yüzyıl sonu ve erken 20. yüzyılda Osman-
lı edebiyatında bilimi merkeze alan anlatılar ele alınmıştır. 
Söz konusu dönemde üretilen edebî metinlerde Osmanlı’nın 
içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik duruma gösterilen re-
aksiyonun bilim dolayımında şekillendiği tespit edilmiştir. 
Trablusgarp Savaşı (1911-1912), Balkan Savaşları (1912-
1913) ve Birinci Dünya Savaşı (1914-1918) ile çöküş aşama-
sına giren Osmanlı’nın geleceğine dair umutlu veya karam-
sar yaklaşımlar dönemin aydınlarının edebiyat eserlerine 
fen ve teknoloji izleği üzerinden yansıtılmaktadır. Çalışma 
kapsamında incelediğimiz Ahmet Mithat’ın Fennî Bir Roman 
Yahut Amerika Doktorları (1888), Molla Davudzade Musta-
fa Nâzım’ın Rüyada Terakki ve Medeniyet-i İslamiyye-i Rü’yet 
(1913), Celal Nuri İleri’nin Tarih-i İstikbâl (1913), Yahya 
Kemal Beyatlı’nın “Çamlar Altında Musahabe” (1913), Ha-
san Rûşenî Barkın’ın, “Rûşenî’nin Rüyası - Müslümanların 
‘Megali İdeası’ Gaye-i Hayâliyesi” (1914), Refik Halid Ka-
ray’ın, “Hülya Bu Ya...” (1921), Abdülhak Hâmid Tarhan’ın 
“Arzîler” (1925) ve Behlül Dânâ’nın “Makineli Kafa” (1928) 
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başlıklı metinlerinde gelecek yüzyıllarda bilimsel açıdan ile-
ri düzeye gelerek hem siyasi hem de iktisadi bakımdan kal-
kınan bir Osmanlı kurgusuyla, yüceltilen makinelerin veya 
eleştirilen endüstrileşmenin alegorileriyle karşılaşılmakta-
dır. Bu durum kimi zaman teknolojinin sahiplenildiği şek-
linde yorumlanabilirken bazı eserlerde teknoloji ve endüs-
trileşmenin olumsuz taraflarının göstergeleri olarak da oku-
nabilmektedir. Çünkü ele aldığımız eserlerde teknoloji ile 
insani değerlerin kaybolduğu, Osmanlı geleneğinin ve top-
lumsal belleğin yitirildiği bir düzeni anlatan kurgulara da 
rastlanmaktadır. Birbirlerine yakın tarihlerde üretilen bu 
metinlerde endüstrileşme ve makineleşmenin eleştirildiği, 
Avrupa’nın ve Amerika’nın emperyalist faaliyetlerine tepki 
gösterildiği de gözlemlenmiştir.

Fen ve teknoloji, yenileşmenin ilk adımı olarak görülmüş, 
Osmanlı aydınlarının medenileşme projelerinde en önem-
li yeri almıştır. Tanzimat dönemi edebî metinlerinin temel 
problemlerinden biri olan “aşırı Batılılaşma”nın, kitap kap-
samında ele aldığımız metinlerde “aşırı makineleşme”, “aşırı 
endüstrileşme” sorunsallarına dönüştüğü iddiası temellen-
dirilmektedir. 19. yüzyılda hız kazanan yenileşme hareket-
lerinin beraberinde getirdiği “Batı’nın bilim ve teknolojisi-
nin Osmanlı’ya getirilmesi” tartışmaları, edebî alanda da bir 
yenilik doğurmuştur. Dönemin siyasetinden bağımsız olma-
yan edebî faaliyetlerde yeni konuların yeni edebî türler do-
ğurduğuna ilişkin düşünce, çalışmamızda metinler üzerin-
den örneklerle desteklediğimiz bir diğer tespittir. Bu bağ-
lamda Osmanlı Bilim Kurgusu: Fennî Edebiyat’ta fen ve tek-
nolojinin faydalarının ya da beraberinde getireceği olumsuz 
sonuçların öngörülmeye çalışıldığı 19. yüzyıl sonunda Os-
manlı edebiyatı tartışmalarına giren bir kavram olan “fen-
nî edebiyat” ile bilimi merkeze alan Osmanlı anlatıları ilişki-
lendirilmiştir. Söz konusu kavram, araştırmacılar tarafından 
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günümüz edebiyat incelemelerinde şimdiye kadar ele alın-
mamış olup çalışmamızda analiz ettiğimiz metinlerle ilişkisi 
tartışılmamıştır. Metin merkezli olarak incelediğimiz edebî 
eserler üzerine yapılan sınırlı araştırmalarda fantazya, ütop-
ya, bilim kurgu gibi Avrupa merkezli kavramlarla 19. yüzyıl 
sonu ve erken 20. yüzyıl metinlerine yaklaşıldığı görülmüş, 
o dönemin önemli edebî türlerinden biri olan fennî edebiya-
tın dışlandığı saptanmıştır.

Kısacası bu kitabın amacı 19. yüzyıl sonu ve erken 20. 
yüzyılda fen ve teknoloji ile bir toplum düzeni kurgulayan 
ve Osmanlı-Türk edebiyatı araştırmalarında veya edebiyat 
tarihlerinde adları anılmayan anlatıları metin merkezli ola-
rak incelemektir. Fen ve teknolojiyi kurgularına başat unsur 
olarak taşıyarak Osmanlı bürokrasisi, Avrupa yaşam tarzı ya 
da Amerikan emperyalizmi gibi konuları eleştiren bu metin-
lerin fennî türde yazılan eserler olduğu iddiası dönemin bi-
lim anlayışı ve türe yönelik kavramsal yaklaşımlar ele alına-
rak ortaya koyulacaktır.

Bu metinlerde modernleşme tartışmalarının fennîleştiril-
diği söylenebilir. Yazarlar makinelerin, teknolojik yöntem-
lerin toplumda kullanılmasının getireceği sosyal faydayı din, 
kültür, kimlik gibi izlekler çerçevesinde ele almışlardır. De-
neysel çalışmalar olarak nitelendirilebilecek bu metinlerde 
aydınlanmanın, endüstrileşme ve teknolojinin temellük edi-
lip edilmeyeceği sorusu üzerine odaklanılmıştır. Edebî me-
tinlerde imgesel düzlemde cevaplanmaya çalışılan bu soru, 
aynı zamanda 19. yüzyılda aktifleşen bilimsellik ve poziti-
vizm tartışmalarının da bir yansımasıdır. Bu nedenle bilimi 
merkeze alan fennî anlatıların değerlendirmesine geçmeden 
önce dönemin entelektüel ortamındaki söz konusu tartış-
manın boyutlarına bakmak metinleri anlamlandırma açısın-
dan önem taşımaktadır.


