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Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;  
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.  
O benim milletimin yldzdr, parlayacak;  
O benimdir, o benim milletimindir ancak.  
 

Çatma, kurban olaym, çehreni ey nazl hilâl! 
Kahraman rkma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? 
Sana olmaz dökülen kanlarmz sonra helâl. 
Hakkdr Hakk’a tapan milletimin istiklâl. 
 

Ben ezelden beridir hür yaşadm, hür yaşarm. 
Hangi çlgn bana zincir vuracakmş? Şaşarm! 
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarm. 
Yrtarm dağlar, enginlere sğmam, taşarm. 
 

Garbn âfâkn sarmşsa çelik zrhl duvar,  
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. 
Ulusun, korkma! Nasl böyle bir iman boğar, 
Medeniyyet dediğin tek dişi kalmş canavar? 
 

Arkadaş, yurduma alçaklar uğratma sakn; 
Siper et gövdeni, dursun bu hayâszca akn. 
Doğacaktr sana va’dettiği günler Hakk’n; 
Kim bilir, belki yarn, belki yarndan da yakn  

 

 

Bastğn yerleri toprak diyerek geçme, tan:  
Düşün altndaki binlerce kefensiz yatan. 
Sen şehit oğlusun, incitme, yazktr, atan: 
Verme, dünyalar alsan da bu cennet vatan. 
 

Kim bu cennet vatann uğruna olmaz ki feda? 
Şüheda fşkracak toprağ sksan, şüheda! 
Cân, cânân, bütün varm alsn da Huda, 
Etmesin tek vatanmdan beni dünyada cüda. 
 

Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli: 
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli. 
Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli-  
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. 
 

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşm, 
Her cerîhamdan İlâhî, boşanp kanl yaşm, 
Fşkrr ruh- mücerret gibi yerden na’şm; 
O zaman yükselerek arşa değer belki başm. 
 

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanl hilâl! 
Olsun artk dökülen kanlarmn hepsi helâl. 
Ebediyyen sana yok, rkma yok izmihlâl; 
Hakkdr hür yaşamş bayrağmn hürriyyet;  
Hakkdr Hakk’a tapan milletimin istiklâl! 

 
         Mehmet Âkif Ersoy 
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GENÇLİĞE HİTABE 

 

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, 

ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. 

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en 

kymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek 

isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahlarn olacaktr. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti 

müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atlmak için, içinde bulunacağn 

vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok 

namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek 

düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili 

olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatann bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün 

tersanelerine girilmiş, bütün ordular dağtlmş ve memleketin her köşesi bilfiil 

işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, 

memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hyanet 

içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, 

müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde 

harap ve bîtap düşmüş olabilir. 

Ey Türk istikbalinin evlâd! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, 

Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktr. Muhtaç olduğun kudret, 

damarlarndaki asil kanda mevcuttur. 

                       Mustafa Kemal Atatürk 
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6. Metindeki olayların geçtiği zamanı ve bu zamanın işlevini belirleyiniz. Bu zamanla yaşanılan zaman 
arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

7. Metindeki kişi, zaman ve mekân unsurları arasında bir bütünlük sağlanabilmiş midir? Metinden örnekler 
vererek söyleyiniz.

8. Metnin iletisini söyleyiniz. Bu iletiyle metnin yazıldığı dönemin gündelik hayatı arasında bir bağ var 
mıdır? Niçin?

9. Metnin yazılış amacıyla halkı eğitmek, eğlendirerek onlara sosyal problemleri anlatmak, kamuoyu oluş-
turmak arasında bir ilişki var mıdır? Niçin?

10. İncelediğiniz metinden hareketle Namık Kemal’in fikrî ve edebî yönüyle ilgili neler söyleyebilirsiniz?

 AN LA MA VE YO RUM LA MA
1. İncelediğiniz metinlerle ilgili aşağıda verilen tabloyu doldurunuz.

2. İncelediğiniz metinlerdeki sosyal problemler günümüzün sosyal hayatında görülmekte midir? Örnekler 
vererek açıklayınız.

3. İncelediğiniz metinlerden harekete geleneksel Türk tiyatrosundan modern tiyatroya nasıl geçildiğini 
söyleyiniz.

4. İncelediğiniz metinlerin Meddah, Karagöz ve Orta oyunu gibi geleneksel tiyatrodan hangi açılardan 
farklılık gösterdiğini söyleyiniz.

5. a. İncelediğiniz metinlerin yazılış amacını söyleyiniz.

 b. Şinasi ve Namık Kemal'in halkı eğitmek amacıyla tiyatrodan yararlandıklarını düşünüyor musunuz? 
Niçin?

 c. Tanzimat Dönemi tiyatrosunun dilin sadeleşmesine hizmet ettiğini, tiyatro yazarlarının düşünceleriyle 
halkı eğlendirirken eğittiğini ve sosyal problemler çevresinde kamuoyu oluşturmak için tiyatrodan yararlandık-
larını söyleyebilir misiniz? Niçin?

 ç. Sizce seyretme mi daha etkilidir yoksa okuma mı? Okuma yazma oranının düşük olduğu yerlerde 
sahnede bir eseri göstermek niçin önemlidir? Tartışınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz

 ÖLÇ ME VE DE ĞER LEN DİR ME
1. Aşa ğı da ki cüm le le rin bil dir di ği yar gı lar doğ ru ise kar şı la rı na “D”, yan lış ise “Y” ya zı nız.

• Tanzimat Dönemi edebiyatçıları tiyatro türünde eser verirken Batı tiyatrosunu model almışlardır. (   )

• Tanzimat Dönemi tiyatrosunda eğlendirerek eğitmek esas amaçtır. (   )

• Edebiyatımızda modern tiyatro önce telif eserlerle başlamıştır. (   )

Metnin Oluşmasını 
Sağlayan 
Zihniyetin 
Özellikleri

Dil ve Anlatım 
Özellikleri

Yansıttığı Sosyal 
Problemler

Temel Çatışma

Şair Evlenmesi

Zavallı Çocuk

59

PROJE DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

Öğrencinin      Proje Adı  :
Adı ve Soyadı :
Sınıfı  :
Numarası :

GÖZLEMLENECEK ÖĞRENCİ KAZANIMLARI

DERECELER

Zayıf Kabul 
Edilebilir Orta İyi Çok 

İyi

1 2 3 4 5

I. PROJE HAZIRLAMA SÜRECİ

Proje ile hangi amaca ulaşılacağını belirlemek

Projeyle ilgili yürütülecek çalışmanın planını yapmak

Proje çalışması bir grup tarafından yürütülecekse grup üyeleri arasında görev dağı-

lımı yapmak

Proje konusunun neden seçildiğini açıklamak

Proje sonunda hangi sonuçlara ulaşılmak istendiğini ortaya koymak

TOPLAM

II. PROJENİN İÇERİĞİ

Proje konusuyla ilgili nesnel ve güvenilir bilgiler vermek

Elde edilmiş bilgileri çözümleyici bir anlayışla değerlendirmek

Bilgilerle ilgili çıkarımda bulunmak ve çıkarımların temel dayanaklarını açık-
lamak

Özgün bir çalışma ortaya koymak

Çalışma esnasında eleştirel düşünme yöntemini kullanabilmek

Yapılan çalışmayı görsel malzemeler ve sayısal verilerle desteklemek

Bilgilerin aktarımında doğru ve estetik bir dil kullanmak

Ele alınan konuyla ilgili güvenilir kaynaklardan yararlanmak

Yararlanılan kaynakların kaynakçasını yapmak

TOPLAM

III. SUNU YAPMA

Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek biçimde sunmak

Sunum esnasında ilgi çekecek, inandırıcılık sağlayacak materyallerden yarar-
lanmak

Beden dilini yerinde ve amaca yönelik olarak kullanmak

Sorulan sorulara açık, anlaşılır ve doyurucu cevaplar vermek

Belirlenen süre içinde sunumu yapmak

Sunum esnasında etkileyici bir dil kullanmak

TOPLAM

GENEL TOPLAM
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    2. ÜNİTE ÖLÇ ME VE DE ĞER LEN DİR ME    

1. Tanzimat edebiyatı Batı etkisindeki Türk edebiyatının ilk devresidir. Tanzimat, siyasi anlamda ferma-
nın ilanı olan tarihten 1860’a kadar sürer. Bu dönemin hazırlık aşamasında 1831’de ilk resmî gazete 
olan -------- çıkarılır.

 Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Takvim-i Vakayi

B) Tercüman-ı Ahval

C) Ceride-i Havadis

D) Tercüman-ı Hakikat

E) Tasvir-i Efkâr

(2011-LYS)

2. Türk edebiyatının ilk tarihî romanı kabul edilen ------ adlı romanında romanın kahramanı, hem şair 
hem askerdir. II. Selim zamanında Türk-İran Savaşları’na katılarak kumandanın dikkatini çeker ve 
takdirini kazanır. Ayrıca Kırım ordusu kumandanı Adil Giray’la tanışır ve onun da sevgisini kazanır.

 Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur?

A) Mehmet Rauf’un Eylül

B) Namık Kemal’in Cezmi

C) Ahmet Mithat Efendi’nin Felatun Beyle Rakım Efendi

D) Şemsettin Sami’nin Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat

E) Nabizade Nazım’ın Karabibik

(2011-LYS)

3. Tanzimat Döneminin önemli sanatçılarından biri olan sanatçı, “eski-yeni” tartışmalarında eski edebi-
yatı savunanların öncüsü olarak görülmüştür. Yeni edebiyata düşman, eskiye bağlı olarak görülse de 
o, eski edebiyata körü körüne bağlı değildir. Eskinin gerçekçi olmayan yönlerini eleştirir.

 Bu parçada sözü edilen Tanzimat Dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şinasi

B) Recaizade Mahmut Ekrem

C) Muallim Naci

D) Abdülhak Hâmit Tarhan

E) Nabizade Nâzım

(2011-LYS)
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1. Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu

TANZİMAT FERMANI

(...)

Tanzimat Fermanı’nda, 150 senedenberi memleketin fena vaziyette bulunduğu, devletin eski kuvvetini 
kaybettiği itiraf edildikten sonra, lazımgelen tedbirler alındığı takdirde halkın kabiliyet ve istidadına nazaran, 
beş on sene zarfında muvaffakiyet hasıl olacağı, bunun için de, yeni kanunlar tanzim ve tesisi lazım geldiği 
zikredilerek yapılacak ıslahatın esas maddeleri şöyle hulasa edilmiştir:

a. Herkesin canından, malından ve namusundan emin olması.

b. Vergilerin tayini.

c. Askerin muayyen bir usül altında vazifeye çağırılması.

ç. Rüşvetin kaldırılması.

d. Yeni kanunların “meclis ahkâmı adliye” de tanzimi.

e. Bir mahkemenin hükmü olmadıkça kimsenin haps ve tecziye edilmemesi.

Tanzimat Fermanı, yukarıda saydığımız hükümleri birer birer izah ettikten sonra, yapılacak kanunların 
hilafına hareket olunmayacağına dair gerek Padişah gerek vekiller tarafından yemin edileceği zikredilmekte 

 ÇÖZÜMLEME / İN CE LE ME
 1. Me tin

 Et kin lik: İki gruba ayrılınız. III. Selim’den itibaren yapılmak istenen yenilikler hakkında bilgi edininiz. 
Edindiğiniz bilgilerden hareketle birer poster hazırlayınız (17. sayfadaki 1. Etkinlik içindir.).

 Et kin lik: Tanzimat’la getirilmek istenen yenilikleri kimlerin, niçin istediklerini araştırınız (Hazırlık 
Çalışması’ndaki 2. Etkinlik içindir.).

 Et kin lik: Edebiyatta Tanzimat’ın ne zaman ve niçin başladığını araştırınız (17. sayfadaki 3. Etkinlik 
içindir.).

 Et kin lik: Tanzimat Döneminde tanınmış edebiyatçıların nasıl yetiştikleri hakkında araştırma yapınız 
(20. sayfadaki 4. Etkinlik içindir.).

 Et kin lik: Tanzimat Döneminde hangi edebî türdeki eserlerin görülmeye başlandığını araştırınız (20. 
sayfadaki "Anlama ve Yorumlama" bölümünün 1.sorusu içindir.)

 Et kin lik: Sınıfınızda düzenleyeceğiniz "Tanzimat ve Edebiyat" konulu panel için hazırlık yapınız (20. 
sayfadaki 5. Etkinlik içindir.).

 HA ZIR LIK ÇA LIŞ MA SI
 1. Et kin lik: III. Selim’den itibaren yapılmak istenen yeniliklerle ilgili hazırladığınız posterleri sınıfa 

sununuz. Posterleri sınıfınızın panosuna asınız.

 2. Et kin lik: Tanzimat’la getirilmek istenen yenilikleri kimlerin, niçin istedikleri hakkındaki araştırma 
sonuçlarını arkadaşlarınızla paylaşınız.

 3. Et kin lik: Edindiğiniz bilgilerden hareketle edebiyatta Tanzimat’ın ne zaman ve niçin başladığını 
söyleyiniz.

17

ORGANİZASYON ŞEMASI

Projeler: Bu bölüm-
de, örnek proje konu-
ları ve proje konularıyla 
ilgili yapılacak çalışma-
lar yer alır.

Et kin lik (Okul Dı şı): Bu bö lümde, 
öğ ren ci ler den in ce le ne cek met nin ya zıl-
dı ğı dö nem, tür özel lik le ri ve ya za rıy la 
il gi li araştırma yapmaları is te nir.

Et kin lik (Ders içi): Bu bö lüm, öğ ren-
ci le rin der se et kin ka tı lım la rı nı sağlamak 
amacına uygun olarak düzenlenmiştir.

Me tin: İn ce le nen me tin nu ma ra sı nı 
gös te rir.

Ha zır lık Ça lış ma-
sı: Bu bölümde, işlene-
cek ko nuy la il gi li olarak 
öğrencilerin ön bil gi le-
ri ni ha re ke te ge çi ren, 
öğ ren ci yi in ce le ne cek 
met ne yak laş tı ran so ru 
ve et kin lik ler yer alır.

Çözümleme / İn ce-
le me: Bu bö lümde, met-
nin ya pısı, te ması, dil 
ve an la tım ba kı mın dan 
çö züm le nmesine yö ne lik 
so ru ve et kin lik ler yer 
alır.

Üni te Ölç me ve De ğer len-
dir me: Ünite sonlarında yer alan 
bu bölümde öğ ren ci le rin ka za nım 
ve be ce ri le ri ne derece edin dik-
le ri ni ölçmeye ya ra ya cak so ru lar 
yer alır.

An la ma ve Yo rum la ma: Bu bö lüm de, metni anla-
ma, yorumlama ve güncelleme etkinlikleri yer alır.

Ölç me ve De ğer len-
dir me: Bu bölümde öğ ren-
ci le rin ka za nım ve be ce ri-
le ri ne ölçüde edin dik le ri-
ni be lir le me ye ya ra ya cak 
so ru lar yer alır.
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HATIRLATMA

11. SINIFTA OKUNMASI GEREKEN ESERLER

1. Samipaşazade Sezâi SERGÜZEŞT 

2. Ahmet Mithat Efendi FELÂTUN BEY İLE RÂKIM EFENDİ

3. Şinasi ŞAİR EVLENMESİ

4. Namık Kemal ZAVALLI ÇOCUK

5. Halit Ziya UŞAKLIGİL AŞK-I MEMNU

6. Gustave FLAUBERT (Güstav Flober) MADAM BOVARY (Madam Bovari) 

7. Mehmet Âkif ERSOY SAFAHAT

8. Yahya Kemal BEYATLI KENDİ GÖK KUBBEMİZ

9. Ahmet HÂŞİM PİYÂLE

10. Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU MİLLÎ MÜCADELE HİKÂYELERİ

11. Halide Edip ADIVAR ATEŞTEN GÖMLEK

12. Musahipzade Celal AYRANOZ KADISI

8



BATI TESİRİNDEKİ TÜRK 
EDEBİYATINA GİRİŞ

(YENİLEŞME DÖNEMİ)

Batı Tesirindeki Türk Edebiyatına Giriş 
(Yenileşme Dönemi)

1. ÜNİ TE
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 HA ZIR LIK ÇA LIŞ MA SI
 1. Et kin lik: XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin sosyal ve siyasi yapısı ile ilgili görüş ve düşüncelerinizi 

açıklayınız.

 2. Et kin lik: “Yenileşme Dönemi” hakkında edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

 3. Et kin lik: Aşağıda verilen metni okuyunuz.

Batı Tesirindeki Türk Edebiyatına Giriş
(Yenileşme Dönemi)

EDEBİYAT VE TOPLUMSAL HAYAT
Eski şiirin, Tanzimat’tan sonra üzerinde en fazla durulan ve tenkit edilen tara-

fı, şüphesiz ki hayal dünyasıdır. Şiirimizde birdenbire bir bütün hâlinde görülen 
ve o kadar zevk değişikliğine rağmen asırlarca devam eden bu hazır hayallerin, 
değişmez sembollü ve çok renkli hususi bir dil yarattığı muhakkaktır. Fakat daha 
dikkate değer tarafı mücerret dille muayyen bir güzelliğin muayyen bir şekilde 
övülmesi hatta muayyen bir aşk tarzını bize vermesidir.

Bütünü ile bakılınca bu hayal ve sembollerin, bu aşk tarzının ve sevgili tipinin 
alelade bir belagat oyununda kalmadığını, asırlar boyunca süren bir çalışmanın 
neticesi olsa bile şairin hayat şartlarıyla olduğu kadar, içtimai nizamla da alakalı 
bir sistemi ortaya koydukları inkâr edilemez.

Filhakika bütün bu dağınık unsurlar hiç olmazsa açıktan açığa dinî ve tasavvufi 
olan eserlerin dışında bize geniş ve büyük bir saray istiaresi gibi görünürler. Bu 
uygunluğu göstermek için saray kelimesi üzerinde duralım.

Saray, aydınlığın ve feyzin kaynağı muhteşem bir merkeze, hükümdara, onun cazibesine ve iradesine 
bağlıdır. Her şey onun etrafında döner. Ona doğru koşar. Ona yakınlığı nispetinde feyizli ve mesuttur. (...) 
Bütün tabiat ve eşya, müesseseler onun temsil ettiği bir hiyerarşiye göre tanzim edilmişti.

(...)
İşte edebiyatımızın aşk etrafındaki hayalleri bu sistemi bize verir. Sevgilinin bütün davranışları hüküm-

darın davranışlarıdır. Sevmez, bir nevi tabii vergi gibi sevilmeyi kabul eder. İsterse iltifat ve lutfeder. Hatta 
hükümdar gibi ihsanları vardır. Yine onun gibi isterse bu lütfu ve ihsanı esirger. Hatta cevr eder, işkence 
eder, öldürür. Kıskanılır fakat kıskanmaz. Bir saray, bir yığın mabeyinci, gözde veya gözde olmaya namzet-
lerle doludur. Sevgilinin etrafında da rakipler vardır. Âşık tıpkı bir saray adamı gibi bu rakiplerle mücadele 
hâlindedir. Hülasa saray nasıl mutlak ve keyfî irade hatta kapris ise sevgili de öylece naza giden hür iradedir.

Peyzajda, güneş sisteminde, kozmik hadiselerde benzerlerini gördüğümüz bu aşk istiaresi tabiatıyla duyuş 
ve duygulanma tarzlarını da tayin edecekti. Eski şiirimizde aşk, sosyal rejimin ferdî hayata aksi olan bir kul-
luktur.

(...) Ahmet Hamdi TANPINAR

Metne göre Osmanlı toplumunda padişahın konumu nedir?

 Et kin lik: XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin sosyal ve siyasi yapısı hakkında araştırma yapınız (10. 
sayfadaki 1. Etkinlik içindir.).

 Et kin lik: Osmanlı Devleti’nde Yenileşme Dönemi ne zaman ve nasıl başlamıştır? Araştırınız (10. 
sayfadaki 2. Etkinlik içindir.).

 Et kin lik: Tanzimat Fermanı hakkında bilgi edininiz (13. sayfadaki 4. soru içindir.).

 Et kin lik:“Skolastik düşünce” ile “İlmî düşünce” hakkında bilgi edininiz (14. sayfadaki “Anlama ve 
Yorumlama” bölümünün 2. sorusu içindir.).

Ahmet Hamdi Tanpınar
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 ÇÖZÜMLEME / İN CE LE ME
 1. Me tin

GİRİŞ

(1718 - 1860)

(...)

1839 yılının, Osmanlı İmparatorluğu’nun Batı medeniyeti ile olan münasebet-
lerinde çok mühim bir yeri vardır. 3 Kasım 1839’da İstanbul’da şimdiki Gülhane 
Parkı’nda okunduğu için Gülhane Hatt-ı Hümâyûnu diye de anılan bir ferman, 
Osmanlı İmparatorluğu’nun, üstünlüğünü her alanda artık kesinlikle kabul ettiği çağ-
daş Batı medeniyetini örnek almaya bütün ülkeye ve dünyaya resmen ilan ve taahhüd 
eden ilk yazılı belgedir. Ancak Batı medeniyeti ile temaslar ve değişik alanlara ait 
tesirler çok daha önce başlamış bulunuyordu.

Osmanlı İmparatorluğu’nun yükseliş grafiği, XVI. asrın sonlarında aşağıya doğru 
inmeye başlamıştı. XVII. asırda gittikçe hızlanan bu iniş Karlofça (1699) ve Pasarofça 
(1718) andlaşmaları ile en ağır şekilde belgelendikten sonra, imparatorluğun yöneti-
cileri, o zamana kadar yalnız savaş ve kısmen de ticaret konularının dışında batılılarla 
hiçbir temas kurmama alışkanlığını bir kenara bırakmak ve -daha çok askerî mağlubi-
yetlerin önünü alabilmek için- onları yakından tanımak ve yararlanmak ihtiyacını duydular ve ilk adımı attılar.

Bu ilk adım, Osmanlı tarihinde Lâle Devri (1718-1730) diye anılan dönemde, XV. Louis (Lui)’nin tahta 
çıkışını kutlamak için Fransa’ya gönderilen (Ekim 1720) Yirmi Sekiz Mehmed Çelebi’nin yaptığı ziyarettir. 
Dokuz ay kadar süren bu ziyaretin, aslında, sadece bir protokol ve politika ziyareti olmadığı, uzun süredir 
imparatorluğu adım adım getirilen Batı üstünlüğünün neden ileri geldiğini ve nasıl bir şey olduğunu anlamak 
gayesini de taşıdığı, elçimizin İstanbul’a döndükten sonra devlete sunulmak üzere hazırladığı mufassal rapor 
(sefaret-nâme) dan açıkça anlaşılıyor. Gerçekten de Mehmed Çelebi, ziyaretinin siyasi yönünden hiç söz 
etmediği bu raporunda, Fransız medeniyetini oluşturan ve şüphesiz İngiltere, Almanya ve Avusturya gibi o 
devir Avrupasının ileri ülkelerinde de bulunan kurum ve kuruluşlarından ve değişik yaşayış şeklinden (hastane-
ler, eczaneler, anatomi laboratuvarları, bal mumundan yapılmış insan ve organ maketleri, nebahat bahçeleri 
ve büyük seralar, içlerinde yüzlerce işçi çalışan halı ve ayna imalathaneleri, kışlalar ve yeni usul talimler, hayal 
edilemeyecek büyüklükte ve güzellikte saraylar, geniş ve taşla döşenmiş sokaklar, üç-yedi katlı taştan evler, 
nehirlerde gemilerin rahatça yolcu ve yük taşınabilmesi için yapılan teknik düzenlemeler), hayret ve takdirle 
dolu olarak bol bol bahseder.

(...)

1730’dan beri devlet, çağdaşlaşma konusunda, hemen hemen sadece askerî düzenlemelerden ibaret tek 
bir çizgi üzerinde yürümekte idi. Gerçi bu düzenlemeler, devletin hayati ve acil ihtiyacı idi. Buna kimsenin 
bir diyeceği olamazdı. Ancak çağdaşlaşma olayı bir bütündü ve her şeyden önce, bir “zihniyet değiştirme” 
olayı idi. 

(...)

Çağdaşlaşma hareketinin bir bütün olduğunu ve onun bir programa bağlanması gerektiğini ilk kavrayan 
hükümdar, III. Selim (1789-1808) olmuştur. Onun çağdaşlaşma konusundaki büyük arzusunu, Avrupa ile 
temasları çoğaltmadaki çabası da gösterir. Başlıca Avrupa devletlerinde, belli işler için gönderilen geçici 
elçiler yerine, ilk defa olarak şimdiki gibi gittikleri ülkelerde birkaç yıl sürekli kalan elçilikler kurması da bu 
arzusunun açık ifadesidir.

(...)

Kitap Kapağı
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IV. Mustafa’nın bir yıllık padişahlığından sonra tahta geçen II. Mahmud (1785-1839), kendisinden önceki 
hükümdarlara göre olayları takipte ve değerlendirmede en başarılı olandır.

(...)

Gerçekten de devletin askerî alanda her gün daha da artan zayıflığının ve itibarsızlığının uzun süreden beri 
tek ve müzmin kaynağı olan Yeniçeri Ocağı’nı söndürmek için tam on sekiz yıl sabırla bekleyip en uygun 
zamanı kollamıştır. Nihayet, bu fırsat 1826 yılında geldi. Bu yıl, Nizâm-ı Cedîd gibi batılı düzende eğitim 
görecek yeni bir ordu kurulmasına karar verildi.

(...)

Bu durumda, askerî alandaki hayati çağdaşlaşma ihtiyacı önceliğini korumakta devam ediyordu. Son 
yenilgiden sonra II. Mahmud, her alan gibi askerlik alanının da bir bütün olarak ele alınması gerektiğini 
anlamıştı. Bir ordu, sadece askerden, toptan tüfekten ibaret değildi. Çeşitli ihtiyaçları vardı. Bunları birer 
birer karşılamak lazımdı. Bu düşünceden hareketle savaşta hastalanan veya yaralananların kaybedilmeyip 
tedavi edilmeleri için askerî doktor ihtiyacını karşılamak üzere, bir askerî tıp okulunun açılmasına karar verdi. 
Bu okulun açılmasından (1827) sonra orduda bol miktarda yabancı subay kullanmak zorunda kalmamak 
için bir de harp okulu açıldı (1834). Bunlarda öğretim fransızca olarak yapılıyordu. Ders kitabı olarak da, 
yine fransızcadan pozitif ilimlerle ilgili birçok eserler çevrildi. Zamanla bunları telif eserler takip etti. Yine 
yabancı elemanlardan kurtulmak maksadı ile ilk defa, Avrupa’nın değişik ülkelerine öğrenciler gönderildi 
(1827). Artık, yavaş yavaş çağdaşlaşma askerliğin dışındaki alanlara da yayılmaya başladı. Yeni kurulmakta 
olan ordunun ihtiyaçları arasında da bulunmakla beraber başka yönleri de olan bir konu olarak içine yalnız 
erkekleri alan ilk nüfus sayımı yapıldı. Aynı yıl, halkı devlet işlerinden haberdar etmek maksadıyla ilk gazete 
çıkarıldı. “Takvim-i Vekayi” adını taşıyan ve devlet tarafından çıkarılan bu gazetede, devlete ait olarak halkın 
ilgi duyabileceği basit haberler verilmekte idi. Türkçe ve Fransızca olarak haftada bir çıkıyordu. Okuma-
yazma seviyesi çok düşük olan halkın kalkındırmak için Rüşdiye isimli okullar açıldı ve ilköğretim mecburi 
kılındı. Fakat bu okullar, yalnız İstanbul’da açıldığı gibi sayıları da pek azdı. Ayrıca, memur yetiştirmek üzere, 
yine ilkokul seviyesinde, Mekteb-i Maarif adlı bir okul daha açıldı. Bu arada, hükümet yönetimi de Batı’daki 
yönetim tarzına benzetilmeye çalışıldı. Sadrazamın adı Başvekil’e çevrilerek yetkileri daraltıldı. Yine doğrudan 
doğruya padişah tarafından tayin edilen ve eskiden Vezir adını taşıyan hükümet üyelerine Nazır ve makam-
larına da Nezaret (Bakanlık) denilmeye başlandı.

(...)

Daha çok Rumeli’nin değişik yerlerinde mahalli yönetime el koyan ve devlete saygısızlık eden Ayan isimli 
zorbaların çoğu ortadan kaldırıldı. Şehirlerdeki mahallelerde, halk devlet arasındaki işlerde aracılık yapan ve 
yol gösteren muhtarlıklar kuruldu. Posta ve Karantina daireleri oluşturuldu ve dış seyahatler için pasaport 
usulü getirildi. Erkeklerin karmakarışık kılıklarının da Batılı bir kılıkla değiştirilmesine teşebbüs edildi. Ceket, 
pantolon ve fes ilk defa padişah tarafından giyilerek herkesin de bu kıyafeti seçmesi tavsiye edildi. Sarık, 
yalnız din adamlarının başlığı olarak kabul edildi. Avrupalı devlet başkanları gibi padişah da yurt içi inceleme 
gezileri yapmaya ve doğum gününü kutlamaya başladı.

(...)

Bütün bunlar gözden geçirilince II. Mahmud Devrinde, çağdaşlaşma hare-
ketlerinin o zaman kadar görülmemiş bir genişlik ve hız kazandığı kolaylıkla 
anlaşılabilir. Ancak daha önceleri olduğu gibi bu devrin çağdaşlaşma hareketle-
rininde de herhangi bir plan veya program sözkonusu değildir. Bütün bunlar, 
sadece, şartların ve imkânların elverdiği ölçüde yapılabilenlerdir. Böyle olmasına 
rağmen, yapılanların maddi ve manevi değerleri büyüktür. Ölümünden dört ay 
sonra oğlu Abdülmecid tarafından resmen ilan edilen “Tanzimat-ı Hayriyye”yi 
de tasarladığı ve bunu ölümünün engellediği söylenen II. Mahmud’un on dört 
yıl gibi kısa bir süre içine sığdırılmış bütün bu icraatının, Tanzimat’ı ilana fırsat 
bulamamış bile olsa onun temellerini attığı açıkça görülmektedir.

Sultan Abdülmecit

12



(...)

1 Temmuz 1839’da babası II. Mahmud’un yerine geçen Abdülmecid (1823-1861) ise henüz on yedi 
yaşında olmakla beraber, imparatorluğun yükseliş devrinden sonraki şehzadeler gibi sarayda kapalı bir eğitim 
görmemiş, iyi yetişmiş, zeki bir gençti. Tecrübesizliğine rağmen babasının imparatorlukta yapmış olduğu ve 
yapmayı düşündüğü düzenlemelerden de haberli idi. Reşid Paşa’nın bu sırada Hariciye Nazırı bulunması, 
düzenlemelere muhalif olan Sadrazam Hüsrev Paşa’dan gizli olarak genç hükümdarla temasa geçmesi, II. 
Mahmud Devrinde başlamış olan düzenlemelerin daha esaslı ve planlı bir şekilde geliştirilmesi gerektiğine 
onu inandırması, “Tanzimât-ı Hayriyye”nin Abdülmecid’in tahta çıkmasından dört ay sonra ilanını sağladı.

(...)

İmparatorluk’ta yapılacak düzenlemeler için en büyük engel olarak o günün batılılaşmaya taraftar olma-
yan bazı devlet adamlarını gören Reşid Paşa’nın, bu engeli aşabilmek hususunda batılı devletlerin desteğine 
ihtiyaç duyduğu ve düzenlemelerin ilanından evvel onların da yardımını sağlamaya çalıştığı anlaşılıyor. Yaptığı 
bu teşebbüsler müsbet sonuç vererek sonunda, tasarladığı düzenlemeleri Gülhane Hattı ile resmen ilan etmek 
imkânını buldu.

Gülhane Hattı, Osmanlı İmparatorluğu’nda hâkim unsur olan Türk-İslam unsuru ile “reâyâ” diye anı-
lan diğer dinlere bağlı unsurlar için “can, mal ve namus” güvenliğini kabul ediyordu. O zamana kadar, 
İmparatorluk’ta, en küçük fertten en büyük devlet adamına kadar, kimsenin bu hususlarda bir garantisi yoktu. 
Padişah, lüzum gördüğü anda, Başvekillerin bile mallarına el koyar ve kendilerini idam ettirebilirdi. Hâlbuki 
bu fermanla “muhakeme edilmeksizin kimsenin hiçbir cezaya çarptırılamayacağı” ilan ediliyor, yani padişah 
bu husustaki yetkisinden vazgeçiyordu. Adaletin sağlanması için yeni kanunlar yapılacak, vergi sistemi yeni-
den düzenlenecek, askere alma usulü de adalete uygun bir şekle getirilecekti.

Padişah, yapılan resmî bir törenle bu fermandaki esaslara kesin bir şekilde uyacağına ve onları asla değiş-
tirmeyeceğine kendisi yemin ettiği gibi, bütün vükela ve ulemaya da yemin ettirmişti.

(...)

Gülhane Fermanı’na uygun olarak askerî alanda yapılan düzenlemeler, çok daha önceden başlamış olan, 
“İmparatorluk ordusunu modern bir hâle getirmek” gayesini güdüyordu. Bu maksatla kura usulü konulmuş ve 
askerlik süresi beş yıla indirilerek bir kimsenin ömür boyu askerlik yapması usulü kaldırılmıştır. Ordu, teşkilat 
ve eğitim bakımlarından, tamamıyla Batılı esaslara bağlandı. Piyade kuvvetleri Fransız, topçu kuvvetleri de 
Prusya sistemine göre yetiştirilmeye başladı. Ancak o zamana kadar askere alınmadıkları için gösterdikleri 
tepki karşısında Hristiyanların askere alınmaları bir süre daha geri bırakıldı.

Kenan AKYÜZ

Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri

1. Metne göre Osmanlı yöneticilerinin Batı’daki düşünce yapısına, yaşama biçimine ve bilimsel gelişmelere 
ilgi duymalarının nedenleri nelerdir?

2. Devlet yöneticileri ve aydınlar Osmanlı Devleti’nin devamlılığını sağlamak için neler yapmışlardır? 
Metinden örnekler vererek açıklayınız.

3. Devlet yöneticileri ve aydınların yönetim, eğitim ve askerî sistemde değişiklik yapmak istemelerinin 
nedenlerini söyleyiniz.

4. İncelediğiniz metinden ve yaptığınız araştırma sonuçlarından hareketle Tanzimat Fermanı’nın ilan edil-
mesinde kimlerin rol aldığını ve bu fermanın niçin ilan edildiğini söyleyiniz.

5. Batı’daki hangi yenilikler Yirmi Sekiz Çelebi Mehmed’in ilgisini çekmiştir? Bu yeniliklerden hangilerini 
raporunda öne çıkarmıştır?

6. Metinden yola çıkarak Osmanlı ordusunun yapılan savaşlarda yenilme nedenlerini söyleyiniz.
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 AN LA MA VE YO RUM LA MA
1. Osmanlı toplumundaki sosyal düzeni temsil eden yandaki 

piramidi inceleyiniz.

(10. sınıf Tarih dersinin ikinci ünitesinde edindiğiniz bilgilerden 
de yararlanarak aşağıdaki soruyu cevaplayınız.)

Osmanlı toplumundaki sosyal düzeni temsil eden piramitte 
görülen yapı uzun yıllar yararlı olduktan sonra 17. yüzyılın ortala-
rından itibaren niçin bozulmaya başlamıştır? Bu durumla Osmanlı 
Devleti’nin gerilemesi arasında nasıl bir ilişki söz konusudur? 
Açıklayınız.

2. a) “Skolastik düşünce” ve “İlmî düşünce” hakkında yaptığınız araştırma sonuçlarını arkadaşlarınızla 
paylaşınız.

 b) Bu iki düşünce sistemini karşılaştırınız.

 c) Yaptığınız karşılaştırma sonucunda sosyal düzenin bozulmasında skolastik düşüncenin nasıl bir etkisi 
olduğunu söyleyiniz. 

3. Osmanlı toplumunda yenilik hareketlerine önayak olan zihniyetle bu hareketlere karşı çıkan zihniyetin 
belirgin özelliklerini söyleyiniz.

4. III. Selim Döneminde başlayan Avrupalılaşma fikrinin oluşması, nasıl bir zihniyet değişiminin yaşandığı-
nı göstermektedir?

5. Osmanlı Devleti’nin devamlılığını sağlayan kurumlarla yapılan yenilik hareketleri arasında nasıl bir ilişki 
vardır? Açıklayınız.

6. Bir devleti güçlü kılan ve onun devamlılığını sağlayan kurumlar nelerdir? Osmanlı Devleti’nde yapılan 
yeniliklerle devletin devamlılığını sağlayan kurumlar arasında nasıl bir ilişki olduğunu açıklayınız.

Padişah

Askerler

İlim adamları

Halk

 ÖLÇ ME VE DE ĞER LEN DİR ME
1. Aşa ğı da ki cüm le ler de boş bı ra kı lan yer le re uy gun ke li me le ri ya zı nız.

• Osmanlı toplumunu temsil edilen piramidin en başında ........................ gelir.

• Dinin özüyle ilgisi olmayan ancak dine mal edilerek ortaya konan düşünceye .............................. 
denir.

2. Aşa ğı da ki cüm le le rin bil dir di ği yar gı lar doğ ru ise kar şı la rı na “D”, yan lış ise “Y” ya zı nız.

• Osmanlı toplumunda sosyal düzenin en alt basamağında askerler yer alırdı.  (   )

• Osmanlı Devleti’nde yenileşme çabalarının nedenlerinden biri de ordu düzeninin bozulmasıdır. (   )

• Osmanlı Devleti’nde yenileşme çabaları 19. yüzyıldan sonra başlamıştır.  (   )

3. Aşa ğı dakilerden hangisi Osmanlı Devleti’ndeki yenileşme çabalarının nedenlerinden biri 
değildir?

A) Batı’da bilimin gelişmesi 

B) Devletin askerî üstünlüğünü yitirmesi

C) Batı’nın yeni keşifler yapması

D) Batı’da nüfus artışının hızlanması

E) Halk tabakasının eğitimsiz oluşu
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Faruk Nafiz Çamlıbel

Peyami Safa

Reşat Nuri Güntekin

Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Halide Edip Adıvar

Sinekli Bakkal

Ankara

Han Duvarları

Yeşil Gece

Fatih - Harbiye

 Et kin lik: Deneme, makale, gezi yazısı, hatıra ve fıkra hakkında bilgi edininiz (18. sayfadaki Hazırlık 
Çalışması’nın 1. sorusu için dir.).

 Et kin lik: Atatürk’ün “Laiklik” ilkesiyle ilgili araştırma yapınız (18. sayfadaki Hazırlık Çalışması’nın 2. 
sorusu için dir.).

    1. ÜNİTE ÖLÇ ME VE DE ĞER LEN DİR ME    

1. Aşa ğı da ki cüm le le rin bil dir di ği yar gı lar doğ ru ise kar şı la rı na “D”, yan lış ise “Y” ya zı nız.

 Tanzimat Fermanı 1839’da ilan edilmiş olup “Gülhane Hattı Hümayunu” diye anılır. (   )

 Tanzimat Fermanı Abdülmecid Döneminde ilan edilmiştir. (   )

 Tanzimat Fermanı Köprülü Mehmed Fuad Paşa tarafından okunmuştur. (   )

2. Aşa ğı da ki cüm le ler de boş bı ra kı lan yer le re uy gun ke li me le ri ya zı nız.

 Osmanlı Devleti’nde sosyal düzeni oluşturan piramid .........................., .........................., 
............................... ve ............................... oluşur.

 Avrupa’ya elçi olarak gönderilen ............................... gördüklerini “Seferatname” adlı eserinde 
anlatmıştır.

 Osmanlı Devleti’nde sosyal düzen ............................... yüzyıldan itibaren bozulmaya başlamıştır.

3. Aşağıda verilenlerden hangisi Yenileşme Dönemi padişahlarından biri de ğil dir?

A) III. Selim

B) Abdülmecid

C) IV. Murad

D) II. Mahmud

E) Abdülaziz

4. Aşa ğı da verilen olaylardan hangisi Yenileşme Dönemiyle ilgili değildir?

A) Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması 

B) Avrupa’da sürekli elçiliklerin açılması

C) Nizâm-ı Cedîd’in kurulması

D) İlk özel gazetenin yaygınlaşması

E) Harp okulunun açılması

5. Aşa ğı da verilenlerden hangisi Tanzimat Fermanı’nın ilan nedenlerinden biri değildir?

A) Askerî başarısızlıkların yaşanması

B) Batı’nın coğrafi keşifler yapması

C) Osmanlı toplumunun refah düzeyinin yükselmesi

D) Türk sanayisinin çökmesi

E) Osmanlı ekonomisinin bozulması
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1. Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu
2. Öğretici Metinler
3. Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
4. Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler
 a. Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler (Roman, Hikâye)
 b. Göstermeye Bağlı Edebî Metinler (Tiyatro Metinleri)
5. Tanzimat Dönemi Edebiyatının Genel Özellikleri

TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATI
(1860-1896)

2. ÜNİ TE
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1. Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu

TANZİMAT FERMANI

(...)

Tanzimat Fermanı’nda, 150 senedenberi memleketin fena vaziyette bulunduğu, devletin eski kuvvetini 
kaybettiği itiraf edildikten sonra, lazımgelen tedbirler alındığı takdirde halkın kabiliyet ve istidadına nazaran, 
beş on sene zarfında muvaffakiyet hasıl olacağı, bunun için de, yeni kanunlar tanzim ve tesisi lazım geldiği 
zikredilerek yapılacak ıslahatın esas maddeleri şöyle hulasa edilmiştir:

a. Herkesin canından, malından ve namusundan emin olması.

b. Vergilerin tayini.

c. Askerin muayyen bir usül altında vazifeye çağırılması.

ç. Rüşvetin kaldırılması.

d. Yeni kanunların “meclis ahkâmı adliye” de tanzimi.

e. Bir mahkemenin hükmü olmadıkça kimsenin haps ve tecziye edilmemesi.

Tanzimat Fermanı, yukarıda saydığımız hükümleri birer birer izah ettikten sonra, yapılacak kanunların 
hilafına hareket olunmayacağına dair gerek Padişah gerek vekiller tarafından yemin edileceği zikredilmekte 

 ÇÖZÜMLEME / İN CE LE ME
 1. Me tin

 Et kin lik: İki gruba ayrılınız. III. Selim’den itibaren yapılmak istenen yenilikler hakkında bilgi edininiz. 
Edindiğiniz bilgilerden hareketle birer poster hazırlayınız (17. sayfadaki 1. Etkinlik içindir.).

 Et kin lik: Tanzimat’la getirilmek istenen yenilikleri kimlerin, niçin istediklerini araştırınız (Hazırlık 
Çalışması’ndaki 2. Etkinlik içindir.).

 Et kin lik: Edebiyatta Tanzimat’ın ne zaman ve niçin başladığını araştırınız (17. sayfadaki 3. Etkinlik 
içindir.).

 Et kin lik: Tanzimat Döneminde tanınmış edebiyatçıların nasıl yetiştikleri hakkında araştırma yapınız 
(20. sayfadaki 4. Etkinlik içindir.).

 Et kin lik: Tanzimat Döneminde hangi edebî türdeki eserlerin görülmeye başlandığını araştırınız (20. 
sayfadaki "Anlama ve Yorumlama" bölümünün 1.sorusu içindir.)

 Et kin lik: Sınıfınızda düzenleyeceğiniz "Tanzimat ve Edebiyat" konulu panel için hazırlık yapınız (20. 
sayfadaki 5. Etkinlik içindir.).

 HA ZIR LIK ÇA LIŞ MA SI
 1. Et kin lik: III. Selim’den itibaren yapılmak istenen yeniliklerle ilgili hazırladığınız posterleri sınıfa 

sununuz. Posterleri sınıfınızın panosuna asınız.

 2. Et kin lik: Tanzimat’la getirilmek istenen yenilikleri kimlerin, niçin istedikleri hakkındaki araştırma 
sonuçlarını arkadaşlarınızla paylaşınız.

 3. Et kin lik: Edindiğiniz bilgilerden hareketle edebiyatta Tanzimat’ın ne zaman ve niçin başladığını 
söyleyiniz.
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1. Metne göre adli, siyasi, askerî ve idari alanlarda devlet - kişi ilişkisinde gerçekleştirilmek istenen yenilik-
ler nelerdir?

2. Metinden hareketle getirilmek istenen yeniliklere kimlerin, niçin öncülük ettiğini söyleyiniz.

3. Metne göre Tanzimat Fermanı ile yapılan düzenlemeler kökten bir değişiklik midir yoksa reform niteli-
ğinde midir? Açıklayınız.

 2. Me tin

ve muhalif hareket edenlerin, kabahatlerinin derecesine göre hatıra ve gönüle bakılmayarak cezalandırıla-
cakları zikredilmektedir.

Görülüyor ki bütün bu maddelerle eski kanunsuz, nizamsız ve keyfî idare yerine, şahsi masuniyet, tebaa 
arasındaki müsavat, kanunun hakimiyeti, vergilerin adilane tevzii, askerin nöbetle vazifeye çağırılması gibi 
kati ıslahatın icrasını vadeden yeni bir idarenin teessüsü düşünülmüştür. Bu fermanda, Fransa büyük inkılabı-
nın ve hukuku beşer beyannamesinin tesir ve izleri de görülmektedir. Tanzimat inkılabının da siyasi umdesi 
Osmanlılık oldu.

(...)
Agâh Sırrı LEVENT

Tanzimat Edebiyatı

TANZİMAT DEVRİ EDEBİYATI (1860-1896)

(...)

Tanzimat’ın ilanından 1860 yılına kadar bazı devlet adamlarının ve büyük devletlerin dışında, Gülhane 

Hattı uygulamalarının ve genellikle çağdaşlaşma çabalarının yürütülmesi hakkında hiçbir ciddi tepki veya 

müdahale yoktur. Böyle oluşta şüphesiz, batılılaşmaya taraftar ve ülkenin işleri ile yakından ilgilenebilecek 

yeni bir aydın kadronun henüz yetişmemiş ve mühim bir kontrol ve mücadele aracı olan özel basının da 

henüz kurulamamış olmasının payı büyüktür. Bu dönemde, elbette devletin icraatı karşısında sesini yükselte-

bilen, uyanık ve aydın bir kamuoyunun varlığından da söz edilemez. Bütün bunlar ancak başta Şinasi olmak 

üzere, yeni bir aydın neslin ortaya çıkmaya ve özel basının kurulup hızla gelişmeye başladığı 1860 yılından 

sonrası için söz konusu olabilirler.

Öncüleri Şinasi olan Batı taraftarı yeni edebî nesil, Abdülaziz Devrinin daha önce belirtilen zor şartları 

altında demokrasi mücadelesini başarıyla sürdürürken bir yandan da sosyal ve edebî çağdaşlaşmayı da aynı 

hızla yürütüp başarıya ulaştırırlar.

Tanzimat Devri edebiyatının ilk safhasında (1860-1876) Avrupalılaşma işlemi, zaruri olarak “Divan edebi-

yatının aralıksız saldırıp onu gözden düşürme, yani çağdaş bir Türk edebiyatına alan açma, Fransız edebiyatı-

nın başlıca türlerini getirme, bu edebiyatının klasik ve romantik okullarının başlıca yazar ve şairlerini tanıtma, 

eski nazım ve nesir dillerinin dışında yeni bir edebî dil yaratma” yönlerinde gelişmiştir. Bunlara, Fransız 

edebî türleri hakkında ciddi teorik bilgiler de eklenmelidir (Namık Kemal: İntibah’ın ön sözü; Recaizade 

Ekrem; Ta’lîm-i Edebiyyat). İkinci safhada (1876-1896) ise “Fransız edebiyatının daha çok estetik ve teknik 

esasları üzerinde durulmuş (Recaizade Ekrem: III. Zemzeme, ön söz; Takdîr-i Elhân; Namık Kemal: Celâl 

Mukaddimesi), realist ve natüralist romanın kısmen tanıtılması (Nabizade Nazım: Karabibik, ön söz) ve yeni 

bir edebî dil oluşturulması için çalışmıştır.

(...)

Tanzimat hareketi -bir anlamda- bir “halka iniş” hareketi olduğu için edebiyatta “halkın anlayabileceği bir 

dil” üzerinde direnilmesini de tabii karşılamak gerekir. Konuşma diline yaklaştırılacak yeni bir yazı dili yani 
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yeni bir nesir, halka kültür yolu ile sağlanmak istenen “sosyal fayda”nın da en güçlü aracı idi. Bu konuda 

Kemal’den sonra konuşan Ziya Paşa ise daha cesur bir davranışla bu hedefe tek bir hamlede ulaşmak ister: 

1868’de Hürriyet gazetesinde çıkan meşhur “Şiir ve İnşa” makalesinde, divan edebiyatını “millî bir edebiyat 

olmamakla” suçlayarak modern Türk edebiyatının ancak “halk edebiyatına bağlanmakla” kurulabileceği gibi 

zamanına göre çok ileri bir düşünce ile bir sıçrayışta, halkın diline ve ifade şekline gidilmesi teklifinde bulunur.

Burada mühim olan nokta, Batı edebiyatını örnek alma kararını veren Tanzimat edebiyatının, gayesine ve 

yeni yapısına uygun bir ifade vasıtası yani “yeni bir dil ve üslup” aramak ihtiyacını hemen duymuş olmasıdır. 

İlk çalışmalar bu noktada toplanarak kısa zamanda açık bir sonuca varılmış gerek nesirde ve gerekse nazımda 

yeni bir dile ve yeni bir söyleyişe ulaşılabilmiştir.

Nesir dilinde Tanzimat’tan sonraki bu gelişmenin başlangıcı, 1831 yılına kadar iner. Devlet gazetesi 

Takvîm-i Vakaayi’in (ilk sayı: 1 Kasım 1831) dilinde ve üslubunda halkın seviyesine uygun olarak yapılma-

sına çalışılan ayarlama, Tanzimat nesrinin nüvesidir. Gazete dilinin bu tarihten başlayarak aynı yönde süren 

gelişmesine devlet dilinin -hele Tanzimat’ın ilanından sonra- sadeleşme yolundaki hızlı gelişmesi de eklenince 

1860’tan başlayarak edebî Türk nesrinin kurulması için hayli elverişli şartların varlığını kabul etmek gerekir.

Bu nesrin temelini Şinasi atar. Devlet nesrinin üslûbundan tamamıyla kurtulamamakla beraber vokabü-

ler bakımından ondan çok ayrı olan bu nesri, romantizmin tesiri ile “sanatkârane” üslubun çekiciliğinden 

kendisini kurtaramayan Namık Kemal ve kısmen Ziya Paşa daha yüklü ve süslü bir hâle getirirlerken Ahmet 

Mithat da tersine, yalnız vokabüler bakımından değil, üslup bakımından da onu konuşma diline yaklaştırmaya 

çalışır. Fakat Tanzimat Devrinin tanınmış yazarları, dilde ve üslupta Ahmet Mithat’ı değil, Namık Kemal’i 

takip ederler.

Edebiyatın sosyal hizmete girmesi, çevresindeki her şeyle doğrudan doğruya ilgilenmesi prensibi ile Türk 

edebiyatı, asırlardan beri ilk defa olarak hayatla yüz yüze geliyor; olayları ve insanları oldukları gibi görüp 

göstermeye başlıyordu. Bu durum, eski edebiyatın her alandaki soyutluğundan kurtuluşun, somuta bağlanışın 

ifadesidir. Eski edebiyat, bilindiği gibi kaideler ve klişeler edebiyatı idi: Klişe konu, klişe tabiat, klişe hayal, 

klişe güzellik, klişe sevgili tipi, klişe aşk, klişe dil... vb. Bütün bu klişelerden kurtulup hayatın karşısına aracısız 

ve eli kolu bağlı olmadan çıkan Tanzimat Devri sanatçısı, her şeyden evvel, hürriyetini duyar ve tek başına 

bir “şahsiyet” olduğunu anlar. Bu anlayışı yeni bir tabiat görüşü, yeni bir estetik, doğrudan doğruya hayattan 

alınan yeni konular takip ederler. Tanzimat’ın “ferdin hürriyeti” prensibi ile tam bir uygunluk hâlinde bulunan 

“sanatçının hürriyeti” prensibi, ona tamamıyla “şahsi sentezler”in yani yaratıcılığın kapılarını açmıştır.

Fakat 1875 yılına kadar prensip olarak “sosyal fayda” formülüne bağlanan Tanzimat edebiyatı, bu tarih-

ten sonra, üslup ve konu bakımından kendisini yavaş yavaş Fransız romantizmine kaptırdı. Türk edebiyatının 

asırlarca süren alışkanlıklarına da uygun düşen bu kaptırış, önce üslupta başlar. Nesrinin esasını Şinasi’den 

almakla beraber, “sanatkârane üslup” kaygısı ile ondan ayrılan Namık Kemal’in, romanlarındaki tabiat ve 

insan tasvirlerini daha canlı ve çekici hâle getirebilmek için romantik üslupun ihtişamından faydalanma-

ya kalkışması ile başlayan bu tesir, zamanla karakterlere, vakaların kuruluşuna ve temalara kadar yayıldı. 

1880’den sonraki Türk romanında görülen bazı realizm ve natüralizm denemelerine rağmen, Kemal’i takip 

eden Recaizade Ekrem ve Abdülhak Hamit’in de ağır basan şahsiyetleri ile Tanzimat edebiyatı, -çok geniş 

ölçüde- romantizme bağlı kalmıştır.

1860’tan başlayarak şiiri, tiyatrosu ve romanı ile Batılı edebiyatın bütün türlerinin benimseyen ve dene-

meğe girişen Türk edebiyatı, teknikte henüz çok yetersiz olmakla beraber, gösterdiği hızlı gelişme ile tama-

mıyla Batılı bir anlayışa ve bütün türlerde çok verimli çalışmalara sahip olabilmişti.

Kenan AKYÜZ

Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri
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 AN LA MA VE YO RUM LA MA
1. İncelediğiniz metinlerden ve yaptığınız araştırma sonuçlarından hareketle Tanzimat Döneminde hangi 

edebî türdeki eserlerin görülmeye başlandığını söyleyiniz.

2. Tanzimat sonrasında yazılan edebî eserlerde sosyal faydaya niçin önem verilmiştir? İncelediğiniz metin-
lerden sosyal faydaya verilen önemi gösteren ifadeler bulunuz.

 5. Et kin lik: Sınıfınızda “Tanzimat ve Edebiyat” konulu bir panel düzenleyiniz.

 6. Et kin lik: “Tanzimat’la değişen sosyal, siyasi hayat ve edebiyat” konulu kısa bir yazı kaleme alınız. 
Yazınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

 4. Et kin lik: Yaptığınız araştırma sonuçlarından ve metinden hareketle Tanzimat Döneminde tanın-

mış edebiyatçıların nasıl yetiştiklerini söyleyiniz.

1. Metne göre edebiyatta Tanzimat ne zaman ve niçin başlamıştır? Söyleyiniz.

 3. Me tin

GAZETECİLİK

Bizde ilk gazete, ikinci Mahmud zamanında 1831 tarihinde resmî 
olarak neşredilen “Takvim-i Vekayi”dir. Bundan dokuz sene, yani 
Tanzimat’ın ilanından bir sene sonra 1840 tarihinde Çörçil isminde bir 
İngiliz tarafından “Ceride-i Havadis” isminde bir gazete çıkarılmıştır. Bu 
tarihte 20 sene sonra 1860 tarihinde Şinasi, Agah Efendi isminde bir zat 
ile müştereken “Tercüman-ı Ahval” isimli bir gazete çıkarmaya başlamış, 
bir sene sonra da yalnız başına Tasvir-i Efkâr’ı neşretmiştir.

İşte bizde gazetecilik hayatı, “Tercüman-ı Ahval” ve onu takip ede-
rek çıkan “Tasvir-i Efkâr” ile başlar. Bu iki gazetenin fikri hayatımızdaki 
ehemmiyeti çok büyüktür. Çünkü yeni fikirler, ilk önce bu vasıta ile etrafa 
yayılmaya başlamış, bu fikirleri ifade için kullanılan yeni kelimeler ve 
yeni terkipler, yine bu yoldan lisanımıza ve fikir âlemimize girmiştir. Artık Tanzimat’ın bu safhasında, bir 
“efkârı umumiye” nin teessüs etmeye başladığını, halkın, kendi haklarını ve menfaatlarını bu gazeteler vası-
tasıyla öğrenmeye çalıştığını görmüş oluyoruz. Herkeste bir memleket endişesi, bir vatan alakası uyanıyor. 
Memleket ve vatan için bir feragat ve fadakârlık hissi başlıyor. Memleketin hayatına, istikbaline ve saadetine 
taalluk eden meseleler, halkın gözü önüne konuyor. Halk, memleketin derdini ve ihtiyacını öğreniyor ve ıslah 
çarelerini düşünüyor.

İşte bu sahada feragatla çalışan ve pervasızca ileri atılanların ilk safında başta Şinasi olmak üzere Ziya 
Paşa, Namık Kemal ve arkadaşları gelir.

Agâh Sırrı LEVENT

Tanzimat Edebiyatı

1. Metne göre Tanzimat Döneminde gazeteciliğe niçin önem verilmiştir?

2. Tanzimat Döneminde hangi gazeteler çıkarılmıştır ve bu gazetelerin çıkarılmasına kimler öncülük etmiş-

tir? Bu gazetelerin belirgin özellikleri nelerdir?

Ceride-i Havadis
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 ÖLÇ ME VE DE ĞER LEN DİR ME
1. Aşa ğı da ki cüm le le rin bil dir di ği yar gı lar doğ ru ise kar şı la rı na “D”, yan lış ise “Y” ya zı nız.

• Tanzimat Dönemi edebiyatı Batı etkisinde gelişen bir edebiyattır. (   )

• Tanzimat Dönemi edebiyatının zemini 1839-1860 yılları arasında oluşmuştur. (   )

• Tanzimat Döneminde kökten değişiklikler yapılmıştır. (   )

2. Aşa ğı da ki cüm le ler de boş bı ra kı lan yer le re uy gun ke li me le ri ya zı nız.

• Tanzimat Döneminde yapılan değişiklikler daha çok .......................................... ilgilidir.

• Tanzimat Dönemi edebiyatının fikrî altyapısını ............................................. kurmuştur.

• Tanzimat Dönemi edebiyatçıları dilde ...................................................... taraftarıdırlar.

3. Aşağıda verilenlerden hangisi Tanzimat Dönemi edebiyatıyla ilgili değildir?

A) Halka yönelinmesi 

B) Dilin sadeleştirilmek istenmesi 

C) Sosyal faydanın ön planda tutulması

D) Kaide ve klişelere önem verilmesi

E) Yeni edebî türlerin benimsenmesi

4. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Döneminin aydınlarından biri değildir?

A) Şinasi

B) Namık Kemal

C) Ahmet Mithat Efendi

D) Agâh Efendi

E) 28 Mehmed Çelebi

 Et kin lik: Gazete çevresinde kültür ve edebiyat hayatımıza giren öğretici metin türleri hakkında bilgi 

edininiz (23. sayfadaki 2. Etkinlik içindir.).

 Et kin lik: Tanzimat Dönemi öğretici metinlerinde hangi ana düşüncelerin yer aldığını araştırınız (27. 

sayfadaki "Anlama ve Yorumlama" bölümünün 2. sorusunun "a" maddesi içindir.).

 Et kin lik: Gazetenin kültür hayatımızdaki yeri ve değerini araştırınız (27. sayfadaki 5. Etkinlik içindir.).
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2. Öğretici Metinler

 HA ZIR LIK ÇA LIŞ MA SI
 1. Et kin lik: Aşağıdaki metni okuyunuz.

TANZİMAT EDEBİYATINA TOPLU BİR BAKIŞ
(...)

Tanzimat edebiyatı, daha önceden başlayan bazı gelişmelerin ışığında (yeni, Batı’ya ve millete dönük 
bir hareket olarak) on dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında gelişip oluşmuş, yirminci yüzyılın ilk yıllarında da 
etkisini sürdürmüş, “Servet-i Fünûn” gibi bir edebî topluluğun meydana gelmesine ortam hazırlamış bir sanat 
ve fikir hareketidir. Ancak bu dönemin sanatçıları arasında sadece sanat anlayışı bakımından önemli farklar 
bulunmaktadır. Divan edebiyatında nasıl her şair, bu edebiyatın belli ve klişeleşmiş kurallarına uymak mec-
buriyetinde iseler nasıl aynı ve değişmez bir estetiğin mensubu bulunuyorduysalar ve öte yandan “Servet-i 
Fünûn” topluluğunda da nasıl şairler -genel çizgileriyle- birbirini, nesir yazarları da yine öyle birbirini takip 
edip tamamlıyordu iseler bu durum Tanzimatçılar için asla söz konusu değildir. Divan edebiyatçıları ve 
Servet-i Fünûn edebiyatçıları arasında çoğu aynı üslup ortaklığını taşırlar. Hâlbuki Tanzimatçılarda bir Şinasi 
ile bir Abdülhak Hamit, bir Namık Kemal’le -çok yakın arkadaşı olduğu hâlde- bir Recaizade Mahmut Ekrem, 
bir Ahmet Vefik Paşa ile bir Ziya Paşa arasında dağlar kadar üslup ve sanat anlayışı farkları bulunmaktadır. 
Bu misaller daha çok çoğaltılabilir. Bütün bu saydıklarımızın karşısına bir Muallim Naci’yi de çıkartabiliriz. 
Evet genel ve gerçek durum budur fakat ortada büyük bir genel ve gerçek durum daha vardır: Bunların hepsi 
Türk edebiyatının beş altı yüzyıldır süregelen geleneğinden ayrılıp yeni ve daha millî bir edebiyatın doğmasına 
yardımcı olmuş, katkıda bulunmuşlardır.

Tanzimat edebiyatı için şu yolda dört bölümlük bir dönem tablosu düşünmek yerinde olacaktır:

1. Bu edebiyatın doğmasını hazırlayanlar: Bunlar arasında başlıca Akif Paşa, Ethem Pertev Paşa, Sadullah 
Paşa, Yusuf Kamil Paşa ve Sami Paşa gibi zatlar bulunmaktadır. Hepsi de vezir - paşa olan ve yüksek devlet 
kademelerinde görev almış bulunan bu aydın kimseler, fiilen edebiyatçı olmamakla beraber, Batı edebiyatını 
tanımış ve ondan -az da olsa- ilk örnekler vermiş yahut çeviriler yapmış kişilerdir.

2. Bu edebiyatın kuruculuğunu yapanlar: Bunlar, başta Şinasi olmak üzere, Ziya Paşa ve Namık Kemal 
Bey’dir. Şinasi bu kuruculuğun öncüsüdür. Kendisi büyük bir sanatkâr olmadığı hâlde, yeni edebiyatın bir 
bakıma yolunu çizmiş, örneklerini ortaya koymuş, yeni yetişmekte olan kabiliyetleri bu yola sevketmiştir. Ziya 
Paşa ve Namık Kemal ise onun yol göstericiliği ile bu işi daha yaygın ve daha sistemli, daha planlı programlı 
bir çalışmaya dönüştürmüşlerdir.

3. Bu edebiyatı yaygınlaştırıp geliştirenler: Recaizade Mahmut Ekrem, Abdülhak Hamit Tarhan ve Sami 
Paşazade Sezai, bu faaliyetin en tipik örnekleridir. Kendilerinden önceki üçlüde, yeni bir edebiyat getirmenin 
yanında, bir de dava vardır: Sanatı, sanat için değil, sanatı toplum ve fayda için yapmak davası. Nitekim, 
bilhassa Namık Kemal’le Ziya Paşa’da bu husus çok açık ve belirgin bir hâlde göze çarpar. O kadar ki her 
ikisi de bu yüzden çeşitli sürgünlere, belalara bile uğratılmışlardır. Ancak Hamit-Ekrem-Sezai üçlüsünde 
birinci planda olan şey: Sanat, sanat içindir anlayışıdır. Onların görevi, yeni Türk edebiyatını yaygınlaştırıp 
geliştirmek, yerleştirmek şeklinde değerlendirmişler ve eserlerini de bu değerlendirmenin gereğine göre 
vermişlerdir. Şüphesiz bu üç edebiyatçımızda da toplumun ve milletin faydasına dönük çabalar da mevcuttur 
ancak bu çabalar, ötekilere göre bunlar için, ikinci planda kalmıştır.

4. Bu edebiyatın açtığı yolda yürüyenler: Bu kategoride başlıca şu isimleri sayabiliriz: Ahmet Vefik Paşa, 
Ali Bey, Ebuzziya Tevfik Bey, Ahmet Mithat Efendi, Nabizade Nazım, Şemsettin Sami ve daha başka şairler, 
yazarlar. Bunlar içinde öncelikle Ahmet Vefik Paşa ile Ahmet Mithat Efendi’nin büyük hizmetlerini anmak 
gerekir. Bu arada ötekilerin de edebiyatımızın zenginleşmesinde büyük payları bulunmaktadır.
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 ÇÖZÜMLEME / İN CE LE ME
 1. Me tin

Makale

Metne göre Tanzimat Dönemi edebiyatçılarının belirgin özellikleri nelerdir?

 2. Et kin lik: Tanzimat Döneminde gazete çevresinde kültür ve edebiyat hayatımıza giren öğretici 
metin türleri nelerdir? Söyleyiniz.

Bu dört grupun dışında bir de bazı edebiyat tarihçilerimiz tarafından: “Eskiliği devam ettirenler” veya 
“Eskiliği devam ettirmek isteyenler” diye adlandırılan Tanzimat Devri şair ve yazarları vardır. Bunların top-
lam olarak sayıları bir hayli kalabalıktır. İçlerinde divan edebiyatının bütün özellik ve güzelliklerini eserlerinde 
yaşatanlar çoğunluktadır. Mesela Hersekli Arif Hikmet, Yenişehirli Avni, Leskofçalı Galip, Koniçalı Kâzım 
Paşa bunların başta gelenlerindendirler. Dördü de doğdukları yerlerin adı ile anılan ve dördünün de doğ-
dukları yerler bugün Rumeli’de, sınırlarımızın dışında kalmış bulunan bu sanatkârlar, yenilik edebiyatına hiç 
katılmadıktan başka, yenilikçilerin şiddetle karşısında olmuşlardır. Hepsi “divan” sahibi ve güçlü birer divan 
şairidirler.

Nihayet bunlardan sonra gelen ve eyni edebiyata karşı -arkasında çok kalabalık eskiyi tutan bir kadro da 
bulunan- Muallim Naci gelir. Muallim Naci Tanzimatçılar içinde, yenilik taraftarlarına karşı en şiddetli müca-
deleyi yapan bir şahsiyettir. Ancak eski edebiyatın savunucusu olan bu değerli şair ve yazarımız çoğu zaman 
-gerek nazım, gerek nesir daalarında- öyle yeni, dil ve anlatım bakımından da öyle sade bir Türkçeyle eserler 
vermiştir ki onu -mücadelesi dışında- eskiliğin bir devamı saymak ve yeni Türk edebiyatının gelişmesindeki 
engin hizmetini görmezlikten gelmek çok büyük bir haksızlık olur.

Hülasa etmek gerekirse: Tanzimat Devri Türk Edebiyatı, her karakterdeki şair ve yazarı ile bugünkü ulu-
sal edebiyatımızın temelini koymuş, ayrı ayrı ve teker teker çok hayırlı roller oynamış insanlardan meydana 
gelmiştir. Üzerinden yüzyıldan fazla bir zaman geçmiş olan bu edebiyata Türklük, her bakımdan çok şeyler 
borçludur.

Şemsettin KUTLU

MUKADDİME
(Mâdam ki bir hey’et-i ictimaiyede yaşayan halk bunca vezaif-i kanuniye ile mükelliftir, elbette kalen ve 

kalemen kendi vatanının menafiine dair beyan-ı efkâr etmeği cümle-i hukuk-ı müktesebesinden addeyler. 
Ağar gu müddeaya bir sened-i müsbit aranılacak olsa, maarif kuvveti ile zihni açılmış olan mileli mütemeddi-
nenin yalnız politika gazetelerini göstermek kifayet edebilir.)

Günümüz Türkçesiyle
Mademki toplumsal ortamda yaşayan halk bunca kanuni görevleri ile yükümlüdür, elbette ki fikir açıkla-

mayı kazanılmış hakları arasında görür. İddialara sağlam bir delil aranılacak olsa eğitim-öğretim faaliyetleriyle 
zihni açılmış medeni milletlerin yalnız politika gazetelerini göstermek yeterli olur.

Bu konu yüce devletimizce de kanunla teyit edilmiştir ki Tanzimat’ın yüce meclisinin oluşumu sırasında 
kanunlar ve düzenlemelere bağlı düşüncelerin yazılı olarak arz olunması için topluma resmî izin verilmişti. 
Hatta yüce hükûmetin izni ile Osmanlı memleketlerinde gayrimüslim halkın kendi dillerinde hâlâ çıkardık-
ları gazeteler bile belki kendi hukuklarından daha serbestti fakat asıl Osmanlı gazetelerinin bahsine gelince 
resmî olmayan evrakların çıkarılmasına devam edilmesinde her nasılsa şimdiye kadar hâkim milletten hiç 
kimse kendini zahmete sokmamıştır. Hele şükürler olsun yüce adaletin gölgesinde kaybedilenlerin telafisi 
imkânı doğdu. Şöyle ki: Bu yolda Türkçe bir gazetenin yayımlanması yeteneğine dair geçenlerde sunulan 
yazının anlamını onaylayan Umumi Maarif Meclisinden verilen mazbata yazısı üzerine İtibarlı Vekillerin Özel 
Meclisinde de durum açıklanmış ve o layıkta yüce padişahın yüksek müsaadelerine değer buyurulmuştur. 
Bundan başka her defa çıkarıldıkça bir nüshası layık olmadığı hâlde padişah huzuruna takdim edilmek hususu 
yüce padişahın özel isteğini takiben bize şeref vermiştir. Bu bakımdan eski ve yeni, eskisine ve yenisine üstün 
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1. Metnin birimleri hangi ana düşünce etrafında bir araya gelmiştir?

2. Metnin ana düşüncesini ifade eden en kısa cümleyi tespit ediniz.

3. 10. sınıf Dil ve Anlatım dersinin 2 ve 8. ünitelerinden edindiğiniz bilgilerden hareketle metnin anlatım 
türünü belirleyerek bu türün özelliklerini söyleyiniz.

4. Metinden terim, kavram ve gündelik hayatla ilgili ifadelere örnekler veriniz. Bunların metne nasıl bir 
katkı sağladığını söyleyiniz.

5. Metinden yazıldığı dönem açısından yeni olan kavram, ifade, söz ve söz gruplarına örnekler veriniz.

6. Metinde kullanılan ifadeler açık ve kesin midir? Niçin? 

7. Metinde somut ifadelerden ne ölçüde ve nasıl yararlanılmıştır?

 3. Et kin lik: Okuduğunuz metinle Şinasi’nin fikrî ve edebî yönü arasında nasıl bir ilişki olduğunu 
açıklayınız.

 2. Me tin Makale

olarak ortaya çıkan yüce teşviklerine teşekkür etmede durumumuzdan ortaya çıkan 
aczimizi, âcizane, halka da ilan ederiz.

Şimdi bu gazete iç ve dış durumlardan derlenen bazı haberleri ve çeşitli bilgi ile 
diğer bayındırlık konularına dair bahisleri yazmaya ve açıklamaya vasıta olacağın-
dan dolayı “Tercüman-ı Ahval” adı ile adlandırmak uygun görüldü. Tarife gerek 
olmadığı üzere söz, meramı ifade etmeye özgü bir yetenek olduğu gibi insan aklının 
evi, güzel icadı olan kitaplar da kalemle söz betimlemesi yapmak ilminden ibarettir. 
Bu gerçeğin hürmetine binaen giderek halkın genelinin kolaylıkla anlayabileceği 
düzeyde iş bu gazeteyi kaleme almanın gerekli olduğunu da yeri gelmişken şimdi-
den belirtelim.

Değil mi ki akıl, kalp ve lisan Tanrı’nın bağışıdır.

İnsan bu bağışı düşünmeli, şükretmeli ve anmalıdır.

İbrahim Şinasi
Edebiyatın Zirvesindekiler, Şinasi, haz.: İsmailPARLATIR

“ŞİİR VE İNŞÂ” MAKALESİNDEN
(Şiirin tarif-i umumisi kelâm-ı mezundur. Yani iki satır sözün her birisindeki sükûn ve herekâtın müsavi 

olmasından ibarettir. Hatta kafiye usulü milel-i müteahhire beyninde âdet olmuştur. Eski Yunanîler yalnız 
vezne riayetle kafiye iltizam etmezlerdi.)

Günümüz Türkçesiyle
Şiirin genel tanımı “vezinli söz”dür...

Şiir her kavimde tabiidir. Yeryüzüne ne kadar millet ve kavim gelmişse hepsinin kendilerine mahsus 
şiirleri vardır. Osmanlıların şiiri acaba nedir? Necâtî ve Bâkî ve Nef’î divanlarında gürdüğümüz kasideler ve 
gazeller ve kıtalar ve mesneviler midir? Yoksa Hoca ve Itrî gibi musikicilerin besteledikleri Nedim ve Vasıf 
şarkıları mıdır?

Hayır, bunların hiçbiri Osmanlı şiiri değildir. Çünkü görülür ki bu nazımlarda Osmanlı şairleri İran şairle-
rini ve İranlılar da Arapları taklit ile melez bir şey yapılmıştır. Acaba bizim bağlı olduğumuz milletin bir dili ve 
şiiri var mıdır? Hiç burasını düşünmemişlerdir.

Nesir yolunda da hâl bütünüyle böyle olmuştur. Ferudun’un Münşeat’ı, Veysî ve Nergisî’nin eserleri ve 
başka beğenilmiş nesirler ele alınsa içlerinde üçte biri Türkçe kelime bulunmaz. Şiir ve nesrin bu hâle girmesi 
bu devrin yapması değildir. Acemler İslamiyet’i kabulden sonra şeriat ilmini öğrenmek için Arap dilini öğren-
meye düştükleri sırada kendi dillerinin şiir ve nesrinde dahi onu taklit ettikleri gibi biz de Osmanlı Devleti’nin 
kuruluşunun ilk zamanlarında İran bilginlerini getirmeye muhtaç olduğumuzdan onların eğitimi üzere kendi 

İbrahim Şinasi
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dilimizi bırakıp Acem şivesini taklit yanlışlığına düşmüşüzdür ki Osmanlı ülkesi 
bilginlerinin bu konudaki savsaklama ve kusuru bağışlanmaz bir yanlıştır. Çünkü   
insanoğlu arasında düşünce alışverişinin vasıtası dildir. Bir milletin dili yazılmış 
kurallar altında olmayıp da her eline kalem alan kimsenin keyfine uyar ve tabii 
hâlinden çıkarsa o millet arasında karşılıklı iş vasıtası bozulmuş demek olur.

Bugün resmen ilan olunun fermanlar ve emirnameler halk önünde okutulduktan 
sonra onlardan bir fayda sağlanabiliyor mu? Ya bu yalnız yazıda alışkanlığı onlara 
mı mahsustur yoksa okumamış halk tabakası, devletin emrini anlamak için midir?

Vah bize! Yazık bize! Bu hâle göre bizim millette tabii hâl üzere ne şiir ve ne 
de nesir var demek olur.

Hayır, bizim tabii olan şiir ve nesrimiz taşra halkıyla İstanbul ahalisinin oku-
mamış kısmı arasında hâlâ durmaktadır. Bizim şiirimiz, hani şairlerin vezinsiz diye 
beğenmedikleri halk şarkıları ve taşrada çöğür (saz) şairleri arasında deyiş, üçleme 
ve kayabaşı denen nazımlardır. Ve bizim tabii nesrimiz, kamus çevirmeninin (Mütercim Asım Efendi’nin) ve 
sonradan Muhbir gazetesinin kullandığı yazı şivesidir.

Gerçi, bu nazım ve bu yazı istenen derecede sanatlı ve gösterişli değilse de Osmanlı halkı ilerlediği sırada 
bunlara rağbet edilmediğinden oldukları hâlde kalmışlar, gelişememişlerdir. Hele bir kere rağbet o yöne dön-
sün, az vakit içinde ne şairler, ne yazarlar yetişir ki akıllara şaşkınlık verir.

Ziya Paşa
Tanzimat Edebiyatı

haz.: Şemsettin KUTLU

1. Okuduğunuz metnin her biriminde neler anlatıldığını söyleyiniz.

2. Metnin birimleri hangi ileti etrafında ve nasıl birleşmiştir?

3. Metindeki düşüncenin en kısa ve yoğun ifadesinin ana düşünce olduğu gerçeğinden yola çıkarak oku-
duğunuz metnin ana düşüncesini ifade eden cümleyi bulunuz.

4. Metinde hangi anlatım türü kullanılmıştır? Metinden yola çıkarak bu türün belirgin özelliklerini söyleyiniz.

5. Metnin ifadelerini açıklık ve kesinlik yönünden değerlendiriniz.

6. Metinden yararlanarak aşağıda verilen tabloyu doldurunuz.

Terim
................................................................

.....................................................................

Kavram
................................................................

.....................................................................

Gündelik hayatla ilgli kelimeler
................................................................

.....................................................................

Yeni kavram, ifade, söz ve söz grupları
................................................................

.....................................................................

7. Metinden somut ifadelere örnekler veriniz. Bu ifadelerden nasıl yararlanıldığını sözlü olarak ifade ediniz.

Ziya Paşa
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 4. Et kin lik: İncelediğiniz metinden hareketle aşağıda verilen tabloyu doldurunuz.

 3. Me tin

Mektup

MEKTUPLARIMDAN
Bu mualimin şakirdanına hitabı:
Çalışın oğullarım, çalışın. Çalışan büyük adam olur. Çalışmayan sonra nedamet çeker amma pişmanlıktan 

ele ne geçer:
Gerek bizden evvel cihana gelip giden ve gerek şimdi mevcut olan âlimler, ârifler, kâtipler, şairler, o ali 

derecelere ne ile nail olmuşlar: Hep çalışmakla değil mi:
“Elifi görse mertek sanır.” Vasfına mazhar olanlar neden böyle cım karnında bir nokta kalmışlar: Hep 

çalışmamaktan değil mi:
Size: “Niçin sayde kusur ediyorsunuz?” Denilse siz de güzelce düşünseniz cevap bulamayıp sükuta varır-

sınız, sanırım. Çünkü mektepler, kitaplar, hocalar, halifeler hazır, sade bir çalışmak istiyor.
Böyle teşekkürünü hakkile eda mümkün olmaz bir fırsat elde iken şanınıza layık olan vechile cehtü ikdam 

etmeyip de âlemin pesent ettiğini kabiliyetinize göre ilerliyemez ve emsalinizden geri kalırsanız artık ne kadar 
ayıp olur bilir misiniz?

Böyle her şey mükemmel olduğu hâlde, zamanlarınızı boşa geçirirseniz kabahat kimin olur? Sizin olaca-
ğından şüphe mi edersiniz?

İnsan genç iken çalışmazsa sonra çalışsa da hemen hiçbir şey belleyemez. Bu dediğim hâl nice bin kere 
tecrübe olunmuştur. Hatta geçen gün, gençliğinde çalışmamış yaşlı bir adam, bir hatim edinceye kadar ne 
zahmetler çektiğini anlata anlata tüketemiyordu. Vaktinde çalışmayıp cahil kaldığı için fena hâlde esef edi-
yordu.

İnsanın müddeti ömrü dörde taksim olunmuştur. Çocukluk, gençlik, orta yaşlılık, ihtiyarlık.
Bu dörtten, sayü himmet mevsimi, iki evvelki zamanlardır. İşte şimdi siz o kıymetli zamanların içindesiniz. 

Gözlerinizi açın, cehdi elden bırakmayın. Bir saat bile bir derecede durmayın, hep ilerlemeye bakın.
Çalışmakta devam da şarttır. Öyle iki gün çalışıp dört gün gezmek makbul değildir. Nasıl makbul olsun ki 

çalışılan günlerde kazanılan şeyler gezilen günlerde heba olur, biter, gider. Devam gibi güzel şey var mıdır: 
Devam üzere ceht ve gayrette bulunmalı. Damlaya damlaya göl olur.

İnsandaki şevk ve gayret, geminin yelkeni mesabesindedir. Gemiyi ileri sürüp götüren yelkeni olduğu gibi 
insanı da ilerleten şevk ve gayretidir.

Şevksiz, gayretsiz adam, yelkensiz gemiye benzer ki katı mesafe edemez. Yelkenli gemiler yanından geçip 
giderler; o biçare arkalarından bakar durur.

Yelkeni şevk ve gayret olan geminin rüzgârı nedir, bilir misiniz?.. Tevfiktir.
Tevkifi ilahî olmayınca hiçbir şey olamaz. İşte daima Cenabı Hak’tan Tevfik istemekle beraber, çalışmakta 

kusur etmezseniz erbabı marifetten olur ve iki âlemde izzet ve rıfat bulursunuz.
Muallim Naci

Tanzimat Edebiyatı,
haz.: Şemsettin KUTLU

Ziya Paşa

Eserle Olan İlişkisi

..............................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

Fikrî ve Edebî Yönü

..............................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................
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1. Metin kaç birimden oluşmaktadır? Bu birimlerde neler anlatılmaktadır?

2. Metnin iletisini söyleyiniz. Metnin birimleri bu ileti etrafında nasıl bir araya gelmiştir?

3. Metnin yazılışı amacını söyleyiniz.

4. Metinle ilgili aşağıda verilen tabloyu doldurunuz.

5. Metinden açıklık ve kesinlik taşıyan ifadelere örnekler veriniz.

6. Metinden terim, kavram ve gündelik hayata ait ifadelere örnekler veriniz. Bu ifadelerden nasıl yararla-
nıldığını açıklayınız.

7. Metinden yeni kavram, ifade, söz ve söz gruplarına örnekler veriniz.

8. Metinde yazar somut anlatımlardan nasıl yararlanmıştır? Açıklayınız.

9. İncelediğiniz metinden hareketle aşağıda verilen tabloyu doldurunuz.

Anlatım Türü Anlatım Türünün Özellikleri

..............................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

..............................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

Muallim Naci

Eserle Olan İlişkisi
..............................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

Fikrî ve Edebî Yönü
..............................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

 AN LA MA VE YO RUM LA MA
1. İncelediğiniz metinlerde ele alınan konulardan, kullanılan dil ve anlatım özelliklerinden, işlenen düşün-

celerden yola çıkarak metinlerin oluşmasına imkân sağlayan hâkim zihniyetin özelliklerini belirleyiniz.

2. İncelediğiniz metinlerin;

 a) Ana düşüncesi yazıldığı dönemin başka metinlerinde ele alınmış mıdır?

 b) Ana düşüncesi başka iletişim araçlarıyla ve anlatma biçimleriyle ifade edilebilir mi? Açıklayınız.

 c) Ana düşüncesiyle yazıldığı dönemin sosyal hayatı ve gerçekliği arasında nasıl bir ilişki vardır?

 ç) Ana düşüncesi günümüzün kültür ve edebiyat ortamında ele alınmakta mıdır? Niçin?

3. İncelediğiniz metinlerin, hangi yönüyle saray yönetimiyle hangi yönüyle halkla ilişkisi olduğunu metin-
lerden örneklerle açıklayınız.

4. İncelediğiniz metinlerde divan edebiyatına ait ögelerle Batı etkisiyle oluşan yeni ögelerin temada, dilde 
ve ifade biçiminde birlikte kullanılıp kullanılmadığını örneklerle açıklayınız.

5. İncelediğiniz metinlerin ait olduğu geleneği söyleyiniz.

 5. Et kin lik: Edindiğiniz bilgiler ışığında gazetenin kültür hayatımızdaki işlevini açıklayınız.

 6. Et kin lik: Tanzimat Dönemindeki “yeni - eski” tartışmalarıyla günümüz toplumundaki “yeni - eski” 
tartışmalarının örtüşen ve farklı olan yönlerini tartışarak belirleyiniz.
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 ÖLÇ ME VE DE ĞER LEN DİR ME
1. Aşa ğı da ki cüm le le rin bil dir di ği yar gı lar doğ ru ise kar şı la rı na “D”, yan lış ise “Y” ya zı nız.

• Tanzimat Döneminde öğretici metin türleri edebiyatımıza gazeteyle girmiştir. (   )

• Tanzimat Dönemi edebiyatının nesir dili Şinasi tarafından kurulmuştur. (   )

• Tanzimat Dönemi öğretici metinlerinde eski dil anlayışından tamamen uzaklaşılmıştır. (   )

• Edebiyatımızda, Tanzimat’la birlikte gazete çevresinde gelişen türlerden biri de mesnevidir. (   )

• Gazetenin edebî konulara ayrılan alt kısmına tefrika denir. (   )

2. Aşa ğı da ki cüm le ler de boş bı ra kı lan yer le re uy gun ke li me le ri ya zı nız.

• Edebiyatımızdaki ilk resmî gazete ................. yılında çıkarılan ..................................................

• Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi edebiyatımızda ilk .................................................... örneğidir.

• 1840’ta çıkarılan Ceride-i Havadis ..................................................................... bir gazetedir.

3. Aşa ğı dakilerden hangisi Tanzimat Dönemi öğretici metinlerin özelliklerinden biri değil-
dir?

A) Halkı aydınlatmak için yazılmaları 

B) Dilde eskiden izler taşımaları

C) Gazete çevresinde oluşturulmaları

D) Sade bir dille yazılmaları

E) Yazıldıkları dönemin sosyal hayatını yansıtmaları

4. Aşağıda verilenlere göre yazar - eser eşleştirmelerini yapınız.

 Et kin lik: Atatürk’ün çağdaşlaşma ve uygarlığa verdiği önem hakkında bilgi edininiz (31. sayfadaki 4. 
soru içindir.).

 Et kin lik: Namık Kemal'in fikrî ve edebî yönü hakkında bilgi edininiz (34. sayfadaki 1. Etkinlik için-
dir.).

 Et kin lik: “Aydınlanma Dönemi”nin özelliklerini araştırınız (36. sayfadaki “Anlama ve Yorumlama” 
bölümünün 1. sorusu içindir.).

 Et kin lik: Batı düşüncesi, klasik ve romantik edebiyat hakkında bilgi ediniz (36. sayfadaki 3. Etkinlik 
içindir.).

 Et kin lik: Sınıfınızda düzenleyeceğiniz "Tanzimat Şiirimizde Gerçekleşen Değişme" konulu panel için 
hazırlık yapınız (39. sayfadaki 4. Etkinlik içindir.).

Şinasi

Ziya Paşa

Muallim Naci

Namık Kemal

Ömer’in Çocukluğu

Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi

Defter-i Âmal

Tahrib-i Harabât
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 HA ZIR LIK ÇA LIŞ MA SI
1. Aşağıda verilen metinleri okuyunuz.

   DER SİTÂYİŞ-İ SULTÂN MURÂD

Esdi nesîm-i nev-bahâr açıldı güller subh-dem

Açsın bizim de gönlümüz sâkî meded sun câm-i Cem

Erdi yine ürd-i behişt oldu havâ amber-sirişt

Âlem behişt ender behişt her gûşe bir bâğ-ı İrem

Gül devri ayş eyyâmıdır zevk u safâ hengâmıdır

Âşıkların bayramıdır bu mevsim-i ferhûnde-dem

Dönsün yine peymâneler olsun tehi humhâneler

Rakseylesin mestâneler mutripler etdikçe nağam

Bu demde kim şâm ü seher meyhâne bâğa reşk eder

Mest olsa dilber sevse ger ma’zûrdur şeyhü‘l-harem

Nef’î

Günümüz Türkçesiyle

SULTAN MURAD ÖVGÜSÜNDE KASİDE

 İlkbahar rüzgârı esti, sabahleyin güller açıldı; bizim de gönlümüz 
açılsın, sâki (içki kadehi sunan), meded (yardıma koş), Cem 
kadehi (Cemşîd’in yedi türlü madenden yapılmış kadehini, içki 
bardağını) sun.

 Yine nisan ayı geldi, hava amber kokularına büründü; âlem bir 
katmerli cennete döndü, her köşe bir İrem bağı oluverdi.

 Gül devri, yaşama, yiyip içme günleri, zevk ve sefa zamanıdır. 
Bu mutlu mevsim, âşıkların bayramıdır (Sevinip eğlendikleri bir 
dönemdir.).

 Yine şarap kadehleri dönsün, meyhaneler boşalsın; hânendeler 
(okuyucu) terennüm ettikçe sarhoşlar sıçrayıp oynasın.

 Akşam ve sabah, meyhanenin, bahçeyi kıskandığı bu anda: 
Şeyhü'l-harem, sarhoş olsa güzel sevse mazurdur (mazeretli sayı-
lır).

3. Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
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Günümüz Türkçesiyle
HÜRRİYET KASİDESİ

1 Çağın değer yargılarını doğruluktan ve samimiyetten sapmış görerek kendi 
arzumuz ve saygınlığımız ile devlet kapısından ayrıldık.

2 Kendini insan bilen halka hizmet etmekten usanmaz, mürüvvet sahibi olanlar 
zavallılara yardım etmekten kaçınmaz.

3 Eğer millet, hor görülmüşse onun şanına bir eksiklik geleceğini sanma, yere 
düşmekle cevher, değerinden, özünden bir şey kaybetmez.

4 Vücudun mayası, vatan toprağıdır; bu vücut, acı ve sıkıntı içinde vatan yolunda 
toprak olursa en küçük bir üzüntü duyulmaz.

5 Dünyada zalimin yardımcısı, aşağılık kimselerdir; insafsız avcıya hizmetten zevk 
alan ancak köpektir.

6 Hayatın değerini şöhretin güzelliğinden üstün tutanlar ile geçici zevklere ebedî 
feyiz tercih edilir.

2. Okuduğunuz metinleri aşağıda verilen başlıklara göre değerlendiriniz.

 • Nazım birimi

 • Ölçü

HÜRRİYET KASİDESİ
Besâlet-i Osmâniyye ve Hamiyyet-i İnsâniyye

Osmanlılığın Yiğitliği ve İnsanlığın Hamiyeti

1 Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selâmetten 
 Çekildik izzet ü ikbâl ile bâb-ı hükûmetten

2 Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten
 Mürüvvet-mend olan mazlûma el çekmez i’ânetten

3 Hakîr olduysa millet şânına noksan gelir sanma
 Yere düşmekle cevher sâkıt olmaz kadr ü kıymetten

4 Vücûdun kim hamîr-i mâyesi hâk-i vatandandır
 Ne gam râh-ı vatanda hâk olursa cevr ü mihnetten

5 Mûîni zâlimin dünyada erbâb-ı denâettir
 Köpektir zevk alan sayyâd-ı bî-insâfa hizmetten

6 Hemen bir feyz-i bâkî terk eder bir zevk-i fâniye
 Hayâtın kadrini âlî bilenler hüsn-i şöhretten
 ...
          Namık KEMAL

  Yeni Türk Edebiyatı 5

haz.: İsa KOCAKAPLAN

Namık KEMAL
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 • Uyak düzeni

 • Dil ve anlatım

 • Tema

3. Okuduğunuz "Der Sitâyiş-i Sultân Murâd" ile Hürriyet Kasidesi" adlı metinlere hâkim olan zihniyeti 
karşılaştırınız.

GAZEL

Diyâr-ı küfrü gezdim beldeler kâşâneler gördüm

Dolaştım mülk-i İslâmı bütün vîrâneler gördüm

Bulundum ben dahi dâr-üş-şifâ-yı Bâb-ı Âlî’de

Felâtun’u beğenmez anda çok dîvâneler gördüm

Huzûr-ı gûşe-i meyhâneyi ben görmedim gitti

Ne meclisler ne sahbâlar ne işret-hâneler gördüm

Cihan nâmındaki bir maktel-i âma yolum düştü

Hükûmet derler anda bir nice sal-hâneler gördüm

Ziyâ değmez humârı keyfine meyhâne-i dehrin

Bu işret-gehte ben çok durmadım ammâ neler gördüm

  Ziya PAŞA

  Ziya Paşa, Hayatı ve Şiirleri

haz.: Seyit Kemal KARAALİOĞLU

Günümüz Türkçesiyle

GAZEL

Avrupa ülkelerini gezdim, orada bayındır şehirler ve köşkler gördüm.

İslam ülkelerini de dolaştım, baştan sona viraneler gördüm.

Ben de Babıali hastanesinde bulundum.

Orada Eflatun’u beğenmeyen nice divaneler gördüm.

Hiçbir zaman meyhane köşesinde (dünyada) huzur bulamadım.

Zira birçok mecliste, eğlence âlemlerinde bulundum.

 ÇÖZÜMLEME / İN CE LE ME
 1. Me tin

Kitap kapağı
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MURABBÂ
1 Sıdk ile terk edelim her emeli her hevesi.
 Kıralım hâil ise azmimize ten kafesi.
 İnledikçe eleminden vatanın her nefesi,
 Gelin imdâda diyor bak budur Allah sesi.

2 Bize gayret yakışır merhamet Allah’ındır.
 Hükm-i âtî ne fakîrin ne şehinşâhındır.
 Dinle feryâdını kim terceme-i âhındır;
 İnledikçe ne diyor bak vatanın her nefesi.

3 Mahveder kendini bülbül bile hürriyyet için.
 Çekilir mi bu belâ âlem-i pür-mihnet için?
 Dîn için devlet için can çekişen millet için,
 Azme hâil mi olurmuş bu çürük ten kafesi!..

Adına dünya denilen ve insanların topluca katledildiği bir yere yolum düştü.

Orada da hükûmet denilen mezbahalar gördüm.

Ziya, içkinin sebep olduğu baş ağrısı bu dünya meyhanesinin keyfi için çekilmez.

Bu dünya meyhanesinde ben çok kalmadım ama neler gördüm.

 2. Me tin

1. Metnin nazım birimi nedir? Metni oluşturan birimler birbirleriyle ilişkili midir? Niçin?

2. Metni oluşturan birimler hangi tema etrafında ve nasıl bir araya gelmiştir?

3. Metni oluşturan her birimin metnin bütünü içindeki işlevi nedir?

4. a) Metnin teması yazıldığı dönemin hangi gerçekliğini yansıtmaktadır? Niçin?

    b) Ziya Paşa'yla metnin teması arasında ne tür bir bağ kurulabilir?

    c) Ziya Paşa'nın böyle bir temayı işlemesiyle yeni dönemde bireyin ortaya çıkışı arasında nasıl bir ilişki 
vardır? Açıklayınız.

5. Metinde ahenk hangi unsurlarla sağlanmıştır?

6. Metinde kullanılan imgeleri bulunuz. Bu imgeler oluşturulurken hangi söz sanatlarından yararlanılmıştır?

7. Metinde hükûmet neye benzetilmiştir?

8. Metinden tarihî ve sosyal değerlerle ilgili söz ve söz gruplarına örnekler veriniz.

9. Metinden yeni kavram ve imajlara örnekler veriniz. Bu örneklerden hareketle Tanzimat Dönemi şiirinin 
dil ve anlatım özellikleri hakkında çıkarımlarda bulununuz.

10. Metindeki söyleyiş tarzı ve ritimle metnin yazıldığı dönem arasında nasıl bir ilişki söz konusudur? 
Açıklayınız.

11. Metindeki Ziya Paşa'nın eleştirileri günümüzde de geçerliliğini korumakta mıdır? Niçin?

12. Ziya Paşa'nın çağdaşlık ve uygarlaşma hakkındaki görüşleriyle Atatürk'ün görüşleri arasında bir ilişki 
kurulabilir mi? Niçin?
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4 Memleket bitti yine bitmedi hâlâ sen ben.
 Bize bu hâl ile bizden büyük olmaz düşmen.
 Dest-i a’dâdayız Allah için ey ehl-i vatan!
 Yetişir terk edelim gayri hevâ vü hevesi.

  Namık KEMAL

  Namık Kemal, Yeni Türk Edebiyatı 5

haz.: İsa KOCAKAPLAN

Günümüz Türkçesiyle

MURABBÂ
1 Doğrulukla her emeli, her hevesi terk edelim.
 Bu yoldaki azmimize bedenimiz engelse onu da yok edelim.
 Vatanın her nefesi eleminden inledikçe
 Bak, gelin yardıma diyor, bu Allah sesidir.

2 Bize çalışmak yakışır, merhamet Allah’ındır,
 Geleceğin takdiri ne yoksulun ne Padişahındır.
 Feryadını dinle, ahın dile gelişidir,
 Vatanın her nefesi inledikçe ne diyor, bak.

3 Bülbül bile hürriyet için kendini mahveder.
 Sıkıntılı dünya için bu bela çekilir mi?
 Din için, devlet için, can çekişen millet için,
 Bu güçsüz beden azme engel mi olurmuş?

4 Memleket yok oldu fakat hâlâ sen ben davası bitmedi.
 Bu durumda bize bizden büyük düşman olmaz.
 Ey vatanseverler, düşmanın eline düşmüşüz, Allah için,
 Artık yetişir, bencilliği, bütün tutkuları terk edelim.

1. Metnin teması etrafında örgülenen birimler kaçar dizeden oluşmaktadır? Bu birimlere ne ad verilmek-
tedir?

2. Metni oluşturan birimleri aşağıdaki başlıklar altında inceleyiniz.

 a) Hangi bakımlardan birbirleriyle ilişkilidir?

 b) Hangi tema etrafında ve nasıl bir araya gelmiştir?

 c) Her birimin metnin bütünü içindeki işlevi nedir?

3. Metnin teması, yazıldığı dönemin hangi sosyal gerçekliğiyle ilgilidir?

4. Metnin teması, Namık Kemal’in hangi yönünü yansıtmaktadır?

5. Namık Kemal’in vatanın geleceğiyle ilgilenmesi şairin yaşadığı dönemde bireyin konumuyla ilgili hangi 
fikre ulaşmamızı sağlamaktadır? Açıklayınız.

6. Metinden tarih ve sosyal değerlerle ilgili söz ve söz gruplarına örnekler veriniz.

7. Metinde hangi yeni kavram ve imajlar kullanılmıştır? Örnekler veriniz.

8. Metinde ahenk, hangi unsurlarla ve nasıl sağlanmıştır?

9. Metnin söyleyiş tarzı ve ses akışıyla yazıldığı dönemin sosyal ve siyasi hayatı arasında nasıl bir ilişki 
vardır? Söyleyiniz.
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 1. Et kin lik: Edindiğiniz bilgiler ışığında aşağıda verilen tabloyu doldurunuz.

 3. Me tin

MAKBER
1 Eyvâh!.. Ne yer ne yâr kaldı,

 Gönlüm dolu âh u zâr kaldı.

 Şimdi buradaydı gitti elden,

 Gitti ebede gelip ezelden.

5 Ben gittim, o hâksâr kaldı,

 Bir gûşede târmâr kaldı;

 Bâkî o enîs-i dilden, eyvâh!..

 Beyrut’ta bir mezar kaldı.

10 Nerde arayım o dilrübâyı,

 Kimden sorayım o bî-nevâyı?

 Bildir bana nerde, nerde Yarab,

 Kim attı beni bu derde Yarab?

 Derler ki: “unut o âşnâyı,

 Gitti tutarak reh-i bekayı...”

15 Sığsın mı hayale bu hakîkat,

 Görsün mü gözüm bu mâcerâyı?

Abdülhak Hâmid TARHAN

Namık KEMAL

Eserle Olan İlişkisi

..................................................................

..................................................................

..................................................................

.................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

Fikrî ve Edebî Yönü

..................................................................

..................................................................

..................................................................

.................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................
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 Süratle nasıl değişti hâlim,

 Almaz bunu, havsalam, hayalim.

 Bir şey görürürüm, mezâra benzer,

 Baktıkça alır, o yâra benzer.

20 Şeklerle güzâr eder leyâlim,

 Artar yine mâtemim, melâlim,

 Bir sadme-i inkılâbdır bu,

 Bilmem ki yakın mıdır zevâlim?

25 Çık Fâtıma lahddan kıyâm et,

 Yâdımdaki hâline devam et,

 Ketmetme bu râzı, söyle bir söz,

 Ben isterim âh, öyle bir söz...

 Güller gibi meyl-i ibtisâm et;

 Dağ-ı dile çare bul, merâm et:

30 Bir tatlı bakışla bir gülüşle

 Eyyâm-ı hayatımı tamam et.

  Abdülhak Hâmit TARHAN

Bütün Şiirleri 2

1. Metni oluşturan birimler nelerdir? Bu birimler arasında nasıl bir bağ söz konusudur?

2. Metnin birimleri hangi tema etrafında bütünleşmiştir? Bu birimler nasıl bir araya gelmiştir?

3. Metnin bütünlüğü içinde her birimin nasıl bir işleve sahip olduğunu belirleyiniz.

4. Metnin teması gündelik hayatın hangi gerçekliğiyle ilgilidir? Bu gerçeklik yerel midir yoksa evrensel 

midir? Niçin?

5. Metnin temasıyla şairin yaşamı arasında nasıl bir ilişkiden söz edilebilir?

6. Metinden bireyin iç dünyasıyla ilgili hangi gerçeklikler yansımaktadır? Açıklayınız.

7. Metinde bireyin gerçekliği yansıtılırken hangi yeni ifade ve imajlara başvurulmuştur? Metinden örnek-

lerle açıklayınız.

8. Metinde tarihî ve sosyal değerleri yansıtan ifadeler kullanılıp kullanılmadığını belirleyiniz.

9. Metnin ahengini oluşturan ses akışı, söyleyiş, ritim ve ses benzerliğinin nasıl sağlandığını örneklerle 

açıklayınız.

10. Tanzimat Döneminin söyleyiş tarzı ve ses akışı metne ne ölçüde yansımıştır?

 2. Et kin lik: İncelediğiniz metinden hareketle Abdülhak Hâmit Tarhan’ın fikrî ve edebî yönü ile ilgili 

çıkarımlarda bulununuz.
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1. Metin .....................................................................................................

2. Metin .....................................................................................................

3. Metin .....................................................................................................

4. Metin .....................................................................................................

ATATÜRK VE ÇAĞDAŞ UYGARLIK

(…)

Atatürk çağdaşlaşmanın yozlaşmaması, taklitçiliğe dönüşmemesi ve “Millî Kimlik Çerçevesinde” gelişmesi 

için gerekli kurumları oluşturmuş ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün faaliyetine akıl ve bilimin yön vermesini 

temel ilke olarak benimsemiştir. Atatürk’ün yarattığı Türk Aydınlanması’nın nimetlerinden, bizden sonraki 

kuşakların daha çok faydalanacağına şüphe yoktur.

Atatürk, çağdaşlaşma lideri olarak daima Türk milletinin uygar bir toplum olmasını ve bu niteliğiyle çağdaş 

uygarlık seviyesinin üstüne çıkmasını amaçlamış ve bu amacı şu sözleriyle ifade etmiştir: “Yaptığımız ve yap-

makta olduğumuz inkılâpların gayesi, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen asrî ve bütün mana ve eşkaliyle 

medenî bir toplum hâline eriştirmektir, inkılâbımızın esas prensibi budur. 

(…)

Mehmet Ali DURMUŞ

 4. Me tin

Metinden hareketle Atatürk'ün çağdaşlaşma ve uygarlığa niçin önem verdiğini açıklayınız.

 AN LA MA VE YO RUM LA MA
1. a) “Aydınlanma Dönemi”yle ilgili edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

b) İncelediğiniz metinlerden hareketle Tanzimat Döneminde şiire giren yeni kelime ve imajların 

“Aydınlanma Dönemi”yle nasıl bir ilişkisi olduğunu tartışarak belirleyiniz.

 3. Et kin lik: a) Batı düşüncesi, klasik ve romantik edebiyat hakkında edindiğiniz bilgileri sözlü olarak 

ifade ediniz.

b) İncelediğiniz metinleri dikkate alarak Tanzimat Dönemi şiirinin Batı düşüncesiyle, klasik ve romantik 

edebiyattan nasıl etkilendiğini söyleyiniz.

2. Tanzimat Dönemi şiirinin oluşmasına imkân sağlayan zihniyetin özelliklerini söyleyiniz.

3. İncelediğiniz metinlerden hareketle Tanzimat Dönemi şiiri hakkındaki görüş ve düşüncelerinizi açıkla-

yınız.

4. İncelediğiniz metinlerin hangi geleneğe bağlı kalınarak yazıldığını söyleyiniz.

5. İncelediğiniz metinlerin sizde uyandırdığı duyguları aşağıdaki uygun yerlere yazınız.
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6. a) Aşağıda verilen metinleri okuyunuz.

GAZEL
1 Beni cândan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı

 Felekler yandı âhımdan murâdım şem’i yanmaz mı

2 Kamu bîmârına cânân devâ-yı derd eder ihsân

 Niçin kılmaz bana dermân beni bîmâr sanmaz mı

3 Gamım pinhan dutardım ben dediler yâre kıl rûşen

 Desem ol bîvefâ bilmen inanır mı inanmaz mı

4 Şeb-i hicrân yanar cânım döker kan çeşm-i giryânım

 Uyarır halkı efganım kara bahtım uyanmaz mı

5 Gül-i ruhsârına karşu gözümden kanlu akar su

 Habîbim fasl-ı güldür bu akar sular bulanmaz mı

6 Değildim ben sana mâ’il sen etdin aklımı zâil

 Bana ta’n eyleyen gâfil seni görgeç utanmaz mı

7 Fuzûlî rind-i şeydâdır hemîşe halka rüsvâdır

 Sorun kim bu ne sevdâdır bu sevdâdan usanmaz mı

        Fuzûlî

Günümüz Türkçesiyle
GAZEL

1 Cefasıyla canımdan usandırdı beni yâr; cefa etmekten kendisi usanmaz mı acep? 
Ateşli ahlarımın kıvılcımlarından felekler (güneş, ay ve yıldızlar bile) yanarken neden yan-
maz şu murat mumu?

2 Dertlerinin devasını bağışlıyor bütün sevenlerine sevgili. (Peki ya) bana niçin kılmı-
yor derman? Yoksa hastalarından saymıyor mu beni?

3 Sevgilinin aşkıyla çektiklerimi ben, gizliyordum hep. Dediler git söyle sevgiline bu 
aşkı!.. (Söylerdim ama) o vefasız, bilmem ki aşkıma inanır mı; inanmaz mı?

4 Yanar da yanar canım ayrılık gecesinde ilkin. Sonra başlar gözlerim kan ağlamaya... 
Gitgide feryadım çoğalır da uyandırır halkı çığlıklarım (gecenin bir yarısında). Acep kara 
bahtım da (bu arada) uyanmaz mı hiç?

5 Yanağının gülüne karşı, gözümden akan yaşlar da kanlı (gül renginde)... Sevgilim! 
Gül mevsimidir bu; bulanmaz mı akar sular?.. (elbette bulanır ve kanlı akar gözyaşlarım...)

6 Sana bilerek gönül vermedim ben. Aklımı sen çeldin işte... (Sendeki güzelliği bilme-
dikleri için) beni ayıplayan o gafiller seni görünce şimdi utanmazlar mı (bu ayıplamaların-
dan)?

7 Çılgınlıktan kurtulamayan bir âşığındır Fuzûlî senin, ve rezil rüsvay olmuştur hep 
halka bu yüzden. Kendisine sorun hele, bir sorun bu sevdadan usanmaz mı?
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GAZELLER
1 Korkmam hâk olmadan ömrüm necâtın rağmına

 Unsurumdan ihtirâz etmem memâtın rağmına

2 Bastığın hâk-i siyehten tutma alçak nefsini

 Sâbit ol azminde dehr-i bî-sebâtın rağmına

3 Etmedim hiç bâtıla bir hak tasavvur bir zaman

 İstinâdım Hakk’adır hep âlihatın rağmına

4 Etmesin fikr-i kemâli muhtefî bir dâhiye

 Vâr ise irfânını arzet dühâtın rağmına

5 Hâke yüz sürmekle kâimse yer üstünde hayât

 İhtiyâr et altını hâkin hayâtın rağmına

6 Şerr idi gördüm de ayrıldım zehâb-ı kâinat

 Münferid kaldım bu yolda kâinâtın rağmına

7 Etmedim ikbâl-i zillet-cû-yi dehre iltifât

 Tâli’mden gördüğüm bin iltifâtın rağmına

       Namık KEMAL

Günümüz Türkçesiyle
GAZELLER

1 Ömrün kurtuluşu rağmına toprak olmaktan korkmam, ölümün rağmına varlığımın 
en küçük parçasından çekinmem.

2 Nefsini, bastığın siyah topraktan alçak tutma; sebatsız dünyanın rağmına kararın-
dan dönme.

3 Asılsız inanışa bir an olsun doğruluk gözüyle bakmadım, bütün ilâhların rağmına tek 
dayanağım Allah’tır.

4 Olgun düşünceyi deha sahibi bir kişiye karşı gizlemesin eğer varsa irfanını dehalara 
rağmen ortaya koy.

5 Eğer hayat, yeryüzünde toprağa yüz sürmekle var olacaksa hayatın rağmına topra-
ğın altını tercih et.

6 Dünyaya bağlanıp kalmakta kötülük gördüm de ayrıldım, bu yolda dünyanın rağmı-
na tek kaldım.

7 Talihimden gördüğüm binlerce lütfun rağmına, dünyanın alçaklık arayan ikbaline 
iltifat etmedim.
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b) Okuduğunuz metinleri 9. Sınıf Türk edebiyatı dersinin 2. ünitesinde edindiğiniz bilgiler ışığında aşağıdaki 
başlıklara göre karşılaştırınız.

• Tema

• Dil ve anlatım

• Uyak şeması

• Nazım birimi

• Ölçü

 4. Et kin lik: Sınıfınızda “Tanzimat Şiirimizde Gerçekleşen Değişme” konulu bir panel düzenleyiniz.

7. a) Aşağıda verilen metni okuyunuz.

          BU VATAN KİMİN?

Bu vatan toprağın kara bağrında

Sıra dağlar gibi duranlarındır

Bir tarih boyunca onun uğrunda

Kendini tarihe verenlerindir

Köpürüp kan akan ırmaklarından

Tutuşup kül olan ocaklarından

Hudutlarda gaza bayraklarından

Alnına ışıklar vuranlarındır

Ardına bakmadan yollara düşen

Şimşek olup çakan, sel olup coşan

Huduttan hududa yol bulup koşan

Cepheden cepheyi soranlarındır.

İleri atılıp sellercesine

Alnından vurulup tam ercesine

Bir gül bahçesine girercesine

Şu kara toprağa girenlerindir.

Tarihin dilinden düşmez bu destan

Nehirler gazidir, dağlar kahraman

Her taşı bir yakut olan bu vatan

Can verme sırrına erenlerindir.

Gökyay’ım ne yazsan ziyade değil

Bu sevgi bir kuru ifade değil

Sencileyin hasmı rüyada değil

Topun namlusundan görenlerindir.

Orhan Şaik GÖKYAY

Orhan Şaik GÖKYAY
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b) Namık Kemal’in “Murabbâ” adlı metniyle okuduğunuz “Bu Vatan Kimin?” adlı metni karşılaştırınız. 
Ulaştığınız benzerlik ve farklılıkları söyleyiniz.

8. Tanzimat Dönemindeki yenileşme çabalarıyla Atatürk’ün çağdaşlaşma ve uygarlık seviyesine ulaşma 
adına gerçekleştirdiği yenilikler arasında bir bağ kurulabilir mi? Niçin?

9. İncelediğiniz metinlerin tema bakımından birbirleriyle ilişkisi olup olmadığını söyleyiniz.

 ÖLÇ ME VE DE ĞER LEN DİR ME
1. Aşa ğı da ki cüm le le rin bil dir di ği yar gı lar doğ ru ise kar şı la rı na “D”, yan lış ise “Y” ya zı nız.

• Tanzimat Dönemi şiirinde yenilik çeviriyle başlar. (   )

• Vatan teması deyince akla ilk gelen dönem şairi Namık Kemal’dir. (   )

• Ziya Paşa şiir biçiminde eskiye bağlı kalsa da özde yenilikçidir. (   )

2. Aşa ğı da ki cüm le ler de boş bı ra kı lan yer le re uy gun ke li me le ri ya zı nız.

• ...................................................................... Reşit Paşa hakkında yazdığı kasidelerde Tanzimat 
Dönemine has yeni fikirler ortaya koymuştur.

• ............................................. Şinasi’yle tanıştıktan sonra vatan temalı şiirler yazmaya başlamıştır.

• Ziya Paşa ve Namık Kemal’in şiir üzerine görüşlerini açıkladığı eserler ................................... ve 
................................... . 

3. Aşa ğı dakilerden hangisi Abdülhak Hâmit Tarhan’ın eserlerinden biri  değildir?

A) Makber

B) Ölü

C) Hacle

D) Bâlâdan Bir Ses

E) Zemzeme

4. Aşa ğı dakilerden hangisi Tanzimat Dönemi şiiriyle ilgili  değildir?

A) Vatan, millet, hürriyet gibi kavramların kullanılması

B) Hece ölçüsüyle de şiirlerin yazılması

C) Biçimde eskiye bağlı kalınması

D) Dilde yeni kelime ve imajlardan kaçınılması

E) Eski anlayışından uzaklaşılması

 Et kin lik: Anlatmaya bağı edebî metinler hakkında bilgi edininiz (41. sayfadaki 1. Etkinlik içindir.).

 Et kin lik: Romantizm hakkında bilgi edininiz (49. sayfadaki “Anlama ve Yorumlama” bölümünün 2. 
sorusu içindir.).
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4. a. Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler (Roman, Hikâye)

 HA ZIR LIK ÇA LIŞ MA SI
 1. Et kin lik: Anlatmaya bağlı edebî metinler hakkında edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

 2. Et kin lik: En son hangi hikâye veya romanı okudunuz? Okuduğunuz eser hakkındaki düşünceleri-
nizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

 3. Et kin lik: Aşağıda verilen metni okuyunuz.

Metne göre Tanzimat Döneminde roman ve hikâye nasıl bir ortamda doğmuştur? Roman ve hikâyenin 
gelişim sürecini anlatınız.

4. Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler

YENİ BİR EDEBİYATA DOĞRU

(...)

Gerçekten hep bir arayış içindedir Tanzimat sanatçısı. Tanzimat ise gerekliliklerin kimi zaman bilinçsizce, 
kimi zaman da bilinçli olarak keşfedildiği bir dönemdir. Bulunanlar önce şiire uygulanacaktı. Çünkü şiir bir 
birikime, en önemlisi bir geleneğe dayamaktaydı sırtını. Bir şiir dili vardı ayıklanacak, yeni bir biçim verile-
bilecek.

Oysa ne bir yazılı hikâye geleneği ne de bir hikâye dili vardı. Hikâye adı verilenler bile yukarda değindi-
ğimiz gibi, şiirin diline, biçimine ve dünyasına yaslanmışlardı. Batılı anlamda hikâye ve romanın yazılabilmesi 
için, önce işlenmiş bir düz yazının, sonra da romancı imgelemine sahip, roman eğitiminden geçmiş sanatçı-
ların bulunması gerekir. Tanzimat romanının, şanssızlığı da bu noktada yatar işte.

Bir kez, Tanzimat sanatçıları için romanın beslenebileceği bir düz yazı geleneği olmadığı gibi kullana-
bileceği bir düz yazı da yoktur. Yeni bir anlatımın ilkeleri saptanmış ama bu ilkelerin uygulanması sonucu 
olgunlaşmış bir düz yazıya ulaşılamamıştır.

Her şey ve herkes bir başlangıç dönemini yaşar Tanzimat’ta. Toplumsaldan edebiyata ortada görünen 
ne varsa hep ilktir. Roman da kendi anlatım aracı olan bir yeni düz yazıyı geliştirmek, ayıklamak kısacası 
yaratmak zorundadır. İkincisi, roman yazmaya kalkışanlar - romancı niteliğinde olamayışları bir yana - sekiz, 
on örnekten yola çıkacak kadar bu işten habersizdirler.

(...)

Tanzimat Romanının Özellikleri

Bilindiği gibi roman Batılılaşma hareketleri sonucu tanışıklık kurduğumuz bir edebî türdür. O döneme 
kadar gelişmiş bir Türk romanı olmadığına göre Tanzimat romanının kaynağını, sanatçılarımızın okudukları 
Batılı yazarların yapıtlarında aramak gerekiyor. Bu bizi başarısızlığın da nedenine götüren bir ipucu olacaktır.

Türkçede görülen ilk Batılı roman örnekleri olarak önce de belirttiğim gibi şunlar sıralanabilir: Telamak, 
Sefiller, Robenson, Atala, Pol ve Virjini, Monte Kristo, Topal Şeytan (Lesage)... Bu sıraladıklarım romantik 
edebiyatın ürünleridir. Ama bu romanların bilerek ya da özellikle çevrildikleri sanılmasın. Bilgisizlik ve bir 
yabancı dilin yeni yeni öğrenilmeye başlamasıdır neden. Batı’yla olan kültürel ilişkileri düzenleyici bir örgütün 
yokluğu, yabancı dil bilenleri ya da öğrenmek isteyenleri ellerine geçen ilk yapıta yöneltmiş, bu ise çeviri 
alanında bir rastlantıyı egemen kılmıştır.

(...)
Atilla ÖZKIRIMLI
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 ÇÖZÜMLEME / İN CE LE ME
 1. Me tin

PANDOMİMA
Haseki taraflarında bir çıkmaz sokağın içinde yalnız duran üç odalı bu ev, 

bir mezar gibi sonsuz bir sessizlikle kuşatılmıştı. Unutulmuş, terk edilmiş gibi 
görünüyordu... Çatısından kopan bir tahta, damından uçan bir kiremit, duva-
rından yuvarlanan bir taş, yıllarca düştüğü yerde kalırdı. (...) Evin küçük bah-
çesinde duvara yakın bir büyük ağaç, temmuzun o ateşli güneşi İstanbul’un bu 
yöreleri bitkinleştirici bir sıcaklık içinde bıraktığı zaman, yapraklarının arasına 
gizlenmiş serin bir rüzgâr yaymaya başlayarak o evin, o mahallenin bir büyük 
yeşil yelpazesi gibi havayı yeniler, titreştirirdi. Hiç kimsenin geçmediği, hiçbir 
sesin işitilmediği, insan yaşadığını gösteren hareketlerin pek az görüldüğü 
bu evde, bu ıssız sokakta hayat olduğunu gösteren, yalnız bu ağaçtı... Bahar 
gelince çiçeklerle donanır, yazın yapraklarla süslenir; dallarının, yapraklarının 
arasında yuva kuran kanatlı bir dünya gökte âşık olur, hava da gebe kalır, 
yaprakların arasında anne olur. Işığa karşı uçuşurlar. Hep birlikte ötüşerek 
uzaktaki tarlalara gittikten sonra yine yeşil memleketlerine dönerler. Bu gidiş 
ve geliş, (...), bu ötüşmeler, bu uçuşmalar, heyecanlı, ortak bir hareketlilik 
oluşturur.

Yazın, bir cuma günü öğle üzeri, bu evden bohçasıyla çıkan bir adam, kapısını özen ve dikkat içinde kapa-
dıktan sonra yoluna devam etmeye başladı. Arkadan bakılınca omuzlarıyla belinin genişliği aynı derecede 
bulunacak kadar şişman olan otuz üç yaşındaki bu adamın, enli ama pek kısa bacakları üzerindeki yükü, bu 
kaldırımların arasında istediği yere götürmekte zorluk çektiği görünüyordu. Bu sokaklarda ilerledikçe sessizlik 
derece derece artarak ta uzaktaki bir mahallenin kaldırımından geçen bir arabanın gürültüsü, camları çerçe-
veleri kırılmış bir evin içinden kimi çocukların ağlaması işitilir; ara sıra esen sıcak bir rüzgârın kaldırdığı tozlar 
gündüzün ışığını, iç karartan bir tozla lekelerdi.

Bu uzak mahallelerin ıssız sokaklarında düşünceli, hüzünlü olarak yolda yürüyen bu adam, halkı güldür-
mek için gidiyordu.

Evinden çıktıktan sonra yarım saat sonra idi ki Orta Çağ gezinti yerlerinden olan Yeni Bahçe’ye ulaştı. 
Karşısında, o bir avuç toprağı, her düşmüş taşı yıkılmış bir yüzyıl olan duvarların arasında, sanki birkaç yüzyıl 
önceki baharın yetiştirip sonbaharın o unutulmuş köşesinde bıraktığı soluk, baygın çiçeklerden birkaç tane 
kopararak yine o duvarların ortalarında göğe doğru açılmış mavi pencerelerinden bütün hızlarıyla uçarak 
girip çıkan kırlangıçların, başka kuşların, başı ucundaki hisarın ta tepesine kanatları tutunacak gibi uçuşan 
kuşların, Bizans müziğini andırıyor gibi gelen seslerini dinledikten sonra orada, o yıkık kalelerin yanında, 
o yüzyılların görkemini ayakları altında, ince tahtalarla inşa edilmiş ve yıkılmamak için çevresine destekler 
vurulmuş bir binanın önüne geldi.

Kapının üzerinde, beyaz kâğıda büyük siyah yazıyla şu yazı asılmıştı:

“MEŞHUR PASKAL’IN PANDOMİMASI

Burada her cuma ve pazar günleri meşhur Paskal, türlü hünerler ve gülünç oyunlar oynar. Rağbetli müş-
terilerinin teşviklerini kazanan Paskal her hafta yeni oyunlar sahneye koyacaktır.”

Paskal kendisi idi. Tiyatrosunun kapısından girip bohçasını açarak değişmeyen oyununda kullandığı şalvar 
biçimindeki beyaz pantolununu, yakası oymalı beyaz saltasını, başına sivri beyaz külahını giydikten ve bütün 
yüzünü unlara, kurbağa bakışlı siyah gözlerinin alt kapaklarını kırmızıya boyadıktan bir saat sonra, boş zihin-
lerle tatsız gönüllerden çıkıp yükselen kahkaha sesleri ve alkışlar arasında oyunlarını gösteriyordu.

O gün tiyatroda, bütün hünerlerini gösterdiğinden, herkes coşmuştu. Tavanını oluşturan bir yelen bezi, 
rüzgâra karşı neşesinden öteye beriye atılarak içerdeki havayı yenilediği ve tahtaların aralarından giren güne-
şin altın zerrelerinin, tozdan oluşan bir sütununun içinde bir takım böcekleri oynattığı gibi; tiyatronun orkest-
rası olan bir laterna da yaşlılığın getirdiği çökkünlüğün çizgileri görünmeye başlamış çirkin yüzü düzgünler, 

Samipaşazade Sezâi
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yorgunluk ve yıpratıcı işinden dolayı her tarafı sarkmış etlerden oluşan bedeni, fazla giyilmekten solmuş 
kanarya sarısı atlaslar içinde, bir kadını dans ettiriyordu.

Oyunda bu kadının âşığı rolünü yapan Paskal’ın aşkını ilan için dilini çıkarması ve ilgisine teşekkürlerini 
bildirmek üzere takla atması, oradaki halkı çok güldürüyordu. Tiyatronun bezden tavanını başının üstünde 
tutan ortadaki hareketli direğe arkasını dayayarak (...) bir seyirci, “Paskal’ın dilini çıkarması yok mu? İnsan 
buna gülmekten bayılır.” diyordu.

Oyuncuların yanındaki locada, o içten, o masum, o çucukça gülüşleri hayatın elemlerine avuntular veren 
genç kızlardan biri, büyük bir neşe ile kanatlarını sallayarak uçuşan kuşlar gibi o küçücük pembe dudaklarının 
üzerinde aydınlık bir gülümseme olduğu hâlde, sevdayı okşayan ellerini birbirine çırparak Paskal’ı alkışlıyordu.

Eftelya adındaki yirmi yaşında bu genç kız yaşlı annesiyle hemen her hafta locaya gelirdi.

Annesi, “Kızım burada çok mu eğleniyorsun?” diye sorduğu zaman, kızı, Paskal’ı daha önce ölen sevgili 
köpeğine benzettiğini ve kimi hareketinin, bir kere görüp de pek hoşuna giden bir maymunu andırdığını 
söylerdi.

Paskal, maskaralıklarını tiyatrosuna sürekli gelen bu genç kızı, bu güzel müşterisini daha da eğlendirmek 
için karşısına geçerek oynar ve kimi zaman oyunda bir fırsatını bularak locasının altına düşerdi.

O gün ise beyaz ketenler, büyüleyici gülümsemeler içinde bulunan bu genç kız, o gürültüler arasında alaycı 
takdirine bir delil olmak üzere locadan çiçek atıyordu.

Attığı bu çiçekler, Paskal’ın yüzüne, göğsüne dokundukça Paskal eliyle kalbini tutarak en can alıcı yerin-
den vurulmuş bir yırtıcı hayvan gibi acı acı çığlıklar atıyordu. Bir iki dakika sonra tiyatrosunun iç tarafındaki 
toprağın üzerine oturarak hâlâ güldürdüğü adamların kahkahaları sürerken içini çeke çeke ağlıyordu.

Bu zavallı Paskal, o güzel Eftelya’yı seviyordu! Bu sakat vücut, yaradılışın o görkemli güzelliğine âşık 
olmuştu.

Fakat gönlünün en gizli köşesinde koruduğu bu aşkı kimseye söylemeye, küçükten beri sıra dışı olan, 
evindeki yaşlı hizmetçisine bile söylemeye hatta kendi kendisine düşünmeye bile cesaret edemiyordu. Çünkü 
kimseye güveni, hiçbir şeye inancı olmadığından zihninde gizlenerek yaşama sebebi olan aşkının, bir belir-
tisinin bile görünmesinden kaçınıyordu. Ömründe bir kadının okşayan bakışlarına, hiç kimsenin gönül alıcı 
davranışına ulaşamamıştı.

Kendisinden beklenen, yalnızcı güldürmek... Bak, kalbinin kırıldığı, gözyaşları içinde boğulduğu şu umut-
suzluk ve güceniklik zamanında, herkes kahkahalarla gülüyor.

Evet, kimseye söylemeye hatta düşünmeye bile cesaret edemiyordu.

Oyun bitince akşamdan sonra yine bohçasını koltuğuna alarak geldiği yoldan, çekine çekine evine dönü-
yordu.

Yolun yarısında, sinirli bir hâl ile arkasından bir şeyin takip ettiğini, o bilmediği şeyin gözlerinden girerek 
ruhunun en yasak köşesinde gizlediği güzel Eftalya’sını görmek istediğini hissediyordu. Bir telaş ve çekinme 
hâliyle başını çevirdi! Ayın yarısından büyük aydınlık bölümünün ilk ışığı Ayasofya’nın yüksek kubbesinin 
üzerinden ortaya çıkarak o ıssız sokağın arasına düşmüştü. Evine ulaşıp biraz bir şey yedikten sonra odasına 
çekildi. Aradan birkaç dakika geçmişti ki odasının kapısını açarak içinde kimse olmayan evinde birisinin 
dolaşıp dolaşmadığını, penceresini kaldırıp sokaktan kimsenin geçip geçmediğini anladıktan sonra, güzel 
Eftelya’sını düşünmeye başladı.

Bu oyunda kendisine niçin o kadar çok gülmüştü acaba? Koynundaki çiçekleri çıkarıp dindarca bir say-
gıyla öptükten sonra, hücresinin en yüksek yerine koydu.

“Bu çiçekler. Ah bu çiçekler... Beni öldürecek!” diyordu.

Kendisini bir kere kabul edecek olursa...

Bu hücreleri saksılarla donatacak. O güzel Eftelya’sını şu köşeye oturtacak... Ne kadar garip hikâyeler 
söyleyecekti. Bütün geceler gülerek bakan o büyük siyah gözler onu fazlaca kendisinden geçirmişti.

Mesela, şimdi oraya giriyor. Bir güzellik abidesi karşısındaki puta tapar gibi başını tahtaların üzerine 
koydu... Bir süre o durumda kaldıktan sonra, pek güzel rüyalı bir uykudan uyanır gibi bir hâl ile başını kal-
dırdı. Ah, pek de çirkin... Alemin maskarası... Ağlamaya başladı.
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Bu hayaller içinde iken o büyük ağaçtaki kuşlar ötüşmeye başladılar. Sabah oluyordu.

Hayallerinden bitkinleşerek orada bir köşeye düştü.

Son gününde bir yas haberi getiren o ay, ne kadar da hızla akıp gitmişti. İki haftadan beri tiyatrosuna 
gelmeyen Eftelya evleniyordu. Yıllardan beri hiçbir ses seda işitilmeyen bu evden, o günlerde birinin hıçkıra 
hıçkıra ağladığı işitilmişti.

Bu zavallı Paskal, bir cuma günü locaya kocasıyla birlikte gelen Eftelya’yı güldürerek bu yürek parçalayan 
üzüntüsünden renk vermemek için başını öüne eğerek büyük bir hızla evine gidip içine kapandığı odasının 
kapısını kapattı. Ertesi sabah öğleden sonra kapısını kıracak gibi vuran yaşlı Rum karısı, hiçbir cevap alama-
yınca büyük bir korku ve telaş ile mahalleden topladığı adamlarla kapısını kırıp odaya girdiler. Odaya girer 
girmez, herkez gülüşmeye başladı; çünkü Paskal, asılmış bir adam taklidi yaparak o ünlü ustalığıyla dilini 
çıkarmıştı.

Hayatında herkesi güldürdüğü hâlde, ölümünde kimseyi ağlatmayan zavallı Paskal’ın bu seferki hâli taklit 
değil, ölüm gibi gerçek idi.

Samipaşazade Sezâi

Küçük Şeyler

1. Metnin olay örgüsünü bularak aşağıdaki şemayı tamamlayınız.

Hikâye kahramanının bir cuma günü 
öğle üzeri evden bohçasıyla çıkması

a b

c ç

d

2. Olay örgüsünü oluşturan metin parçalarını birbirine bağlayan ögeleri belirleyiniz.

3. Metnin olay örgüsünün gerçekte yaşanmadığını, yazar tarafından düzenlendiğini gösteren ipuçları 
nelerdir?

4. Metinde anlatılan olaylar gerçekliğe ne derece uygundur? Söyleyiniz.

5. Olay örgüsünün sizde uyandırdığı duygu ve düşünceleri ifade ediniz.

6. Metindeki kahramanlar kimlerdir? Bu kahramanların olay örgüsündeki işlevleri nedir?

7. Metindeki kahramanlarla metnin yazıldığı dönemde ve günümüzde karşılaşılıp karşılaşılamayacağını 
tartışarak belirleyiniz. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.

8. Metinde anlatılan olaylar hangi mekânlarda geçmektedir? Bu mekânların olay örgüsündeki işlevini 
söyleyiniz.

9. Metindeki mekânlar gerçeklik duygusu uyandırmakta mıdır? Niçin?

10. Okuduğunuz metindeki mekân ve zamanı, destan ve mesnevilerdeki mekân ve zamanla karşılaştırınız. 
Benzer ve farklılıklar nelerdir? Söyleyiniz.

11. Metindeki olayların zamanını belirleyiniz. Bu zamanla yaşanılan zaman arasında nasıl bir ilişki vardır?

12. Olayların geçtiği zamanın olay örgüsündeki işlevi nedir?

13. Metnin kişi, zaman, mekân unsurları arasında bir uyumdan söz edilebilir mi? Niçin?

14. Metnin teması nedir? Tema sosyal hayatın hangi yönüyle ilgilidir? Temanın aile hayatı çevresinde geliş-
mesinin nedeni sizce nedir?

15. Metinden evrensel ögelerle yerli ögelere örnekler veriniz. Bu ögelerin niçin kullanıldığını açıklayınız.

16. Metinden yola çıkarak yazarın fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulununuz.
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 2. Me tin

İNTİBAH

(Ali Bey; yirmi bir, yirmi iki yaşlarında, iyi öğrenim ve eğitim görmüş toy bir mirasyedidir. Bir gün 
Çamlıca’da gezerken gördüğü Mahpeyker adlı bir kadına bir görüşte âşık olur. İkinci tesadüfte onunla konuş-
mayı başarır.)

(...)

“Dayanmaz tutku gücüne zoruna namus perdesi

Gülün yırtık yakası yelinin zalim elindedir”

Ne zaman ki cuma geldi, Ali Bey bir buluşma yerine gider derecelerde acele ve büyük bir istekle ta sabah 
ezanı okunmadan yatağından fırlayarak Mahpeyker’le konuşma yeri olan ıssız köşeye gitti.

Bekleyişi o derece şiddetliydi ki zaman uzadıkça bayağı orada bu derde, sıkıntıya dayanmaktan geçirdiği 
korkulu geceler içinde bulunmayı daha zararsız görürdü. Kızsa yaradılışındaki şeytanlık gereğince mesut 
Efendi’yle geçen serüvenden Bey’in elbette gerçeği öğreneceğini, bu durumda da mutlaka kendiyle bir sorun 
çıkarmaya kalkışacağını aynıyla bildiği için bu harekete karşı gereken önlemlerini de hazırlamıştı.

Kendini durum gereği yalvarma noktasına götüreceği nedenle o önlemlerden olarak Bey’e bir yaranma 
göstermek üzere Çamlıca’ya gelmek için alışagelen vakitlerden yarım saat önce yalıdan çıkmıştı. Ali Bey 
tam bir umutsuzlukla saate bakmakta, zannınca daha Mahpeyker’in gelmesine kırk dakikaya yakın zaman 
kaldığı için kendince dayanması kolay olamayacak derecelerde acı çekmekteyken öteden umduğunun tersine 
Mahpeyker’in arabası görünmeye başladı.

Araba ta yanına gelinceye kadar Ali Bey kıza söylemek için gerekli girişler, etkili bahaneler bulmakla 
uğraşarak kafasıysa elektrik akımı hızıyla dolaşım durumunda bulunduğundan, birkaç dakika içinde bin türlü 
girişler hazırladı, bin türlü darılmalar terslemeler buldu; kimini beğenmedi değiştirdi, kimini daha şiddetlen-
dirmek istedi; sonunda hepsini birbirine karıştırarak tümünden çabucacık bir özet çıkarmaya gücü yetebildi. 
O sırada Mahpeyker de arabadan inerek yanına doğru gelmeye başladı.

Kızın başlıca önlemlerinden biri de süslenmesi olduğundan yapma beyaz tomurcuklarla işlenmiş bir beyaz 
tel entari (anteri) giyinmiş, başının ön tarafına iki yıldız iğneyle saç bağına tirfilli bir beyaz karanfi, boynuna 
ortası elmaslı birkaç dizi sıra inciden yapılma bir zarif gerdanlık takınmış, başındaki ince tülbendi, arkasındaki 
feraceyi, ellerindeki eldiveni, ayaklarındaki potini hep entarisinin renginde seçerek güzel bir abide gibi yuka-
rıdan aşağı beyazlara gömülmüş, yüzüyse sağlayacağı üstünlüğe güvenmenin sevinciyle gayet parlak gayet 
tatlı bir renk bağlamıştı. Bir durumda ki yüzü, boyu posu ilkbaharın safalı bir sabahı içinde daha şafaktan 
kurtulamayan güneşi andırırdı.

Ali Bey kızın güzelliğini görür görmez bütün bütün, kalbinde birbirini yok etmekle uğraşan sevda ve kız-
gınlığın sıkıntı acısına tutularak konuşma zamanı gelince başta düzdüğü sözlerin bir harfini hatırlamak şöyle 
dursun;

“Sizden beklemezdim” masumca azarlamasından başka söyleyecek bir söz bulmaya gücü yetemedi.

Mahpeyker öyle cahilcesine sorular ya da yalancı gösterişlerle göz boyamalarla Bey’in durgunluk külü 
altında gizli olan kızgın ateşini alevlendirmeye kalkışacak saflardan olmadığı için gayet senlibenli, son dere-
cede bağlılık doğruluk gösteren bir üslupla söze başlayarak dedi ki;

“Sırlarımı öğrendiniz beyim, değil mi? Zararı yok. O ne zaman olsa açığa çıkacaktı. Sanırım benden 
beklediğiniz şey durumumu size söylemeye cesaretsizliğim oluyor. Kalbinize başvurunuz! O kadar nefret vere-
cek, o kadar utanılacak bir sırrı kendi diliyle söylemeye insan nasıl güç yetirebilir? Madem ki başka taraftan 
işittiniz, şimdi ben de söyleyeyim. Evet beyim, benim hakkımda ne söyledilerse beli azdır. Gayet terbiyesiz 
bir evde doğdum; orada büyüdüm. Daha yaşım on üçe varmadan akrabalarım benim namusumu satarak 
zenginlenmeye kalkıştılar.”
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“O yaşta bir çocuk namus nedir, insanlık ne türlüdür, adam kendini nasıl korumaya muktedir olur nereden 

bilecek? Adam bir kez de o yola girince kum denizine düşmüş gibi çabaladıkça batıyor, gittikçe gidiyor. felek 

itti, ben de hep ilerledim. Dünyada yapmadığım pek az şey kaldı. Ta sizi gördüğüm güne gelinceye kadar 

gözümde yaşamak, gezinti yerlerinde gezmekten, eğlence meclislerinde bulunmaktan ibaretti. Hatta dünyada 

sevgi dedikleri şeyin varlığına inanmazdım. Bildiklerimden Atike adında yaşlıca bir kadın vardı, hep; “Kız biz 

de severiz, hem bizim sevgimiz namuslu hanımların sevdasından bin kat beter olur.” derdi de ben gülerdim. 

Meğer sözü ne doğruymuş! Sizi bir kez gördüm. Gönlümde başka bir durum duyar oldum. Toprak üstün-

deki çiyler güneşi görünce havaya döndüğü gibi benim de yüzünüze bir kez bakmakla bütün bütün gönlüm 

yükselmeye başladı. Arkama bakmak istedim, geçmiş zamanlarımın olaylarından iğrendim. Elimden tutup da 

beni düştüğüm çöplükten kurtarmaya muktedir dünyada bir sizi düşündüm. İlk gördüğüm işaretinize ‘tenhada 

görüşelim’ yollu yaptığım karşılık, nasıl isterseniz, yemin ederim ki ne satıştı ne de nazlanmaktı. Yalnız benim 

kadar kötü ün kazanmış bir kadına bakmanızı, öteki beriki görür de ortaya onurunuza dokunacak bir söz 

çıkar korkusundan ileri gelmiş bir önlemdi. O akşam buradan ayrıldım, cumartesi gecesi de pazar gecesi de 

sabahlara kadar uyku uyumadım.”

“Durumumu gözümün önüne aldım. Ne yüzle sevginizi umabileceğimi düşündüm. Kafama gelen bin türlü 

kuruntular arasında yalnız bir şeye güvenim vardı; kendi kendime derdim ki; ‘benim durumuma düşmüş bir 

kadına bir delikanlı sevgi duymazsa eğlenmek için meyil gösterebilir ya. Eğer talihi yâr olup da Bey’den öyle 

bir davranış görebilirsem kendisi için evindeki cariyeden çok aşağı, kapısındaki köpeklerden biraz daha yukarı 

sadık hizmetçisi olurum. Benimle görüşmeye isteği oldukça sayenizde gerçekten yaşarım. Benden soğuduk-

tan sonra doğal olarak özlemle can verir, dünyanın sıkıntısından kurtulurum.’ Burada en önce görüştüğümüz 

pazar günü bu durumların tümünü size dolaylı olarak anlattım.”

“Tabiatiniz yüksek... benimle başka yolda görüşmek istediniz. Birkaç günler dünyadayken cennette gibi 

yaşadım. Eyvah!.. O tatlı sevgiler o ruh gibi kaynaşmalar beni de kendiniz gibi sanmanızı gerektirdi. Şimdi o 

sanı değişti. Benim için de o birkaç günün hayal zevkiyle yaşamaktan başka çare kalmadı. Sözlerime güveni-

niz. Yaradılışınızın ne denli temiz olduğunu bilirim. Bundan sonra yüzüme bile bakmayacağınıza tamamıyla 

eminim. Tek siz rahat olun! Tek siz onurunuzu koruyun da yolunuza bir Mahpeyker feda olmakla dünyanın 

altı üstüne gelmez ya!”

Kötü duygularının, tüm işlerinin en etkililerini bir yere toplayarak bağlantı için aralarına büyük bir ustalıkla 

birtakım yalanlar serpiştirdikten sonra iddiasının doğruluğuna kanıt olma bahanesiyle sonsuz bir ayrılık eğilimi 

göstererek düzdüğü kandırıcı konuşmaları gerekli duruma ve Bey’in vicdani yatkınlığına göre o derece etkile-

yici düşürdü ki biçare delikanlı kızın sözü devam ettikçe nefretten şefkate, şefkatten ikircime geçip sonunda 

sevda etkisi tüm duygularına üstün gelip cezbeye tutulmuşcasına önlenemez bir tavırla kızın eline sarılarak;

“Yüzüne bakmaya mı tenezzül etmeyeceğim? Senden geçmeye bir türlü karar veremiyorum. Karar ver-

sem de yapamayacağım. Geçmiş ne durumda olursa olsun, şimdi yokluk mezarına gitti. İlerisini düşünelim. 

Ama sana gönlümün istediği gibi sahip olamayacakmışım. Senin düştüğün yolda sahip olurum ya. Yalnız... 

yalnız bana ait olacağına söz verir misin?”

Sözüyle Mahpeyker’in düşüncesindeki doğacak imkânı gösterince kız ele geçirmeye başladığı üstünlüğü 

son bir vuruşla tamamlamak için senli benli hafifliklerinden bir acı masumluğa dökülerek Ali Bey’in sözlerine;

“Bey’im, sakın! Allah aşkına sakın! belki onuruna dukunur. Bak orasını düşünmüyorsunuz da size ait 

olcağıma söz istiyorsunuz. Demin de söylemiştim, tabiatım sizi gördüğüm dakikada bütün bütün değişti! 

Araştırınız, adım bilinmez bir kadın değilim ki öğrenmekte güçlük olsun, eğer işaretinizi aldıktan sonra yüzü-

mü bir erkeğe gösterdimse hatta tatil günleri buraya geldiğim zamanlarda başka, bir kez sokağa çıktımsa 

beni öldürün. Vallahi razıyım. Bunca zamandır hayalinizle yetinmişken size kavuşmuşken sonra mı başkasını 

arayacağım. Fakat siz yine sakınınız! Onurunuzu düşününüz.” sözüyle karşılık verdi.
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Gerçekten de Bey'i göreli ne kimseyle görüşmüş ne de Çamlıca’dan başka bir yere çıkmıştı. Ali Bey’se 

tutkunluğunun başından, özellikle Atıf Bey’le dostluğunu ilerlettikten sonra gezmeyi kendine eğlence edindi-

ğinden öğrenimini gecelere, göreviyle uğraşmayı işgünlerine ayırıp sabahleyin kalkıp da evine ait olan işlerini 

düzeltince hemen sokağa çıkarak Beyoğlu gibi Kapalıçarşı gibi toplantı yeri olan yerleri dolaşır, her nereye 

giderse gözlerini bir dakika etraftan ayırmaksızın Mahpeyker’i araştırır; bulamazdı. Bu nedenle kızın söylediği 

gerçek Bey’in denemesine uygun düştüğü için istediği duyguca gönlünde bir kanma oluştu. Mahpeyker’in 

tekrar ettiği onuru koruma sözüyse sevgi sarsıntısına üstün gelebilecek engellerden olmadığıı gibi onun 

ağzında dolaştıkça tabiatıyla gücünü yitire yitire değil kaçınma tersine, aşırı düşkünlüğü getirir naz ve niyaz 

dedikoduları hesabına karışmıştı.

Bunun üzerine Ali Bey iki dakika olsun düşünme ve ikircime gerek görmeksizin;

“Sevgi dünyada yalnız benim onuruma mı dokunacak! Yaşıtımdan ayıplanacak kimse özce kendini düzelt-

meye çalışsın... Mutlak görüşeceğim. Ne olmak ihtimali var!” sözleriyle bütün bütün Mahpeyker’in gerçek 

isteğine kendini teslim etti.

Mahpeyker bu sözler üzerine taklitten taklide geçmede akıllara şaşkınlık veren olanca hızıyla yine safça 

saflığı ele alarak kendi isteğinden çok Bey’in emrine uyar gibi bir;

“İrade sizin!..” dedi.

Fakat söylerken o kadar çekici bir bakış baktı ki çocuğun bütün bütün gücü elinden giderek tam bir düş-

künlükle:

“Bugünden tezi yok. Şimdi...” demeye, ‘şimdi...’ sözünü her dakika tekrar etmeye başladı.

Kızsa amacını ummadığı derecelerde son derece bir çabuklukla ele geçirince kendi özelliklerinden olan 

neşelilikle yine birtakım şakalara dökülerek;

“Aman iki gözüm! Bağışlayınız, şimdi nasıl olur? Beyefendimizi ağırlayacağız. Sonra mahcup mu olalım! 

Bari akşama kadar cariyenize izin veriniz...” tarzlarından tutturdu. Birkaç dakika konuşmadan sonra Bey’in 

gece saat 19:30 kararlarında yalıya gitmesine karar verildi.

(...)

(Mahpeyker (...) bir kadındır. Ali Bey, bu kadınla (...) sefâhete başlar. Annesi oğlunu bu tehlikeli 

yoldan kurtarmak ve eve bağlamak için Dilaşûb adlı güzel ve masum bir cariye satın alır. Ali Bey ilkin 

kızın yüzüne bakmaz fakat bir gün Mahpeyker’i evinde bulamayınca şüphelenir, bırakır, Dilâşûb’a 

bağlanır. Oysa Mahpeyker, eski âşığı Abdullah Efendi’nin evine gitmiştir. Yüzüstü bırakıldığını anla-

yan Mahpeyker, hem kızdan hem de delikanlıdan öc almak hevesine kapılır; âşığı Abdullah Efendi ile 

birlikte bir plan kurar. Bu plana göre Dilâşûb’a iftira edilecek ve hıyanet etmekte olduğu Ali Bey’e 

duyurulacak. Bu, bir Çamlıca gezmesinde, Ali Bey’in kulağına düşürülür; (...) işin bu sonucu alacağını 

önceden hesaplayan Mahpeyker, esirciye tembih etmiş olduğu için Dilâşûb’u kendisi satın alır.

Öbür yandan Mahpeyker, Ali Bey’in artık hiçbir zaman kendisine dönmeyeceğini anlayınca öc alma 

isteği daha da şiddetlenir, bu sefer delikanlıyı öldürmek ister. Abdullah Efendi ile anlaşarak onun 

Üsküdar’daki bağ köşkünde düzenlenecek bir eğlenceye Ali Bey’i davet ettirir. Ali Bey, orada Abdullah 

Efendi’nin adamı olan Hırvat tarafından öldürülecektir. İntikam sahnesinde hazır bulunmak için bağ 

köşküne Mahpeyker de gider.

Ali Bey hasta olmuştur. İyileştiği zaman (...) babadan kalan servetini tüketir, annesi kahrından ölür.

Dilâşûb, Mahpeyker’le Hırvat’ın konuşmasını duyar, gidip Ali Bey’e haber verir, delikanlı duvardan 

aşarak karakola koşar. Dilâşûb, Ali Bey’in paltosuna sarınarak minderin üzerine büzülür. Hırvat, Ali 

Bey sanarak Dilâşûb’u vurur.

Bu sırada Ali Bey, polis ve mahalleli ile birlikte köşke girer. Herkes Hırvat’ı kovalamaya başlamıştır. 
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1. Metnin olay örgüsünü belirleyerek bir şema hâlinde gösteriniz.

2. Olay örgüsünü oluşturan metin parçaları hangi ögelerle birbirine bağlanmıştır? Bu metin parçaları 

yaşanmamış ancak hayal edilen bir olaydan yola çıkılarak mı düzenlenmiştir? Niçin?

3. Metinde anlatılan olaylar gerçek hayatta yaşanabilecek bir niteliğe sahip midir? Açıklayınız.

4. Olay örgüsü hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi söyleyiniz.

5. Metnin kahramanlarını söyleyiniz. Bu kahramanların belirgin özellikleri nelerdir? Metnin kahramanları 

olay örgüsü içinde nasıl bir işleve sahiptir?

6. Metnin kahramanları, eserin yazıldığı dönemin gerçekliğine uygun mudur? Niçin?

7. Metindeki olaylar nerelerde ve hangi zamanlarda geçmektedir? Bu mekân ve zamanların olay örgüsü 

içindeki işlevlerini söyleyiniz. Metindeki mekân ve zamanlar gerçekliğe uygun mudur? Niçin?

8. Metindeki zaman ve mekânlarla destan ve mesnevilerdeki zaman ve mekânları karşılaştırınız. Ulaştığınız 

sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.

9. Metindeki zamanla yaşanılan zaman arasında bir bağ kurulabilir mi? Açıklayınız.

10. Metnin yapı unsurları arasında bir bütünlük veya uyumsuzluk var mıdır? Metinden örnekler vererek 

açıklayınız.

11. Metnin temasını söyleyiniz. Bu temanın sosyal hayat içindeki yeri ve değerini belirleyiniz. Bu tema niçin 

aile hayatı çevresinde oluşturulmuştur?

12. Metinde yerli ve mahallî unsurlar olup olmadığını belirleyiniz.

13. Metnin tarihî bir belge niteliğine sahip olup olmadığını metinden örnekler vererek açıklayınız.

14. Aşağıda verilen tabloyu doldurunuz.

Mahpeyker, Ali Bey’e, bütün entrikayı öc alıcı bir dille anlatır; sabrı tükenen Ali Bey, Mahpeyker’i, 

Dilâşûb’un yarasından çıkarılan bıçakla öldürür.

Yaralı olarak yakalanan Hırvat sorgusu yapılırken yaraların etkisiyle ölür; Abdullah Efendi’ye kor-

kusundan inme iner. Dilâşûb, Ali Bey’in annesinin yanına gömülür; Ali Bey hapse atılır, altı ay sonra 

da üzünsütündün ölür.)

Namık KEMAL

İntibah

Namık KEMAL

Eserle Olan İlişkisi

..................................................................

..................................................................

..................................................................

.................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

Fikrî ve Edebî Yönü

..................................................................

..................................................................

..................................................................

.................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................
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 AN LA MA VE YO RUM LA MA
1. İncelediğiniz metinlerden hareketle metinlerin oluşmasına imkân veren zihniyetin özelliklerini sıralayı-

nız.

2. Romantizm hakkında edindiğiniz bilgilerden hareketle incelediğiniz metinlere romantizmin hangi özel-
liklerinin yansıdığını örnekler vererek açıklayınız.

3. İncelediğiniz “Pandomima” ve “İntibah” adlı metinlerin tema açısından birbirleriyle ilişkisi var mıdır? 
Niçin?

 1. Et kin lik: Aşağıda verilen metni okuyunuz.

Okuduğunuz metinle “Pandomima” adlı metni aşağıdaki başlıklara göre karşılaştırınız.

 • Anlatıcı kimdir?

 • Anlatıcı kimi, neyi anlatmaktadır?

 • Anlatıcı kişileri ve olayları nasıl anlatmaktadır?

4. “Pandomima” ve “İntibah” adlı metinler kim tarafından anlatılmıştır? Anlatıcının bakış açısını söyleyiniz.

5. “Pandomima” ve “İntibah” adlı metinlerin dil ve anlatım özelliklerini söyleyiniz. Metinlerin dilinin halkın 
diline yaklaşmasının nedeni nedir?

6. İncelediğiniz metinlerin yazılış amacını söyleyiniz.

7. İncelediğiniz metinlerin eğitici yönü var mıdır? Metinlerden örnekler vererek açıklayınız.

8. “Pandomima” ve “İntibah” adlı metinlerde dile getirilen temel çatışmalar günümüzde de geçerliliğini 
korumakta mıdır? Niçin?

KELOĞLAN HİÇ ALIYOR
Bir varmış, bir yokmuş. Tanrı'nın kulu çokmuş. Çok yemesi, yok demesi günahmış. Vaktin birinde bir 

Keloğlan, bir de anası varmış. Bir gün anası bu Keloğlan’a on para vermiş:

— Haydi Keloğlan, keleş oğlan, bakkala git on paralık “hiç” al geliver, demiş. O zamanlar bizim bildi-
ğimiz şu adi tuzun adına “hiç” derlermiş. Keloğlan anasının dediğini unutmamak için yolda giderken “hiç 
hiç” diye söylenir dururmuş. Gide gide deniz kenarına varmış. Balıkçılar geceden ağ atmışlar da sabahle-
yin kıyıdan elbirliği ile “hay hak, hay hak” diye çekerlermiş. Bu Keloğlan gelmiş, aman anamın dediğini 
unutmayayım diye orada “hiç hiç” der dururmuş. O böyle dedikçe balıkçılar kızmışlar, “hay hak, hay hak” 
diyerek asıla asıla ağın sonuna gelmişler ki bir tek balık yok. Keloğlan “hiç hiç” dedikçe balık çıkmazmış. 
Ağların sonundaki torba da boş çıkınca bunlar tutmuşlar, orada dikilip “hiç hiç” diye söylenen Keloğlan’ı 
evire çevire bir güzel dövmüşler. Keloğlan ah demiş, of demiş, dayağı yemiş ama anasının tembihlediğini 
de kel kafasından uçurmuş, unutmuş. Dayağın acısı, sızısı bir yana, telaşından sormuş:

— Peki, ben şimdi ne diyeyim neler söyleyeyim, balıkçı babalar?

Balıkçılardan biri buna:

— “Biri çıktı, ikisi daha gelsin.” diyeceksin, demiş. Keloğlan da bu sözleri diline dolamış “biri çıktı, ikisi 
daha gelsin” diyerek giderken bir evin önünde durmuş. Kapısından bir tabut çıkarıyorlamış.

— Biri çıktı, ikisi daha gelsin, diye söylenirken cemaat hemen tabutu bırakıp bunu evire çevire dövmeye 
girişmişler. Keloğlan, ah demiş of demiş, dayağı yemiş ama balıkçıların sözlerini de kafasından uçurmuş, 
unutmuş. Dayağın acısı, sızısı bir yana, telaşından sormuş:

— Peki ben şimdi ne diyeyim, neler söyleyeyim beyler, ağalar?

(...)

Keloğlan Masalları
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9. İncelediğiniz metinleri masal, destan, halk hikâyesi ve mesnevi ile aşağıdaki başlıklara göre karşılaştıra-
rak ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.

 • Tema

 • Anlatım biçimi

 • Hâkim zihniyet

 ÖLÇ ME VE DE ĞER LEN DİR ME
1. Aşa ğı da ki cüm le le rin bil dir di ği yar gı lar doğ ru ise kar şı la rı na “D”, yan lış ise “Y” ya zı nız.

• Tanzimat edebiyatının ilk romancıları Şemsettin Sami ve Namık Kemal’dir. (   )

• Tanzimat edebiyatının ilk romancıları realizm akımından etkilenmişlerdir. (   )

• Edebiyatımızda ilk roman denemesi Samipaşazade Sezai’nin “Küçük Şeyler” adlı eseridir. (   )

• Edebiyatımızda ilk çeviri roman Yusuf Kâmil Paşa tarafından “Telemak” adıyla çevrilmiştir. (   )

2. Aşa ğı da ki cüm le ler de boş bı ra kı lan yer le re uy gun ke li me le ri ya zı nız.

• Tanzimat Dönemi yazarları ...................................................................... edebiyatından etkilen-
miştir.

• Tanzimat Dönemi edebiyatçıları ............................................. sanat anlayışına sahiptirler.

• Tanzimat Döneminde ilk hikâye örneklerini ..................................., ................................... adlı 
eseriyle vermiştir.

3. Aşağıda verilenlere göre yazar - eser eşleştirmelerini yapınız.

4. Tanzimat Dönemiyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Romanlar teknik bakımdan güçlüdür.

B) Dilde belli oranda halk diline yaklaşılmıştır.

C) Konular genellikle sosyal hayat ve tarihten seçilmiştir.

D) Romantizm ve realizm akımlarından etkilenilmiştir.

E) Eserlerde Doğu-Batı ikilemi görülmüştür.

Namık Kemal

Samipaşazade Sezâi

Ahmet Mithat Efendi

Şemsettin Sami

Recaizade Mahmut Ekrem

Esrâr-ı Cinâyât

Küçük Şeyler

Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat

Cezmi

Muhsin Bey
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4. b. Göstermeye Bağlı Edebî Metinler (Tiyatro Metinleri)

 HA ZIR LIK ÇA LIŞ MA SI
 1. Et kin lik: Aşağıda verilen metni okuyunuz.

a) Metne göre edebiyatımızda modern tiyatro eserleri ne zaman verilmeye başlanmıştır?

b) Metne göre modern tiyatrodan önce toplumumuzda göstermeye bağlı hangi edebî türler vardır? 
Söyleyiniz.

 ÇÖZÜMLEME / İN CE LE ME
 1. Me tin

TEMAŞA

Bizde temaşa hayatı, Tanzimat’tan sonra başlar. Vakıa ondan evvel cemiyet hayatımızda mühim bir yer 
tutan Kıssahan, Meddah, Karagöz, Orta oyunu gibi neviler vardır. Hususile Orta oyunu, eski hayatımızın 
bir nevi temaşası hükmünde idi. Fakat bunlar şifahidir. Birer eser şeklinde yazılıp ortaya konmuş değildir. 
Bunlarda hâkim olan tuluattır. Gerek Karagöz gerek Orta oyununda, nükteler, imalar cinaslar büyük bir yer 
tutar. Bu itibarla söyleyenin veya oynayanın şahsına göre değişir.

Bunların içinde, siyasi ve içtimai hayatımızın zayıf ve sakat taraflarını iğneleyip teşhir eden çok zarif nük-
telere tesadüf edilir. Gerçi bunlar, çok defa laubali ve açıktır. Hatta bu açıklık, edepsizliğe kadar varır. Fakat 
bazen, umumi hayat içinde, hatta gazete sütunlarında münakaşasından çekinilen ciddi meselelerin, mühim 
vakaların, burada mizah perdesi altında teşhir edildiği vakidir.

Tanzimat’tan sonra Avrupai tarzda ilk temaşa eserini yazan Şinasi”dir.

Şinasi’nin “Şair Evlenmesi” ismini taşıyan bu küçük komedisi, yeni çıkmaya başlayan Tercüman-ı 
Ahval’in ikinci nüshasından itibaren tefrika edilmiştir. Temaşa nevinin ilk mahsulü olan bu eser, birçok nok-
tadan dikkata layıktır. Şinasi, başka bir eser yazmasaydı yalnız bu eserle edebiyat tarihinde bir mevkie hak 
kazanmış olurdu.

Eserin mevzuu, içtimai hayatımızın bir tenkididir. Birbirini görmeden yapılan evlenmelerin gülünç tarafla-
rını, rüşvetin oynadığı rolü, mahallelinin, bilir bilmez “istemeyiz!” nidası ile her şeye karışması gibi hayatımı-
zın zaif noktalarını, çok alaycı bir üslup ile teşhir eder. Eser, ufak bir komedi için icabeden hareketi haizdir. 
Tipler canlıdır. Şahıslar hakikidir. Konuşma tarzı çok muvaffaktır. Şive, söz söyleyenin şahsına göre uygun 
olarak değiştirilmiş ve çok güzel tertip edilmiştir. Bütün bu vasıflar, ilk eser olan bu komedinin muvaffakıye-
tine, bir delil sayılabilir.

Agâh Sırrı LEVEND

ŞAİR EVLENMESİ
(Parasız ve hoppa bir genç olan Şair Müştak Bey, mahallesinde Kumru Hanım isimli bir kızı severek 

onunla nikâhlanır. Evlendiği akşam, kılavuz Ziba Dudu ile yenge Habbe Kadın, Müştak Bey’in karşısı-
na Kumru Hanım yerine onun yaşlı ablası Sakine Hanım’ı çıkarırlar.)

Eser piyesin kahramanı olan Şair Müştak Bey’le vefalı arkadaşı Hikmet Efendi’nin konuşmasıyla 
başlar.

BİRİNCİ FIKRA
Müştak Bey, Hikmet Efendi

Müştak Bey — Hele bu akşam güvey giriyorum ya… Bereket versin ki bugün nikâhım kıyıldı. Yoksa 
aşk ile telaşımdan az kaldı nikâhsız güvey girecektim.
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Hikmet Efendi  — Hiç öyle şey olur mu?

Müştak Bey  — Neye olmaz, buna âşık evlenmesi derler.

Hikmet Efendi  — Acayip...

Müştak Bey — Öyle ya, aşk ve muhabbetsiz evlenen geçinebilirse aşk olsun! Ya ben Kumru Hanım’ı 
neye alıyorum? Ancak sevgilim olduğu için… Ne dersin, şunu delice sevdiğime akıllılık etmiş miyim?

Hikmet Efendi  — İhtimaldir.

Müştak Bey — O tazelikte, hüsnü gibi huyu da güzel, bence her hâlinden memnunumdur. Ah, 
amma zavallı Kumrucuğumun büyük hemşiresi olmasa…

Hikmet Efendi  — Gerçek, onun ismi ne idi?

Müştak Bey — Sakine Hanım değil mi ya? Miskinin adını bile sevmiyorum.

Hikmet Efendi  — Niçin?

Müştak Bey — Bize engel olduğu şöyle dursun, çehre züğürdü olarak kırk beş yaşına kadar evlerde 
kaldığından, akıl cihetiyle de iflasa çıkmış. Ah, böyle bir baldızım olduğuna âlemden hicap ediyorum.

Hikmet Efendi  — Ne çare, gülü seven dikenine katlanır.

Müştak Bey — Gel şunu sana vereyim be…Amma nikâhla ha... Geçinmeyecek ne varmış? Ya o 
akıllanır ya sen çıldırırsın!

Hikmet Efendi  — Sakın Kumru Hanım’ın yerine onu sana verip bir de denk etmesinler, âlem bu ya! 
Zira büyük dururken küçüğü kocaya vermek âdet değildir.

Müştak Bey — Yok, ben öyle latife istemem, latife latif gerek...

Hikmet Efendi  — Ya sen bana onu latife ile peşkeş çekiyorsun ya!

Müştak Bey — Ben, sana onu latife ile mi vermek istiyorum, gerçekten a canım!

Hikmet Efendi  — Özrün kabahatinden büyük...

Müştak Bey — Hiç özür dilemiyorum.

Hikmet Efendi  — Ya...

Müştak Bey — Ama sus, işte kılavuzum Ziba Dudu geliyor, galiba benim Kumrucuğumu getiriyorlar. 
Haydi, sen selamlıkta otur. Birazdan yine görüşürüz.

(Şair, sevdiği kızı almak için aracılık yapan Ziba Dudu ile konuştuktan sonra evleneceği Kumru 
Hanım hakkında kendi kendine konuşur.)

ÜÇÜNCÜ FIKRA
Müştak Bey — (Kendi kendine) Şimdi benim Kumrucuğum kafesine girecek ha... Ah, bir kere

kanadının altına girebilseydim! Fakat insan kısmının yediği bir yem vardır ya, adına para derler; eğer

ondan isteyecek olursa mesela, ey n’olmuş? Ben de elimden geleni esirgemem ya… Verebileceğim

şey çok mu? Topu bir teselli… Bir de yüz görümlüğünü nasıl etmeli? Adam sen de... O da kolay…

Şöyle birkaç beyit veriveririm vesselam…

Şarkı
   Bir Kumru’sun sen, tab’a muvâfık

   Yapsam yuvanı sinemde lâyık.

   Cân u gönülden ben oldum âşık.

   Yapsam yuvanı sinemde lâyık.

Benim gibi fakir şairin vereceği yüz görümlüğü bu kadar olur.
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YEDİNCİ FIKRA
Müştak Bey, Habbe Kadın, Ziba Dudu, Ebullaklaka, Batak Ese, Atak Köse, Hikmet Efendi

(Hâlbuki odaya Kumru yerine onun geçkin kardeşi Sakine Hanım getirilmiştir. Şair feryadı basar. 
Nikâhı kıyan imam Ebullaklaka, mahallenin bekçisi Batak Ese, mahallenin çöpçüsü Atak Köse ve 
mahalleli toplanmıştır.)

Atak Köse — (Arkasında küfe ve bir elinde kürek ve bir elinde süpürge ile) İstemeyiz.

Hikmet Efendi  — (Dahi Atak Köse’nin arkasından yetişerek) Ne istemiyorsunuz?

Atak Köse — Ben ne bileyin, mahalleli istemeyiz diyor, ben de öyle diyorun. Elbette onların böyle 
demelerinde hakkı vardır.

Hikmet Efendi  — Ay mahallelinin neden hakkı var?

Atak Köse — Hakkı olduğunu pek yavuz bilürün, amma, bak doğrusu neden hakkı olduğunu bil-
men.

Hikmet Efendi  — Öyle ise bilmediğin şeye ne karışıyorsun?

Atak Köse — Vay, neye karışmam? Ben de bu mahallenin galbur üstünde gelenlerinden değil 
miyim?

Hikmet Efendi  — Sen kim oluyorsun?

Atak Köse — Daha hâlâ benim kim olduğumu bilmiyo musun?

Hikmet Efendi  — Hayır.

Atak Köse — Öyleyse sen de bilmediğini neye soruyorsun? Hay cahil hay... Şimdi tutup anlatacak 
mıyın ki ben dahi öteki mahallede kiracıyın ve bu mahallede sürpüntücü başıyın diye?

Hikmet Efendi  — Hay şaşkın hay...

Atak Köse — Senin de aklın olaydı, benim gibi şaşkın olurdun. Maslahatta ne varmış. Haydi ordan 
süpürüver bakayın.

Ebullaklaka — (Müştak Bey’i göstererek) Vay, sen şunun gibi bir kabahatliye sahâbet ediyorsun hâ? 
Rızâ-yı kabahat ayn-i kabahattir. Sen de anın gibi cezaya müstehaksın.

Hikmet Efendi  — Aman efendim, ben kendi kabahatimi anladım amma onun kabahati n’oluyor

anlayamadım.

Ebullaklaka — Daha ne olsun? Kendisine nikâh ettiğim kızı istemiyor da onun küçüğünü istiyor. Bu 
ne demektir?

Hikmet Efendi  — Efendim, gazaplanmayınız; (Gizlice bir para kesesi göstererek) küçük kızı senden 
isteriz.

Batak Ese — Efendi nedir o? Rüşvet mi alıyorsunuz?

Ebullaklaka — (Batak Ese’ye) Ben öyle şey mi kabul ederim? İstemem, (Gizlice Hikmet Efendi’ye: 
Yan cebime ko.) (Hikmet Efendi keseyi onun yan cebine koyar.)

Atak Köse — Gizlice yan cebime ko mu diyorsunuz?

Ebullaklaka — Hayır. Yan canibimde durma git, diyorum, ta ki benden şüphelenmeyesiniz.

Atak Köse — Galiba parayı almışa benziyorsunuz.

Ebullaklaka — Haşa sümme haşa. Eğer ben paraya elimi sürdümse ellerim kırılsın!

Hikmet Efendi  — Aman efendim, hakikat her ne ise layıkıyla meydana çıkarın da, ona göre

şanınıza düşeni işleyin!

Ebullaklaka — Böyle kibarane yolu ile meramınızı ifade buyuruşunuzdan, gönlümdeki hiddet gitti 
de yerine merhamet geldi. (Mahalleliye) Yahu mahalleli! Ben bu işte bir başka türlü hakkaniyet görmeye 
başladım. Zira sonradan hatırıma bir şey geldi.
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Mahalleli — Nedir o?

Ebullaklaka — Hani, nikâhını kıydığım büyük kızdır diye deminden ikrar etmiştim ya…

Mahalleli — Öyle ya!

Ebullaklaka — Fakat büyük kız demekten muradım, yaşta büyük değildir, boyda büyük demek 
manasınadır. Zira büyük kız kırk yaşını geçmiş olduğu hâlde damat beyin dengi olamaz. İşte benim bildiğim 
bu kadardır. Her bir zamanda ve her bir mekânda böyle doğrucasına şehadet ederim.

Batak Ese — Siz buncılayın dil ile ikrar ettikten geri, biz de kabl (kalp) ile tasdik ederiz.

Mahalleli — Hay hay!

Ebullaklaka — (Habbe kadına) Yenge kadın, boyda büyük yani yaşta küçük olan asıl gelin hanımı 
var getir. Kendi elimle damat beye teslim edeyim. Bir daha yanlışlık olmasın! (Hikmet Efendi’ye) Daha başka 
bir yanlışlık olmuş şeyler varsa söyleyin, onları dahi hasbice düzelteyim. Zira bu makule hayırlı hizmette 
bulunmayı kendime bir büyük iftihar bilirim.

Batak Ese — (Müştak Bey’e) Beyefendi, deminden size dediğim ilafların hepiciği şaga içündü.

Sizi gasavetiniz vaktinde guldurup eğlendirmek isteyodum.

Atak Köse — (Hikmet Efendi’ye) Efendim, tevbe olsun ki bir daha mahallenin sürpüntüsünden 
başka bir işine karışursam adam değilin.

(...)

Şinasi
Güzel Yazılar, Kısa Oyunlar,

haz.: İsmail PARLATIR ve diğerleri

1. Metinde geçen olayları sıralayarak metnin olay örgüsünü bulunuz.

2. Metnin olay örgüsü yazıldığı dönemin sosyal hayatına uygun düşmekte midir? Niçin?

3. Metindeki olaylarla ilgili düşünceleriniz nelerdir?

4. Metnin kahramanları kimlerdir ve bu kahramanların belirgin özellikleri nelerdir?

5. Metindeki kahramanların olay örgüsü içindeki temsil ettikleri değerler nelerdir? Kahramanlarla metnin 
yazıldığı dönemin gündelik hayatında karşılaşmak mümkün müdür? Niçin?

6. Olayların geçtiği mekânları söyleyiniz. Bu mekânlar nasıl anlatılmıştır ve gerçekliğe uygun mudur? 
Açıklayınız.

7. Olaylar hangi zamanda geçmektedir? Bu zamanla yaşanılan zaman arasında nasıl bir bağ vardır? 
Zamanın olay örgüsündeki işlevi nedir?

8. Metnin yapı unsurları arasında uyumsuzluk var mıdır? Niçin?

9. Metnin temasını söyleyiniz. Bu tema hangi sosyal gerçeklikle ilgilidir? Bu sosyal gerçeklikle metnin 
yazılış amacı arasında bir ilişki söz konusu mudur? Açıklayınız.

10. Metinden hareketle Şinasi’nin fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulununuz.

 2. Me tin

ZAVALLI ÇOCUK

(On dört yaşındaki Şefika ile amcasının oğlu Ata birbirlerini sevmektedir. Fakat Şefika’nın babası 
Halil Bey, sıkıntılı bir durumdadır. Kendisine yardım edebilecek zengin bir paşaya kızını verirse aile 
bu sıkıntıdan kurtulacaktır. Ayrıca kızcağız da at, araba, uşak, halayık arasında rahatça yaşayacaktır. 
Bunu annesinden öğrenen Şefika bu evlenmeyi istemeye istemeye kabul eder. Fakat düğün olmadan 
verem olur. Ata Bey de sevgilisinin kurtulamayacağını anlayınca eczaneden getirdiği bir ilacı içer, 
Şefika’nın yanına uzanır ve beraber ölürler.)
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II. Fasıl

Üçüncü Meclis

Şefika Hanım — Tahire Hanım

Şefika — Nineciğim!

Tahire Hanım — Nedir, kızım?

Şefika — İzin verir misiniz, gönlümü açayım da içinde olan esrarı önünüze dökeyim?

Tahire Hanım — Kız nasıl esrar? Söyle bakayım?

Şefika — Darılmayacağınıza yemin edin, söyleyeyim.

Tahire Hanım — Kız vallahi darılmam, söyle! Beni yürek çarpıntısına uğratacaksın.

Şefika — Siz Bey babamın yanında söylediğim lakırdılara inandınız mı?

Tahire Hanım — Niçin inanmayayım? Yalan mı söyledin?

Şefika — Evet.

Tahire Hanım — Niçin?

Şefika — Babamdan utandım, ninemin hatırını saydım da onun için.

Tahire Hanım — Babandan utanmasan benim hatırımı saymasan yalan söylemeyecek de ne diyecektin?

Şefika — Şimdi söyleyeceğim lakırdıyı söyleyecektim, nineciğim: Seviyorum.

Tahire Hanım — Kimi?

Şefika — Ata Bey’i.

Tahire Hanım — Kız, sen çıldırdın mı? O nasıl lakırdı? Şimdi “O benim kardeşim” diyordun. Ne kadar 
da temkinli yalan söylüyor. On dört yaşında çocuğun ağzında sevmek lakırdısı ne geziyor? Ya Rabbi! Ne 
söyleyeceğimi de şaşırdım. Yok, yok! Ağlama kızım! Gel bakayım! Gel seninle güzel güzel lakırdı edelim de 
hepsine bir çare buluruz. O bir hevestir kızım, geçer geçer.

Şefika — Hayır nineciğim, geçmiyor. Ben şu zayıf vücudumda ne kadar kuvvet varsa bir yere topladım, 
uğraştım, çalıştım, bir türlü geçiremedim. Ben geçmesini istedim, çünkü sizden korktum. Siz de geçmesini 
istiyorsunuz. Bilmem neden korkuyorsunuz? Muradınız benim rahatım değil mi? Paşa’ya vermeyin. O konak 
bana cehennem olacak, o devletler, o saadetler bana kabir azabı gibi gelecek.

Tahire Hanım — Kızım, geçer; o bir çocukluktur. Paşa ne güzel, paşa da genç. Daha otuz sekiz yaşında. 
Otuz sekiz yaşında erkek gençtir. Kızım, nikâhtan sonra anlarsın. Muhabbet, nikâhtan sonra gelir.

Şefika — Anneciğim, niçin bu kadar üstüme varıyorsunuz? Kızınıza hiç merhametiniz yok mu? Beni 
Paşa’ya vermeyin de öldürün, vallahi billahi kailim.

Tahire Hanım — Ya Rabbi! Bu çocuk da mı hâlimizi öğrenecek? Ne zararı var! Muhabbeti biliyor ya 
dünyanın her hâlini öğrenmekle ne olur? Kızım! Sen babanın eski devletini, haşmetini bilmezsin. Bilsen 
sözlerimi daha kolay anlarsın. Şimdi fakir olduk, ayda iki bin kuruşla geçiniyoruz. Zararı yok, geçinelim. 
Lakin babanın beş yüz kese borcu var. Sarrafı öldü, vârisleri şimdi istiyorlar. Nikâh olursa Paşa sana babanın 
sarraftaki senedini ağırlık verecek. Şimdi anladın mı? O kıymetli babacığının hapislerde çürüdüğünü, benim 
kederimden öldüğümü, nazlı kardeşinin yalınayak sokaklarda süründüğünü ister misin?

Şefika — Ah, nineciğim, nineciğim! Bir parçacık bırak da kendimi toplayayım; hepinizi hapisten, 
ölümden, sürünmekten ben mi kurtaracağım? Beni onun için mi Paşa’ya vermek istiyorsunuz? Feda… Feda 
olsun. Gönlüm de feda olsun, canım da feda olsun. Ata… Ata da feda olsun. Yaparım, bundan sonra ne 
emrederseniz onu yaparım. Lakin size… Size bir ricam var: Hâlime merhamet edin de onu kabul edin. Ta 
ben Paşa’ya varıncaya kadar Ata duymasın. Allah’ınızın aşkına duymasın. İki evladınızın başı için duymasın!
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Tahire Hanım — Duyurmam, duyurmam kızım. Sen emin ol! Geçer iki gözüm, dünyada her şey 
geçer. Birkaç günde unutursun. Bak ilerde nasıl memnun olacaksın da bana dua edeceksin. Dünyanın her 
hâli geçer. Sen gönlünü eğlendirmenin bir kolayını bul. Ben biraz sokağa çıkayım. Konağa haber vereyim, 
senedi alsınlar.

Şefika — Git, nineciğim! Hiçbir şey düşünme! Ben gönlümü yenerim, ben kendime bir çare bulurum.

(...)

III. Fasıl

Beşinci Meclis

Şefika Hanım - Halil Bey - Atâ Bey

Halil Bey — Gel oğlum, gel! Tâbende’ye bugün bir hâl oldu. Çıldıracak mıdır nedir? Sabahtan beri 
dünyanın münasebetsizliğini ediyor. Şefika Boğaziçi’nde değil oğlum, hasta!

Atâ — Hasta mı?

Halil Bey — Hem ağırca hasta. Baksana baygın baygın serilmiş yatıyor.

Atâ — Ah!

Halil Bey — Daha yeni de nikâh ettik.

Atâ — Nikâh mı ettiniz? (Kendi kendine) Çocuğu öldürdüler… Çocuğu ben öldürdüm. (Yanına koşar. 
Baygın hâlde usul ile nabızlarına bakar. Oturur bir reçete yazar). Beyefendi! Şunu kapının yanındaki eczacıya 
gönderir misiniz? Şimdi yaptırsınlar da getirsinler.

Halil Bey — Göndereyim evladım! Belki Cenabıhak senin vasıtanla şifa ihsan eder.

Atâ — İnşallah, inşallah. Ne yacapak diye sorarsa tecrübe edecek desinler. İlaç sertçedir, belki vermez.

Halil Bey — Pekiyi oğlum! Ya Rabbi, sen hâlimize merhamet et!

Atâ — (Setresini çıkarıp bir tarafa atarak) Azap içindeki cana vücut nasıl bâr oluyorsa azap içindeki vücu-
da da esvap öyle sıkıntı veriyor. Bilmem felek on dörder, on dokuzar yaşında masumların bu kadar eziyetlerle 
canına kıymaktan ne lezzet buluyor? Of…

Şefika — (Kollarını açarak ve davranmak isteyerek) Atâ!.. Atâ!.. Ah!..

(Atâ kucağına yetişemeden gene düşer bayılır).

Atâ — (Nabzını tutarak) Daha… Daha bir iki nefeslik hayatı var. Nabızlar sekte içinde. Ağız sağ tarafa 
mail. Gözler gitmiş. Allah hastalığına da bir güzellik vermiş ki yüzünü gören vereme âşık olacak.

Şefika — Beyim, sen misin? Beyim, hayalat görmüyorum a? Yanımda sen oturuyorsun a?

Atâ — Şefika’cığım! Efendim, Şefika’cığım!

Şefika — Beyim, acaba ne kadar ömrüm kaldı? Acaba iki saat seni görebilecek miyim? Ah, bari baygın-
lık gelmese de yüzüne doya doya bakabilsem. Doya doya…

Atâ — Allaha emanet…

Şefika — (Lakırtısını keserek) Yalan istemem. Hekim söyledi. Demin beni uyuyor zannetti de başımın 
ucunda akşama ya çıkar ya çıkmaz dedi. Teselli lazım değil. Senin için… Ah… Senin başın için diyeceğim… 
Senin yanında ölüyorum, memnunum. Sen sakın sıkılma. Sen sakın bana ağlama. Sonra beni ahrette de 
rahatsız edersin. Sakın, sakın senin için öldü derlerse inanma! Vücuduma hastalık geldi. İnsan bu ya. Kader 
böyle imiş.

Atâ — (Kapıdan elinde bir ufak şişe ile giren Tabende’ye) Getir çabuk ol. (Şişeyi aldıktan sonra) Haydi 
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işine git. Defol oradan! (Şişedeki suyu hastanın baş ucundaki fincana kor).

Şefika — İlaç benim mi, beyim?

Atâ — Hayır, biçare çocuk! Seni birine zorla nikâh ettiler de benim için verem oldun, ölüyorsun öyle mi?

Şefika — Onu sana kim söyledi?

Atâ — Canınla uğraşırken yine Atâ’ya acıyorsun. Yine Atâ kederlenmesin, yine Atâ ağlamasın diye 
zihninde teselli verecek sözler buluyorsun. Her nefesin hayatının bir büyük parçasını götürüyor. Ecel ciğerini 
paralıyor. Azrail o nazik vücudunu pençesine almış eziyor. Sen gene Atâ’nı düşünüyorsun. Hem de Atâ 
senden sonra sağ kalır, Atâ senin kara topraklarda yattığına tahammül eder zannediyorsun… Öyle mi? 
(Fincandaki suyu içer, fincanı yere vurur paralar).

Şefika — Ah! Ne yaptın?

Atâ — Hiç…Arkadaş değil miyiz? Yola hazırlandım. Aç… Yatağında yerimi ver! Sakınma… Kim görürse 
görsün! Ölüm döşeğinde Allah’tan başka kimse karışamaz. Benim senin kadar bile ömrüm kalmadı. Bari ruh 
teslim ettiğim vakit yanından uzak düşmeyim.

Şefika — Atâcığım! Kendini mi zehirledin? Atâcığım bu belaların hepsi benim için mi? Bak talihsiz Şefika 
senin başına neler getirdi?

Atâ — Ben Tabende budalasının sözüne inanıp da mektebe döneydim başıma gelecekler o vakit gelecekti. 
Sen bir ay topraklarda yatacaktın da haberim olmayacaktı. Sonra duyacaktım, çıldıracaktım. Tımarhanelere 
düşecektim, seninle beraber ölmeye değil, yolunda kendimi öldürmeye bile muktedir olamayacaktım. Ah! 
Bizi birbirimizden mi ayıracaklardı? Hiç düşünmemişler ki bu kadar birleşmiş iki kalbi Allah’tan başka kimse 
ayıramaz, ama bu dünyada birleşmeyecekmişiz de öteki dünyada birleşecekmişiz onun ne farkı olur? (Hayran 
hayran biraz yüzüne baktıktan ve sarılıp öptükten sonra) Benim için tatlı canını feda ettin, benim için kıymetli 
nineciğinden, babacığından ayrılıyorsun. Vücudumdan başka elimde bir şey yok ki teşekkür için yoluna feda 
edeyim.

Şefika — Beyim! Şefika dünyada senin uğruna ölmesin de kimin uğruna ölsün. Gel! Âlemin gamını, 
kederini gene âlemde bırakalım. Biz şimdi dünyanın en son köşesine misafir olduk. Yolculuğumuzdan, 
muhabbetimizden, vuslatımızdan, sefamızdan başka bir şey düşünmeyelim. Ah! Hani birbirimize hâlimizi 
bildirdiğimiz sabah nerede? Dünyada ömür istenilirse öyle ömür istenilir. Hani okuduğun kitap? Muhabbeti 
ne güzel tarif etmişti. Bak muhabbet dünyanın her belasını unutturacak bir lezzet değil mi imiş? İşte ölüyoruz! 
Bizi bilenlerin hepsi arkamızdan ağlayacak da biz gene güle güle ölüyoruz! Söyle! Dünyada birbirini gerçekten 
seven iki adam için bir yerde yaşamaktan, bir dakikada ölmekten büyük lezzet düşünebilir misin?

Atâ — Sus! Ah…

Şefika — Ne oluyorsun?

Atâ — Bu zehir… Sanki her damlası içimde bir ejder kesildi, koparıyor. (Göğsünü göstererek) Şuralarımı 
koparıyor… Ejder… Ejder… Dişleri ateşten midir nedir? Kopardığı yerlerden hem kan dökülüyor, hem alev 
saçılıyor. Ah! Zehir değil ateş… Yaktı içerimi, bütün bütün yaktı. Ah! Ya Rabbi cehennemi ahretten kaldırdın 
da gönlüme mi attın?

Şefika — Atâ! Bana bu hâlini göstermek için mi yanıma geldin? Böyle her dakikada bir kere öldürece-
ğine bari iki böğrüme bir hançer sokaydın da birdenbire ciğerlerimi kopara idin.

Atâ — Dur! Gücenme! Ben hiç seni bu hâlinde üzmek ister miyim? Yenemiyorum, acıyı yenemiyorum… 
Anla…Anla ne kadar şiddetli eziyet… Senin için çekiyorum da gene tahammül edemiyorum, senin yanında 
çekiyorum da çektiğimi senden saklayamıyorum. Saklayamıyorum. Ah! En ince damarlarım bile ayrı ayrı 
yerinden kopuyor. Sanki her biri koptukça can veriyorum. Bilmezsin ne kadar şiddetli zehirdi. Ah! Başkasını 
istesem eczacı vermezdi ki… Belki de verirdi. Öyle bir vakitte kim düşünecek!.. Aklıma bu geldi. Geçiyor, 
merak etme! Ölüm hâli… Can acısı… Geçer… Az vakitte geçer… Dünya gamı gibi hayat kadar sürecek 
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değil a… Ah! Hâlâ mı benim için ağlıyorsun? Damarlarındaki kan durdu, gözlerinin yaşı gene dinmiyor. Gel! 
Gel! Ah! Bitti, ne varsa bitti, ne acı kaldı, ne can kaldı… Gözlerime fena bir karanlık çöküyor. Sana bakı-
yorum da zihnimdeki hayalinden başka bir şey göremiyorum. Ölüyorum… Karşımda sen olmasaydın lakırdı 
da söyleyemezdim. Gel, bir kere saçlarını koklayım. Belki vücuduma biraz kuvvet gelir de yüzünü bir daha 
görürüm. Ah! Gidiyorum. Arkamdan çok durma. Beni… Beni bekletme! Ah Şefika’m! Ölüyorum. Senin… 
Senin yoluna ölüyorum, senin yanında ölüyorum. (Düştüğü anda teslim-i ruh eder).

Şefika — Atâ!.. Atâ!.. (Nefesini dinler, nabzına bakar). Gitti… Gitti… Beyim gitti… (Sendeleyerek yata-
ğından kalkar) Gelin! Gelin! Orada kimse yok mu? İşitmiyor musunuz?

Altıncı Meclis

Evvelkiler - Birbirini müteakip HALİL BEY - TAHİRE HANIM - ŞEFİKA HANIM - 
TABENDE

Tahire Hanım — Ne oluyorsun kızım?

Şefika — Bakın! İşte…Atâ…Atâ gitti. Kendini zehirledi, benim için zehirledi. Biz birbirimizi severdik. 
Ben… Ben onunum… Ben onun haremiyim, Paşa’nın değil. Paşa’nın haremi olmayacağım. Kim ne derse 
desin. İkimizi Allah birbirimiz için yaratmış. Yarattığı vakit birbirimize nişanlamış. Huzuruna da beraber 
çağırdı. Gelinlik odamızı kendi divanında, kendi cennetinde hazırlamış. Görüyorum… İşte… İşte gözümle 
görüyorum. Kara toprak değil… Her tarafına gül döşenmiş… Her tarafına… Bey babacığım, gel beni bir 
kere öp! Gel! Ahret hakkını helal et! Nineciğim! Nineciğim! Sakın, sakın canımız için lokma dağıtmayın! 
Düğün şerbeti verin! Fukaraya düğün şerbeti verin! Kızın, kıymetli kızın bu gece gelin oluyor. İşte… İşte 
beyim yatıyor… Beni ona Allah vermiş, Allah… Kimse ayıramaz… Kimse Allah’ın hükmüne karşı duramaz. 
Beyim! Beyim! Beni mi çağırıyorsun? Geliyorum, geliyorum, (Yatağa yığılarak) Bak! Bak! Yanına geldim de 
gülüyor. Ahrette de Şefika’nı mı görüyorsun? Geliyorum, geç kalmam. Korkma, korkma. Ah! Benim gibi 
ölmek ne kadar lezzetli imiş bilseniz… Dünyada bir dakika kalmak istemezsiniz. Ay… Cemaline ne güzel de 
nurlar iniyor. (Atâ’ya sarılır, yüzünü koklayarak teslim-i ruh eder).

Halil Bey — (Gidip nabızlarını yokladıktan ve nefesini dinledikten sonra) Allah’ım bize bu günü de mi 
gösterdin? (Tahire’ye) Kadın marifetini gördün mü?

Tahire Hanım — Sus! Aman… Sen de adam azarlayacak zaman mı buldun? Benim ciğerparem şu 
hâllerde yatıyor, senin lakırdıların bana kızımın ölüsünden ziyade mi tesir edecek? Kızım… Benim, babasını 
borçtan kurtarmak için şehit olan kızım…

Halil Bey — Ah… Zavallı çocuk!

Perde iner.

Namık Kemal

Türk Klasikleri, Namık Kemal, Tiyatro,

haz.: Mehmet Fazıl GÖKÇEK

1. Metnin olay örgüsünü oluşturan metin parçaları hangi değerlerin çatışmasından kaynaklanmaktadır? Bu 
olayları sıralayarak metnin olay örgüsünü bulunuz.

2. Metinde anlatılanlar gerçeklik duygusu uyandırmakta mıdır? Anlatılan olaylar hangi yönüyle sizi etkiledi?

3. Metnin kahramanlarını ve bu kahramanların olay örgüsündeki işlevlerini söyleyiniz.

4. Metindeki kahramanlar metnin yazıldığı dönemin gerçekliğine uygun düşmekte midir? Niçin?

5. Metinde olayların geçtiği mekânları söyleyiniz. Bu mekânlar nasıl tasvir edilmiştir?
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6. Metindeki olayların geçtiği zamanı ve bu zamanın işlevini belirleyiniz. Bu zamanla yaşanılan zaman 
arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

7. Metindeki kişi, zaman ve mekân unsurları arasında bir bütünlük sağlanabilmiş midir? Metinden örnekler 
vererek söyleyiniz.

8. Metnin iletisini söyleyiniz. Bu iletiyle metnin yazıldığı dönemin gündelik hayatı arasında bir bağ var 
mıdır? Niçin?

9. Metnin yazılış amacıyla halkı eğitmek, eğlendirerek onlara sosyal problemleri anlatmak, kamuoyu oluş-
turmak arasında bir ilişki var mıdır? Niçin?

10. İncelediğiniz metinden hareketle Namık Kemal’in fikrî ve edebî yönüyle ilgili neler söyleyebilirsiniz?

 AN LA MA VE YO RUM LA MA
1. İncelediğiniz metinlerle ilgili aşağıda verilen tabloyu doldurunuz.

2. İncelediğiniz metinlerdeki sosyal problemler günümüzün sosyal hayatında görülmekte midir? Örnekler 
vererek açıklayınız.

3. İncelediğiniz metinlerden harekete geleneksel Türk tiyatrosundan modern tiyatroya nasıl geçildiğini 
söyleyiniz.

4. İncelediğiniz metinlerin Meddah, Karagöz ve Orta oyunu gibi geleneksel tiyatrodan hangi açılardan 
farklılık gösterdiğini söyleyiniz.

5. a. İncelediğiniz metinlerin yazılış amacını söyleyiniz.

 b. Şinasi ve Namık Kemal'in halkı eğitmek amacıyla tiyatrodan yararlandıklarını düşünüyor musunuz? 
Niçin?

 c. Tanzimat Dönemi tiyatrosunun dilin sadeleşmesine hizmet ettiğini, tiyatro yazarlarının düşünceleriyle 
halkı eğlendirirken eğittiğini ve sosyal problemler çevresinde kamuoyu oluşturmak için tiyatrodan yararlandık-
larını söyleyebilir misiniz? Niçin?

 ç. Sizce seyretme mi daha etkilidir yoksa okuma mı? Okuma yazma oranının düşük olduğu yerlerde 
sahnede bir eseri göstermek niçin önemlidir? Tartışınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz

 ÖLÇ ME VE DE ĞER LEN DİR ME
1. Aşa ğı da ki cüm le le rin bil dir di ği yar gı lar doğ ru ise kar şı la rı na “D”, yan lış ise “Y” ya zı nız.

• Tanzimat Dönemi edebiyatçıları tiyatro türünde eser verirken Batı tiyatrosunu model almışlardır. (   )

• Tanzimat Dönemi tiyatrosunda eğlendirerek eğitmek esas amaçtır. (   )

• Edebiyatımızda modern tiyatro önce telif eserlerle başlamıştır. (   )

Metnin Oluşmasını 
Sağlayan 
Zihniyetin 
Özellikleri

Dil ve Anlatım 
Özellikleri

Yansıttığı Sosyal 
Problemler

Temel Çatışma

Şair Evlenmesi

Zavallı Çocuk
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2. Aşa ğı da ki cüm le ler de boş bı ra kı lan yer le re uy gun ke li me le ri ya zı nız.

• Tanzimat Döneminde tiyatro ................................................................... çevresinde başlamıştır.

• Geleneksel Türk tiyatrosunun örnekleri ........................., ......................... ve .......................... .

• Edebiyatımızda modern anlamdaki ilk tiyatro ..................................., ................................... adlı 
eseridir.

3. Aşağıda verilenlere göre yazar - eser eşleştirmelerini yapınız.

4. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi tiyatrosuyla ilgili değildir?

A) İlk örneklerinin çeviri ve uyarlama olması

B) Sosyal problemlerin işlenmesi

C) Ahlak ve insan mektebi olarak görülmesi

D) Batı tiyatrosunun model alınması

E) Halkın ilgisini çekmemesi

Namık Kemal

Şinasi

Recaizade Mahmut Ekrem

Abdülhak Hâmit Tarhan

Ahmet Vefik Paşa

Afife Anjelik

İçli Kız

Kara Bela

Şair Evlenmesi

Zor Nikâh

 HA ZIR LIK ÇA LIŞ MA SI
 1. Et kin lik: Kültürler arası etkileşim nasıl gerçekleşmektedir?

 2. Et kin lik: Bir iletişim aracı olarak gazetenin önemi sizce nedir?

 ÇÖZÜMLEME / İN CE LE ME
 3. Et kin lik: “Tanzimat Dönemi Edebiyatı”nı etkileyen sosyal, siyasal ve kültürel ortamın özelliklerini 

sıralayınız.

 4. Et kin lik: Türk kültürü ile Batı kültürü arasındaki etkileşimi açıklayınız.

5. Tanzimat Dönemi Edebiyatının Genel Özellikleri
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 5. Et kin lik: Tanzimat Dönemini etkileyen sanat, edebiyat ve düşünce akımlarının neler olduğunu 
aşağıdaki tabloda gösteriniz.

Tanzimat Dönemini Etkileyen Sanat, Edebiyat ve Düşünce Akımları

 AN LA MA VE YO RUM LA MA
 6. Et kin lik: Tanzimat Döneminin kültür ve sanat hayatımızdaki yeri ve değeri konusunda bir tartışma 

düzenleyiniz. Ulaştığınız sonuçları aşağıda noktalı bırakılan alana maddeler hâlinde yazınız.
.......................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

 7. Et kin lik: Tanzimat Edebiyatı Döneminde yazı dili ile konuşma dili birbirine yaklaşmış mıdır? 
İncelediğiniz metinlerden hareketle örnekler vererek açıklayınız.

 8. Et kin lik: İletişim aracı olarak gazetenin Tanzimat Döneminde yüklendiği işlevleri söyleyiniz.

 ÖLÇ ME VE DE ĞER LEN DİR ME
1. Aşa ğı da ki cüm le le rin bil dir di ği yar gı lar doğ ru ise kar şı la rı na “D”, yan lış ise “Y” ya zı nız.

• Zehra edebiyatımızın ilk psikolojik romanıdır. (   )

• Takvim-i Vekâyi ilk yarı resmî gazetemizdir. (   )

• Tanzimat edebiyatçıları sadece romantizmden etkilenmiştir. (   )

2. Aşa ğı da ki cüm le ler de boş bı ra kı lan yer le re uy gun ke li me le ri ya zı nız.

• Noktalama işaretlerini edebiyatımızda ilk kez ................................................................... kullan-
mıştır.

• Edebiyatımızda Tanzimat Dönemi .................................... ile başlar.

• İlk özel gazetemiz....................................................

3. Aşağıdakilerden hangisi türce diğerlerinden farklıdır?

A) Talim-i Edebiyat

B) Gülnihal

C) Zoraki Tabip

D) Çok Bilen Çok Yanılır

E) Sabru Sebat
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    2. ÜNİTE ÖLÇ ME VE DE ĞER LEN DİR ME    

1. Tanzimat edebiyatı Batı etkisindeki Türk edebiyatının ilk devresidir. Tanzimat, siyasi anlamda ferma-
nın ilanı olan tarihten 1860’a kadar sürer. Bu dönemin hazırlık aşamasında 1831’de ilk resmî gazete 
olan -------- çıkarılır.

 Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Takvim-i Vakayi

B) Tercüman-ı Ahval

C) Ceride-i Havadis

D) Tercüman-ı Hakikat

E) Tasvir-i Efkâr

(2011-LYS)

2. Türk edebiyatının ilk tarihî romanı kabul edilen ------ adlı romanında romanın kahramanı, hem şair 
hem askerdir. II. Selim zamanında Türk-İran Savaşları’na katılarak kumandanın dikkatini çeker ve 
takdirini kazanır. Ayrıca Kırım ordusu kumandanı Adil Giray’la tanışır ve onun da sevgisini kazanır.

 Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur?

A) Mehmet Rauf’un Eylül

B) Namık Kemal’in Cezmi

C) Ahmet Mithat Efendi’nin Felatun Beyle Rakım Efendi

D) Şemsettin Sami’nin Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat

E) Nabizade Nazım’ın Karabibik

(2011-LYS)

3. Tanzimat Döneminin önemli sanatçılarından biri olan sanatçı, “eski-yeni” tartışmalarında eski edebi-
yatı savunanların öncüsü olarak görülmüştür. Yeni edebiyata düşman, eskiye bağlı olarak görülse de 
o, eski edebiyata körü körüne bağlı değildir. Eskinin gerçekçi olmayan yönlerini eleştirir.

 Bu parçada sözü edilen Tanzimat Dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şinasi

B) Recaizade Mahmut Ekrem

C) Muallim Naci

D) Abdülhak Hâmit Tarhan

E) Nabizade Nâzım

(2011-LYS)
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4. Kimi edebiyat incelemecilerine göre Tanzimat’la birlikte edebiyatımız pek çok yenilik kazanmış ve 
bununla birlikte yapıtların konuları da oldukça genişlemiştir. Hüseyin Rahmi ----- adlı yapıtında Türk 
halkının toplumsal töresel yaşantılarını, Recaizade Mahmut Ekrem ---- romanında Batılılaşmayı yanlış 
anlayan kendi kültürüne yabancılaşan kişileri, Hüseyin Rahmi ---- romanında Tanzimat sonrası varlıklı 
ailelerin çocukları için eve eğitimci kadın almalarını, Halit Ziya Uşaklıgil ---- yapıtında ise yasak bir 
aşkı anlatır. Bütün bunlar bize gösterir ki Tanzimat romanına hemen her türlü olay konu olabilmiştir.

 Aşağıdakilerden hangisi bu parçada bu boş bırakılan yerlerden birine getirilemez?

A) Aşk-ı Memnu

B) Mürebbiye

C) Araba Sevdası

D) Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç

E) Mai ve Siyah
(2011-LYS)

5. ................. Türk edebiyatında .................. tarzda yazılmış .................... tiyatrodur. Yapıtın 
.................... (1859) ve .................... (1860) yıllarda Türkiye’de Türkçe oyunlar oynanan tiyatro 
yoktu.

 Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi gerekir?

A) Zavallı Çocuk - özgün - bir - beğenildiği - yayıldığı

B) Afife Anjelik - yeni - son - bilinmediği - tanınmadığı

C) Şair Evlenmesi - Batılı - ilk - yazıldığı - basıldığı

D) Hasan Mellah - bilinen - gerçek - övüldüğü - yerildiği

E) Aşk-ı Memnu - modern - klasik - okunduğu - sevildiği (2006-ÖSS)

6. Tanzimat edebiyatıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Makale, fıkra, deneme gibi Batı’dan alınmış yazı türleri bu dönemde gazeteler aracılığıyla edebi-
yatımıza girmiştir.

B) Yeni nazım şekilleriyle birlikte divan edebiyatı nazım şekilleri de kullanılmıştır.

C) Ahmet Mithat, Şamsettin Sami bu dönemin romancılarındandır.

D) Vatan, millet, adalet, hürriyet gibi kavramlar bu dönemde kullanılmaya başlanmıştır.

E) Bu dönemde çıkan resmî gazeteler, Tercüman-ı Ahval ve Tasvir-i Efkâr’dır.
(2006-ÖSS)

7. Ziya Paşa’ya karşı bir kırgınlığı vardı; biraz da bu kırgınlığın etkisiyle olacak Harabat’ın çıkışını iyi 
karşılamadı. Birinci cildi Tahrib-i Harabat’ı, ikincisi için de Takip’i yazdı.

 Bu paragrafta kendisinden söz edilen kişi, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Namık Kemal

B) Abdülhak Hâmit Tarhan

C) Ahmet Mithat Efendi

D) Ahmet Vefik Paşa

E) Şinasi
(1986-ÖYS)
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8. Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Mithat Efendi ile Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın ortak yönü 
değildir?

A) Geniş halk topluluklarına seslenmek

B) “Toplum için sanat” görüşünü benimsemek

C) Eserlerini, çağlarına göre konuşma diliyle ve sade bir üslupla yazmak

D) Tiyatro, roman, gezi, tarih, anı gibi değişik türlerde eser vermek

E) Romanlarında, olayın akışını kesen açıklamalara yer vermek
(1986-ÖYS)

9. Kimilerine göre edebiyattaki bilgiler, bilim ortamından edebiyat ortamına bir tür çeviridir. Edebiyat, 
bilginlerin daha önce araştırıp bulduğunu halka yayan bir araçtan başka bir şey değildir. Edebiyat 
yazarı; coğrafya, fizik, sosyoloji, tarih gibi erişebildiği her kaynağa uzanır. Belli sonuçları halk için 
yorumlamak, halka açmakla görevlidir bu tür edebiyat.

 Yukarıda belirtilen edebiyat anlayışına uygun eserler veren yazarımız kimdir?

A) Namık Kemal

B) Şemsettin Sami

C) Ahmet Mithat Efendi

D) Halit Ziya Uşaklıgil

E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
(1987-ÖYS)

10. Nabizade Nâzım’ın “Karabibik” adlı eseri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış-
tır?

A) Edebiyatımızda realizmin başarılı bir örneğidir.

B) Kırsal kesim gerçeğine ilk kez değinilmiştir.

C) Romandan çok, uzun hikâye özelliklerine sahiptir.

D) Kişilerin bulundukları çevreye göre yazılmış başarılı ilk eserdir.

E) İlk psikolojik roman örneğidir.

(1987-ÖYS)

11. Türk edebiyatında Batılı roman türünün ilk örneği olarak anılan, 1853’te Fenelon’dan 
divan edebiyatının sanatlı, ağdalı anlatımıyla özel olarak dilimize çevrilen eser ve bu 
eserin çevirmeni aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Kamelyalı Kadın - Ahmet Mithat Efendi

B) Sefiller - Şemsettin Sami

C) Emil - Ziya Paşa

D) Telemak - Yusuf Kâmil Paşa

E) Robenson Hikâyesi - Ahmet Vefik Paşa

(1987-ÖYS)
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12. Namık Kemal ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Edebiyatı, düşüncelerini halka yaymak, bu yolla toplumu geliştirmek için bir araç olarak kullanmış-

tır.

B) Eski edebiyata karşı olduğu hâlde yeni düşünce ve kavramları yaymak amacıyla yazdığı şiirlerin 

çoğunda, biçim ve dil bakımından eskiye bağlı kalmıştır.

C) Batı şiirini tanıtmak amacıyla Fransız şairlerinden manzum çeviriler yapmıştır.

D) Edebiyattaki yerini, nesir alanında özellikle makale, piyes, roman, eleştiri, tarih türünde yazdığı 

eserler belirlemiştir.

E) Yazıda konuşma dilinin kullanılmasından yana olmuş ve özellikle tiyatrolarını oldukça sade bir dille 

yazmıştır.

(1990-ÖYS)

13. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi Şinasi’ye ait değildir?

A) Dil ve edebiyat üzerine görüşlerini Londra’da çıkan Hürriyet gazetesinde yayınladığı “Şiir ve İnşa” 

makalesinde anlatmıştır.

B) Şiirlerinde konu birliğine ve bütün güzelliğine önem vermiştir.

C) Fransızcadan manzum olarak Türkçeye çevirdiği bazı şiirleri, asıllarıyla birlikte “Tercüme-i 

Manzume” adlı bir kitapta toplanmıştır.

D) Batı edebiyatı yolunda eser veren ilk Türk sanatçısıdır.

E) Düşüncelerini yalın ve açık bir anlatımla söylemeye, konuşma dilini yazı dili hâline getirmeye 

çalışmıştır.

(1993-ÖYS)

14. Bu sanatçımızın adı anılınca öteki dallarda verdiği ürünlerden çok, şiiri gelir akla. Şiirlerinde deği-
şik dönemler vardır. Gençlik yıllarında biçim ve içerik yönünden eski şiirin izinde yürürken, Şinasi 
ile tanıştıktan sonra asıl yolunu bulmuştur. Şiirlerde eski biçim yine sürmüş ama içerik değişmiştir. 
Özellikle de sosyal konulara ağırlık vermiştir. Ancak vatan ve özgürlük aşkını dile getiren şiirleriyle 
daha çok tanınır.

 Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ziya Paşa

B) Cenap Şehabettin

C) Namık Kemal

D) Recaizade Mahmut Ekrem

E) Tevfik Fikret
(1995-ÖYS)
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15. Onun tiyatro eserleri, sahne tekniği açısından zayıf olduğu gibi dil açısından da oynamaya elverişli 

değildir. Piyeslerinin bir bölümü manzum, bir bölümü nesir, bir bölümü de nazım - nesir karışık olarak 

yazılmıştır. Bunların birkaçının konusu günlük hayattan alınmış fakat çoğunda tarihî bir olay işlenmiş-

tir.

 Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Abdülhak Hâmit Tarhan

B) Muallim Naci

C) Şinasi

D) Ahmet Vefik Paşa

E) Şemsettin Sami

(1995-ÖYS)

16. Namık Kemal, “Şıpsevdi” romanında, Meftun Bey’in kişiliğinde, alafrangalık modasının, devrin genç-

leri üzerinde yaptığı gülünç ve yıkıcı etkiyi anlatır.

 Bu cümledeki bilgi yanlışı aşağıdakilerin hangisinde belirtilmiştir?

 A) “Şıpsevdi” romanı Namık Kemal’in değil, Hüseyin Rahmi’nindir.

B) Alafrangalığın olumsuz etkileri “Şıpsevdi” romanında değil, “intibah” romanında işlenmiştir.

C) “Şıpsevdi”, roman değil, bir tiyatro eseridir.

D) “Şıpsevdi” romanının konusu, alafrangalığın yerilmesi değil, görmeden evlenme geleneğinin yeril-

mesidir.

E) Romanın kahramanı Meftun Bey değil, Ali Bey’dir.

(1996-ÖYS)

 Et kin lik: 1896-1901 yılları arasındaki edebiyat ortamı hakkında bilgi edininiz (68. sayfadaki 1. 

Etkinlik içindir.).

 Et kin lik: "Edebiyatta zevk-fayda" tartışmasıyla ilgili yazılar bulunuz (72. sayfadaki 3. Etkinlik için-

dir.).

 Et kin lik: Servet-i Fünûn Dönemi sanatçılarının Batı'daki hangi edebî akımlardan etkilendiklerini 

araştırınız (72. sayfadaki 3. Etkinlik içindir.).

 Et kin lik: Tanzimat Dönemi edebiyatının son döneminden Servet-i Fünûn Dönemi edebiyatına 

uzanan “eski-yeni” tartışmasının temsilcilerinin kimler olduğunu araştırınız (73. sayfadaki “Anlama ve 

Yorumlama” bölümünün 1. sorusu içindir.).
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SERVET–İ FÜNÛN EDEBİYATI
(EDEBİYAT–I CEDİDE) (1896-1901) VE
FECR–İ ÂTÎ TOPLULUĞU (1909-1912)

3. ÜNİ TE

1. Servet–i Fünûn Edebiyatının Oluşumu
2. Öğretici Metinler
3. Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir) ve Mensur Şiir
 3.a. Şiir
 3.b. Mensur Şiir
4. Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler
 4.a. Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler (Hikâye)
 4.b. Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler (Roman)
5. Servet–i Fünûn Edebiyatının Genel Özellikleri
 Fecr–i Âtî Topluluğu (1909-1912)
 Fecr–i Âtî Şiiri
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 HA ZIR LIK ÇA LIŞ MA SI
 1. Et kin lik: 1896 - 1901 yılları arasındaki edebiyat ortamı hakkında edindiğiniz bilgileri arkadaşla-

rınızla paylaşınız.
 2. Et kin lik: Aşağıda verilen metinleri okuyunuz.

EDEBİYAT-I CEDİDE

Edebiyatımızın yenileşme süreci içinde ikinci büyük aşama sayılan “Edebiyat-ı 

Cedide” hareketi, 1895-1901 yıllarında Tevfik Fikret’in yönetiminde yayımlanan 

“Servet-i Fünûn” dergisinde yeni bir edebiyat kuşağının meydana çıkması ile oluştu. 

Şiirde Tevfik Fikret, Cenab Şehabettin, Celâl Sahir (Erozan), Ali Ekrem (Bolayır), 

H. Nazım (Ahmet Reşit Rey’in takma adı), Süleyman Nesip, Faik Ali (Ozansoy), 

Hüseyin Siret (Özsever), Hüseyin Suat (Yalçın); öykü ve romanda Halit Ziya 

(Uşaklıgil), Mehmet Rauf, Ahmet Hikmet (Müftüoğlu), Saffeti Ziya, Hüseyin Cahit 

(Yalçın); deneme ve eleştirmede Ahmet Şuayip, akımın başlıca kişilikleri olarak 

tanındılar.

(...)

XIX. yüzyıl batı edebiyatının son aşamalarını izleme olanağı bulacak biçimde yetişmiş olan “Edebiyat-ı 

Cedide” sanatçıları şiirde, Abdülhak Hamit’in biçim yeniliklerini daha değişik alanlara götürerek eski nazım 

biçimleriyle ilgili kesinlikle kopardılar. Batı nazım biçimlerinden sonnet ile aruz ölçüsünün bütün kalıplarıyla 

uyguladıkları “müstezat” dönemin en sevilen nazım biçimi oldu. Böylece bütün güzelliğini öngören bir şiir 

anlayışına vardı.

Şiire değişik konu ve temalar girdi. Sanatçının içinde yaşadığı dünyanın öteki insanlarını (hasta çocukları, 

balıkçıları, dilencileri) duyması, şiirin giderek ilkel bir gerçekliğe bağlı toplumsal özler kazanmasına yol açtı. 

Ne var ki özellikle XIX. yüzyıl Fransız şiirinin ustalarını tanıyarak onların yapıtlarında yeni kavramlarla karşı-

laşan şairler, Şinasi’yle başlayan sadeleşme akımına tamamen ters düşen bir dil beğenisi yaratarak çelişkiye 

düştüler. Şiir dili Farsça ve Arapça sözcüklerden kurtulamadığı gibi “Servet-i Fünûn”ca denebilecek ölçüde 

ikili, üçlü tamlamalarla -Türkçe’nin doğal sadeleşme yollarına da engeller koyan-acayip bir dil ortaya çıktı.

(...)

Halit Ziya, Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit ve Saffeti Ziya’nın temsil ettiği “Servet-i Fünûn” romanında da 

özellikle roman etkniği yönünden -eskiye göre- belirgin bir gelişmeye ulaşılmasına karşın, aynı dil beğenisi 

egemendi. Akımın en güçlü romancısı sayılan Halit Ziya, realizm ve natüralizmin etkisi altında kalarak şairler 

gibi yakın çevre gözlemlerine bağlı konuları işlerken bile bu ortak dil anlayışının dışına çıkamadı.

Şükran KURDAKUL

1. Servet–i Fünûn Edebiyatının Oluşumu

Şükran KURDAKUL
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EYLÜL

Hava, yine o hararet ve rengi üzerinde şimdi hissedilmez bir tül çekilmiş gibi ketum bir gölgeye, hararet 
hafif bir güzelliğe ancak hissedilebilen bir ılık güzel yele dönüşmüş oldu; ışık sade bir yansıma hâlinde yayı-
lıyor, denizin lacivert gözleri sanki bulanarak göğsünde fışkıran o keskin bahar kokusuyla Beykoz koyuna 
doğru sokuldukça kararıyordu.

...

Mehmet RAUF

ÇOBAN KIZI

Semâ nem-nâk bulutlarla mestûr, gece lâtif bir hüzne müstağrak idi. Kamerin donuk ziyâları ağaçların sık 
yapraklarından geçerek çaya hafif bir suretle aksediyordu.

Ara sıra iki kuşun cıvıltıları işitilirdi fakat bu sürûrlu sadâlar etrafta hüküm süren hüzn-i sâkitâneyi ihlâl 
etmiyordu.

(...)

Halit Ziya UŞAKLIGİL

Günümüz Türkçesiyle

Gökyüzü nemli bulutlarla kaplı, gece hoş bir hüzne dalmıştı. Ayın donuk ışıkları ağaçların sık yaprakların-
dan geçerek çaya hafif bir şekilde yansıyordu.

Ara sıra iki kuşun cıvıltıları işitilirdi fakat bu sevinçli sesler etrafında hüküm süren sessizliğin hüznünü 
bozmuyordu.

(...)

YEKÂZAT-İ LEYLİYE

Gel bu akşam da serbeser, güzelim,

İhtizazat-i leyli dinleyelim:

Tâ uzaklarda işte bir piyano,

Taze parmakların temasıyla

Ağlıyor bir hazan havasıyla...

Dinle, ey yârim, işte ağlayan o

Gecenin kar-i pür sükûnunda,

Zulmet-i ebkemin derununda.

Gâh onun ihtizaz-i pestiyle

Mütevahhiş, hazin, rakik ü nizâr

Dağılır cevve bir sürüd-i hezar

Cenap ŞEHABETTİN

Cenap ŞEHABETTİN’in not defterinden 

bir sayfa
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a) “Edebiyat-ı Cedide” adlı metinden yansıyan bilgilerle “Yekâzat-i Leyliye”, “Eylül” ve “Çoban Kızı” adlı 
metinlerin arasında bir bağ kurulabilir mi? Niçin?

b) “Yekâzat-i Leyliye” ve “Eylül” adlı metinler tema, dil ve anlatım açısından Tanzimat Dönemi edebî 
metinlerinden farklılık göstermekte midir? Niçin?

 ÇÖZÜMLEME / İN CE LE ME
 1. Me tin

SERVET-İ FÜNÛN DEVRİ (1896-1901)

Servet-i Fünûn yahut Edebiyat-ı Cedide Devri, Türk edebiyatında 1860’tan beri devam eden Doğu-Batı 

mücadelesinin kesin sonucunu- Batı edebiyatının lehine olarak - tayin eden sonuncu safhadır. Gerçekten, pek 

yoğun ve pek dinamik çalışmalarla geçen bu kısacık safhanın sonunda Türk edebiyatı, gerek zihniyet gerek 

temalar ve gerekse teknik bakımlarından tamamıyla Avrupai bir mahiyet kazanabilmiştir.

Türk edebiyatının bu devrine Servet-i Fünûn Devri denilmesi, bu edebî hareketin Servet-i Fünûn dergi-

sinde gerçekleşmesi ile ilgilidir ve Tevfik Fikret’in bu derginin yazı işlerini üzerine alması ile başlar (7 Şubat 

1896, sayı: 256). Divan edebiyatına karşı kurulmasına çalışılan Avrupai Türk edebiyatını ifade için kullanıl-

masına Tanzimat Devrinde başlanmış olan “Edebiyat-ı Cedide” (Yeni edebiyat) teriminin de bu harekete ad 

olması ise hareketin bu terimi tamamıyla benimseyip kendi hakkında da pek sık kullanmasındandır.

Edebiyat-ı Cedide’yi meydana getirenler arasında, şair olarak Tevfik Fikret, Cenap Şehabettin, Hüseyin 

Siret, Hüseyin Suat, Ali Ekrem, Ahmet Reşit, Süleyman Nesip, Faik Ali, Celal Sahir; hikâyeci ve romancı 

olarak Halit Ziya, Mehmed Rauf, Hüseyin Cahit, Ahmet Hikmet, Safveti Ziya ve tenkitci olarak da Ahmet 

Şuayb vardır. Cenap Şehabettin, Hüseyin Suat, Ali Ekrem, Faik Ali, Halit Ziya, Mehmet Rauf ve Safveti Ziya 

tiyatro eserleri de yazdılar.

Tanzimat Devrinde daha çok gazete sütunlarında toplanmış olan edebî çalışmalar, 1880’den sonra ede-

biyat dergilerinin çoğalmaya başlaması üzerine, Edebiyat-ı Cedide Devrinde dergilere kaymış; Batı’da olduğu 

gibi Türkiye’de de değişik edebî eğilimlerin organlığını yapan dergiler kurulmuş bulunuyordu. Bu devirde de 

Batı edebiyatı ve divan edebiyatı taraftarlığı olarak başlıca iki edebî eğilim bulunduğu için dergilerin de bu iki 

eğilim etrafında toplandıkları görülür. Bununla beraber, devrin bazı büyük gezetelerinde her iki eğilimle ilgili 

yazılara da yer verilir. Bunlar arasında Sabah (1876), Tercüman-ı Hakikat (1880), Tarik (1884) ve İkdam 

(1894) sayılabilir.

17 Mart 1891’de İstanbul’da Ahmet İhsan (Tokgöz) tarafından çıkarılmasına başlanmış olan Servet-i 

Fünûn, isminden de anlaşılacağı gibi başlangıçta daha çok, fenni yazılara yer veren bir dergi idi. Tevfik 

Fikret’in yazı işleri müdürlüğüne gelmesinden sonra tam bir edebiyat ve sanat dergisi hâlini almaya başladı. 

O zaman kadar türlü dergilerde dağınık şekilde yazan ve Avrupai bir edebiyata taraftar olan gençleri bir tek 

derginin etrafında toplayarak eski edebiyat taraflarına karşı tek bir cephe kurmak isteyen Recaizade Ekrem, 

Mekteb-i Mülkiye’den öğrencisi olan Ahmed İhsan’ı Servet-i Fünûn’un böyle bir yayın organı hâline getirmesi 

hususunda razı edince Galatasaray’dan öğrencisi olan Tevfik Fikret’i de derginin başına getirdi ve kısa bir 

zaman sonra, Servet-i Fünûn -memleketin sadece en büyük sanat ve edebiyat dergisi olmakla kalmayarak- 

Türk edebiyatının modernleşmesinde çok mühim hizmeti bulunan bir yayın organı hâline de geldi. Tevfik 

Fikret’in peşisıra, kısa sürelerle Halit Ziya, Cenap, Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit ve ötekiler de dergiye 

katılarak Servet-i Fünûn Topluluğu’nu kurdular ve böylece, Edebiyat-ı Cedide Devri başlamış oldu (1896).

Servet-i Fünûn edebiyatının kurulup geliştiği dönem, II. Abdülhamit istibdadının en yoğun dönemidir. 

Çağdaşlaşmanın hararetli taraftarları ve Tanzimat Devri yazarlarının hürriyetçi düşünceleri ile beslenmiş 
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olan bu gençler, elbette, devrin bu ağır havasında bunalıyorlardı. Her türlü yayın büyük bir kontrol, basın 

sıkı bir sansür altında idi. Kendilerinin yapabilecekleri hiçbir şeyi yoktu. İstibdat iyice yerleşmiş, köşe bucak 

tutulmuştu. O zamanlar “jurnalcilik” diye anılan ihbar mekanizması, Demokles’in kılıcı gibi hürriyetçi bütün 

aydınların tepelerinde bekliyor ve çıkar karşılığı yapıldığından çok yaygınlaşmış ve birçok ahlaksızlar için de 

bir geçim vasıtası hâline gelmiş bulunuyordu.

Bu durum karşısında sıkıntılarını dışa vuramayınca ister istemez, her şeyi içlerine attılar. Böylece - istis-

naları olmakla beraber-, çoklukla içlerine kapalı, kendi iç dünyalarında yaşayan, karamsar, bunalımlı bir nesil 

oldular. Aralarında ülkenin kendilerini de ezen sıkıntılarını dışa vurma, herkese anlatma isteğini yenemeyen-

ler ya dışarıya kaçıp içlerini orada boşaltıyorlar veya takma adlarla yahut imzasız olarak yazdıklarını dışarıya 

gönderip onlara kaçanlarca yayınlanan gazetelerde yayınlatıyorlardı.

İçeride kalanlar arasında - yapılan ihbarlarla- zaman zaman tutuklananlar, eziyet görenler vardı. Bu büyük 

huzursuzluk içinde, dış ülkelere göçmen olarak gitmeyi veya sarayın gözünden uzak bir Anadolu köyüne 

sığınmayı düşünenler bile oldu.

Siyasi baskının fertlere yarattığı bunalım, hasta duyguların yeşerip gelişmesi ve -çaresizlik karşısında- her-

kesin kendi hayal dünyasına yerleşip teselliyi orada araması için birebirdi.

Bu kötü psikolojiyi, ayrıca Namık Kemal’in romantizmini şiir ve tiyatro türlerinde alabildiğine sürdüren 

Ekrem ve Hamit de beslediler. Devrin bu iki büyük edebî otoritesi, yaradılışlarından ve özel hayatlarından 

da gelen sebeplerle kendi his ve hayal dünyalarına ve en yakın çevrelerinin ızdıraplarına yöneldiler. Böylece 

şiire, marazi aşk duygularından sonra aile hayatına bağlı acıklı olaylar da karışmış oldu. Bu temaları, aynen, 

Servet-i Fünûncularda da taşıyarak siyasi yanı olmayan konulara (şiirde, yoksulların sıkıntılı yaşayışları; 

romanda, çağdaşlaşmanın sosyal hayatımıza getirdiği değişiklikler) da yer verdiler.

Servet-i Fünûn’da toplanan gençler, büyük bir sanat aşkına sahiptiler. Onlar da Türk edebiyatını batı-

laştırmaya çalışan Tanzimat Devri yazar ve şairleri gibi Fransız edebiyatını yakından takip ediyor ve onu 

örnek tutarak Türk edebiyatını büyük bir hızla çağdaşlaştırmaya çalışıyorlardı. Ancak Tanzimat Devri yazar-

larının Fransız edebiyatına hâkim olan akımlardan büyük ölçüde romantizmi benimsemelerine ve realizme 

1885’ten sonra kısmen yönelmelerine karşılık Servet-i Fünûn şairleri parnas ve sembolizmle de ilgilendikleri 

gibi romancılar zamanlarının ünlü Fransız romancılarını da yakından tanıdılar. Dergi, kısa zamanda, gerek 

şekilce ve gerekse duyuş ve hayaller bakımından tamamıyla Avrupai şiirler, hikâyeler ve roman tefrikaları 

ile dolmaya başladı. Bir yandan Tevfik Fikret’in ince zevki dergiye cazip bir görünüş verirken bir yandan da 

yazılan birçok inceleme yazıları ile Fransız edebiyatındaki çeşitli akımların ve mühim şahsiyetlerin çok dikkatli 

ve etraflı bir şekilde tanıtılmasına çalışılıyor; ayrıca tercümeler de yapılıyordu. Estetik, ilk defa ve “Hikmet-i 

Bedâyi” adı ile bu derginin sahifelerinde tanıtılmaya başlandı. Türk şiirine, Fransız şiirinden birçok yeni hayal-

ler getirildi. Bunları ifade için yeni tamlamalar kullanıldı. Sözlüklerden yeni yeni Farsça ve Arapça kelimeler 

bulunup çıkarıldı. Böylece, konuşma dilinden uzak bir vokabüler ve üslup meydana geldi.

Onların Fransız edebiyatına aşırı bağlılıkları, yine oradan alınma yeni bir hayal dünyası ve halktan ayrı bir 

dil kurmaları birçok itirazlara yol açtı. Dağınık ve plansız çalışmalarına rağmen eski edebiyat taraftarları henüz 

ayakta idiler ve Batıcı Tanzimat yazar ve şairlerine olduğu gibi Servet-i Fünûnculara karşı da direniyorlardı. 

Şeyh Vasfi, Halil Edip, Faik Esat (andelib), Müstecabizade İsmet, Mehmed Celal, Ahmed Rasim, Samih 

Rıfat, Ali Kemal’den ibaret bulunan ve yazılarını daha çok Hazine-i Fünûn (1882), Resimli gazete (1881), 

Musavver Malumat (1895), Musavver Fen ve Edep (1899), İrtika (1899) gibi dergilerde yayımlayan bu eski 

edebiyat taraftarlarının onlara yönelttikleri başlıca suçlar şu şekilde özetlenebilir: 1) Fransız edebiyatına aşırı 

bağlılıkları ile Servet-i Fünûncular, orijinal olmayan, tamamıyla taklitçi bir edebiyat meydana getiriyorlar. 2) 

Bu edebiyat, aynı zamanda memleketin kendi yaşayışı ile ilgisiz, gayri millî, kozmopolit bir edebiyattır. 3) 
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Üslup bakımından tutulan yol halktan uzak ve dil de tamamıyla yapma bir dildir. 4) Gerek bu dil ve gerekse 

Fransız şiirinden taşıdıkları hayallerin acayipliği Türk şiirini anlaşılmaz hâle getirmiştir.

Bu son itiraz noktasında Servet-i Fünûnculara en ağır hücumu Ahmet Mithat yaptı. Eserlerinin basit 

okuyucular tarafından bile anlaşılabilmesini gaye edinmiş olan Ahmet Mithat, Servet-i Fünûncuların konuş-

ma dilinden uzaklaşmakta gösterdikleri aşırılıktan hoşlanmayarak Sabah gazetesinde meşhur “Dekadanlar” 

makalesini yayımladı (14 Mart 1897). Bu tarihten on yıl önce Fransa’da karşı çıkanlarca sembolistlere 

takılmış ve tutulmuş olan “Dekadan” adını Servet-i Fünûnculara da takmakla yazar, onların şiirlerinde yeni 

hayallerden ve yeni Arapça, Farsça tamlamalardan doğma anlam kapanıklığına saldırıyordu. Fransızcada 

“geriye giden, gerileyen” anlamına gelen bu deyim, şiirde müziğe büyük değer verdikleri için unutulmuş, 

sözlüklerde kalmış fakat müzik değeri yüksek kelimeleri de kullanmaları yüzünden sembolistlere verilmişti. 

Servet-i Fünûncular da aynı maksatla Farsça ve Arapça sözlüklerden eski kelimeleri çıkarıp kullanıyorlardı. 

Devrin büyük bir edebiyat otoritesi tarafından verilen bu ad, Batılı edebiyata karşı onlarca rağbet görerek 

uzun süre Servet-i Fünûncular hakkında alaylı bir çok yayın yapılmasına yol açtı. Fakat kısa bir sarsıntıdan 

sonra genç topluluk kendisini toparladı ve hareket yine tam bir düzenle ve aralıksız devam etti. Servet-i 

Fünûncular, yapılan bütün saldırışlara tek bir cephe hâlinde ve hep birden karşı koydukları gibi edebî çalış-

malarını da yürüdükleri yolda aksatmadan sürdürdüler.

Böylece, 1898 yılının sonlarında, yani üç yıl içinde Servet-i Fünûncular eski edebiyatı tutanlara karşı 

mücadeleyi kazanmış, Avrupai Türk edebiyatının kesin zaferini sağlamış bulunuyorlardı. Sesleri yine ara 

sıra çıkmakla beraber muhalefet artık iyiden iyiye zayıflamış ve Avrupai bir edebiyatın gerekliliği ve değeri 

aydın Türk kamuoyunca da kesinlikle kabul edildiği için Servet-i Fünûncular, henüz genç yaşta, modern Türk 

edebiyatının üstadları payesine yükselmişlerdir. Yukarıdaki ağır saldırıyı yapan Ahmet Mithat bile nihayet 

Servet-i Fünûn hareketinin edebî değerini itirafa mecbur kaldı ve Tarîk gazetesine yazdığı “Teslîm-i Hakîkat” 

(4 Aralık 1898) adlı makalesi ile Servet-i Fünûn hareketinin Türk edebiyatında büyük bir ilerlemenin ifadesi 

olduğunu kabul etti.

(...)

Kenan AKYÜZ

Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri

1. Servet-i Fünûn dergisi etrafında oluşan edebiyatın “Edebiyat-ı Cedide” diye adlandırılmasının sebebini 
söyleyiniz.

2. Servet-i Fünûn dergisinde toplanan edebiyatçılar kimlerdir ve hangi edebiyatı model almışlardır?

 3. Et kin lik: “Edebiyatta zevk fayda” tartışmasıyla ilgili bulduğunuz yazıları arkadaşlarınızla paylaşınız. 
Servet-i Fünûn Dönemi edebiyatçıları Batı’daki hangi edebî akımlardan etkilenmişlerdir ve “Edebiyatta zevk 
fayda” tartışmasında nasıl bir tutum sergilemişlerdir?

3. Servet-i Fünûn Dönemi edebiyatçılarının sanat tutumunun belirgin özelliklerini okuduğunuz metin ve 
yaptığınız araştırma sonuçlarından hareketle sıralayınız.

4. Metne göre Edebiyat-ı Cedideciler, Tanzimat Dönemi edebiyatçılarına göre sosyal problem üzerinde 
niçin daha az durmuşlardır?

5. Eskiyi savunan edebiyatçılar kimlerdir ve bu edebiyatçılar Servet-i Fünûnculara hangi bakımlardan karşı 
çıkmaktadırlar?
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 AN LA MA VE YO RUM LA MA
1. Edindiğiniz bilgiler ışığında aşağıda verilen tabloyu doldurunuz.

2. Aşağıda verilen ifadelerden hangileri “yeni”yi savunanlarla ilgilidir? Söyleyiniz.

• Gayrimillî bir edebiyata karşı durmuşlardır.

• Recaizade Mahmut Ekrem’in teşvikiyle bir araya gelmişlerdir.

• Sosyal problemlerin edebî eserlerde yoğun olarak işlenmesini savunmuşlardır.

• Fransızca başta olmak üzere çocukluk yıllarında Batı dilllerini öğrenmişlerdir.

• Dilin yabancı etkilerden arındırılmasından yana olmuşlardır.

• Batı edebiyatı zevkiyle yetişmişlerdir.

• İstanbul’da Batılı bir yaşama biçimi sürdürmeye eğimlidirler.

• Edebî yazı ve etkinliklerini Tevfik Fikret’in öncülüğünde gerçekleştirmişlerdir.

3. Servet-i Fünûn edebiyatçılarının bireyselliğe niçin önem verdiğini tartışarak belirleyiniz.

4. Servet-i Fünûn edebiyatı ile divan edebiyatı arasında nasıl bir benzerlik söz konusudur? Açıklayınız.

5. Yeniyi savunanların “ılımlılarla” niçin çatıştığını söyleyiniz.

6. Tanzimat sonrası edebiyatımızda geleneksel yaşama tarzını kimler sürdürmüştür?

7. Yeniyi savunanlar Batılı yaşama biçimini niçin benimsemiştir? Açıklayınız.

 ÖLÇ ME VE DE ĞER LEN DİR ME
1. Aşa ğı da ki cüm le le rin bil dir di ği yar gı lar doğ ru ise kar şı la rı na “D”, yan lış ise “Y” ya zı nız.

• Servet-i Fünûn şairleri parnasizm ve sembolizm akımlarından etkilenmişlerdir. (   )

• Servet-i Fünûn romancıları realizm ve naturalizm akımlarından etkinlenmişlerdir. (   )

• Servet-i Fünûn şairleri konuşma dilinden uzak eserler verirken romancıları tam tersi bir tutum sergi-
lemişlerdir. (   )

Geleneksel Yaşama Biçimine 
Bağlı Olanlar

Düşüncede Eskiyi Savunan 
Eserlerinde Yeniliklere Yer 

Verenler
Batıyı Model Alan Yenilikçiler

.........................................

..............................................

..............................................

.............................................

.............................................

..............................................

.........................................

..............................................

..............................................

.............................................

.............................................

..............................................

.........................................

..............................................

..............................................

.............................................

.............................................

..............................................
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2. Aşa ğı da kilerden hangisi Servet-i Fünûn şairlerinden biri değildir?

A) Celâl Sahir Erozan

B) Ali Ekrem Bolayır

C) Faik Ali Ozonsoy

D) Hüseyin Siret Özsever

E) Recaizade Mahmut Ekrem

3. Aşa ğı da ki cüm le ler de boş bı ra kı lan yer le re uy gun ke li me le ri ya zı nız.

• Servet-i Fünûn Dönemi edebiyatı ......................................... yılları arasında varlığını sürdürmüş-
tür.

• Servet-i Fünûn Dönemi edebiyatının fikir babası .............................................................. 

• Servet-i Fünûn Dönemi şairleri, Tanzimat Dönemi şairi ...............................................  biçim 
yeniliklerini çeşitlendirmişlerdir.

4. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünûn Döneminin sadece deneme ve eleştiri alanında 
öne çıkan yazarıdır?

A) Saffeti Ziya

B) Hüseyin Cahit Yalçın

C) Mehmet Rauf

D) Ahmet Şuayip

E) Halit Ziya Uşaklıgil

5. Aşağıdakilerden hangisi Edebiyat-ı Cedide’yi meydana getiren şairlerden biri değildir?

A) Tevfik Fikret

B) Cenap Şehabettin

C) Hüseyin Suat

D) Süleyman Nesip

E) Ahmet Hikmet

 Et kin lik: "Öğretici Metinler" kavramı hakkında bilgi edininiz. Hangi edebî türlerin öğretici metin 
olduğunu araştırınız (75. sayfadaki 1. Etkinlik içindir.).

 Et kin lik: Servet-i Fünûn edebiyatının getirmek istediği yenilikleri konu alan yazılar bularak sınıfa 
getiriniz (75. sayfadaki 2. Etkinlik içindir.).

 Et kin lik: Dergilerle öğretici metinler arasında nasıl bir bağ söz konusudur? Araştırınız (75. sayfadaki 
3. Etkinlik içindir.).

 Et kin lik: Edebî eleştiri, gezi yazısı, hatıra ve makalenin edebiyatımızdaki gelişimi hakkında bilgi edi-
niniz (75. sayfadaki 4. Etkinlik içindir.).
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 HA ZIR LIK ÇA LIŞ MA SI
 1. Et kin lik: "Öğretici Metinler" kavramından ne anlıyorsunuz? Hangi edebî türler öğretici metindir?

 2. Et kin lik: Servet-i Fünûn edebiyatının getirmek istediği yenilikleri konu alan yazıları arkadaşlarınız-
la paylaşınız. Bu yazılarda anlatılanları tartışarak ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.

 3. Et kin lik: Dergilerle öğretici metinler arasındaki bağı açıklayınız.

 4. Et kin lik: Edebî eleştiri, gezi yazısı, hatıra ve makalenin edebiyatımızdaki gelişimi hakkındaki araş-
tırma sonuçlarınızı sözlü olarak ifade ediniz.

 ÇÖZÜMLEME / İN CE LE ME
 1. Me tin

Edebî Eleştiri

ABDÜLHAK HAMİT

Hamit Beyefendi’nin eserlerinin toplamı içinde tiyatrolar muaz-

zam bir silsile oluşturur: “İçli Kız” dan “Finten”e ve “Eşber”den 

“Sardanapal”a  kadar arızalı önemli bir alan vardır. 

Müziğe oranla senfoni ve güzel sanatlara nazaran mimari ne 

ise edebiyatta “temaşa” da odur: Ancak her edebiyat şubesinde 

başarıyla kalem denemiş bir sanatkâra sahne başarısı vaat oluna-

bilir. Üstadımız bu yetkin niteliğe sahip olduğuna göre tiyatroları 

gerek edebiyatta ve gerek sahnede birer seçkin yer edinmeliydi-

ler. Hâlbuki üzücüdür, böyle olmadı: Okuyucular arasında büyük 

bir beğeni ordusu bulan tiyatro eserleri sahnede pek az taraftar 

kazandı. Ekseriyeti aydın onları memnuniyetle birer yeni manzume 

gibi okur fakat aktörlerin ağzından dinlemek istemez. Ben kendi 

hesabımca Hamit Beyefendi’nin bir tiyatrosu karşısında: “Bakayım 

ne olacak?” demem; “Bakayım şair ne diyecek?” derim; o benim 

için manzum veya mensur bir “şiir”dir. 

Kitap ile sahne birbirine hiç benzemeyen iki çevre teşkil eder. Romanlardan uyarlanmış tiyatrolarda bu 

farkı çoğu zaman pek açık görürüz. Bazı hikâyeler bilirim ki halkın rağbeti kitaptan aldı, sahneye çıkardı ve 

sahneden yine halkın ilgisizliği uzaklaştırdı: Mesela Emil Zola’nın meşhur “Terezraken”i gibi. Bu herkesin 

alkışladığı bir romandı. Hiç kimsenin beğenmediği bir tiyatro oldu. Zira mayası sahne için hazırlanmamıştı. 

Üstadın tiyatro şeklinde basılmış eserlerinde de böyle bir maya hissediyorum. 

Şurası muhakkaktır ki Hamit Beyefendi yeni ve eski tiyatro kurallarına uymuyor; hemen hemen hiçbirisini 

amacına uygun bulmuyor. Mesela ta Aristoteles zamanından kalma bir “üç birlik” kanunu vardır ki Buvalo: 

“Qu’en un lieu, qu’en un jour en, seulfait accompli 

Tienne jusqu’ à la fin le théatre rempli.” 

Cenap ŞEHABETTİN

2. Öğretici Metinler
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Meşhur beyti ile özetlemişti. Bu kurala göre bir tiyatro eseri yalnız bir mekânda ve ancak günde cereyan 

eden bir tek olay ile sınırlı olacak ve her tiyatro eserinde konu birliği, mekân birliği ve zaman birliği gözeti-

lecek. Biraz açıklayalım: 

Bir tiyatro sahneye konulmuş bir dilim hayattır; dikkat buyurulsun bir dilim diyorum, iki veya daha fazla 

değil. Konu, sıradan olaydan alınınca dikkati hüzzar eseri aranılan güvenle kuşatamıyor. Her olay bir dikkat 

hissesi massettiği için bölünme alışkanlığı ve dolayısıyla eserden alınacak lezzet parçalanmış bulunuyor. Bir 

çerçeve içerisinde çeşit çeşit levhalar görmek de aynı tesiri verir. Hiç kimse bir eseri seyrederken birkaç olay 

bulmaktan hoşnut olmaz. Volter diyor ki: “Tabiatın eğittiği konu birliği kuralı tabiat gibi süreklidir.” Mekân 

birliği  ise konu birliğinin zorunlu bir sonucudur: Gerçekte bir tek olayın birkaç yerde cereyan etmesi aklen 

değilse bile âdeten mümkün değildir. 

Zaman birliğine gelince o da konu birliği ve mekân birliği kadar gerekli sayılıyor. Zira mesela iki perde 

arasında farz ediniz ki on beş sene ya da on beş ay geçiyor: Tiyatro seyircisi bu süre içinde neler cereyan 

ettiğini anlamak ister; bu onların hem hakkı hem de görevidir. Yazar bunu anlatmaya kalkışacak olsa asıl 

olayın mecrasını soğutmuş, harekete ara vermiş ve sonucu boş yere uzağa atmış olur; yook, hikâyeden taviz 

verecek olsa izleyicinin ruhuna saplanan soru iğnesi eserden alacağı zevki azaltır. Bundan başka tiyatroya 

giden bir adam bir olayı gerçek âlemde olduğu gibi görmek ister: Siz ona üç saatte elli yıllık vukuatı değil, üç 

saatte üç saatlik vukuatı göstereceksiniz.

Hayatta çeşitli şehirlere ve farklı senelere dağılmış bir facia yoktur; dağılan ve uzayan ancak hazırlayan 

sebepler ve başlangıç ile sonlar ve sonuçlar olabilir. Facia sürekli aynı duvarların arasında gayet kısa bir 

müddet yaşar ve ölür! Buna dayanılarak tiyatrolara zaman itibarıyla bir meskenlik - kulübe, ev, resmî daire 

veya saray - bir mesafe yeterli görülüyor. Daha azı yazarı baskılar ve daha çoğu beğenilenin lezzetini azaltır. 

Eşhası vakayı binadan binaya dolaştırdınız veya şehirden şehre attınız mı dikkat olunsun ki etki zayıflıyor ve 

perdeler arasında uzunca süre bıraktınız mı tesir soğuyor.

Hamit Beyefendi, tekrar ediyorum, bu üç birlik kuralını uymaya değer bulmuyor. Mesela “Macera-yı 

Aşk”ta üç çift âşık, yani üç aşk ve on beş yirmi olay var: Konu birliğinin yokluğu eserin izlenme kolaylığını 

derin bir biçimde ihlal etmiş. Ve yine mesela “Sabra Sebat”ın bir perdesi Edirne’de, bir perdesi İstanbul’da ve 

bir perdesi Paris’te cereyan ediyor, olayın süresiyse bütünüyle bilinmiyor. O beş perde birkaç haftayı mı bir-

kaç ayı mı yoksa bir kaç seneyi mi kapsıyor? Bunu kimseler halledemez. Buna benzer bir eser de Şekspir’in 

“Jül Sezar” trajedisidir ki Roma’da başlar, Tesalya’da son bulur.

Bazı oyun yazarları bu üç birlik kuralını pek köhne bir zincir gibi görür ve önem vermezler. Demek iste-

rim ki üstadımızla bu noktada müttefik Avrupa edebiyatçıları yok değildir. Bununla birlikte kuralın taraftarları 

büyük bir çoğunluk oluşturlar. Bu kural gerçi Aristoteles’in dehasının ürünüdür fakat uzun tecrübeler gösterdi 

ki o sayede bir eserin güzelliği temin edilmese bile basitliği temin ediliyor; basitlik ise sahne edebiyatında bir 

asli bir gerekliliktir. Asırlardan beri belli olan bu gerçeğe henüz ciddi bir şekilde itiraz eden çıkmadı. Tiyatro 

tarihinde üç birlik kuralına vahşet devri ile medeniyet devri arasında bir sınır çizgisi gibi bakarlar: Bu kural 

eski Yunanistan’dan önce İtalya’ya, sonra Mere adında bir oyun yazarı tarafından Fransa’ya ithal edilmiş ve 

İngiltere’de ancak bir asırdan beri kabul olunmuştur. Tiyatroların uygarlık dönemi İtalya’da Mafei, İngiltere’de 

Edison ve Fransa’da Korney ve onu takip eden klasiklerle başlar. Şekspir, Lope dö Vega - ki üç birlik kura-

lından habersizdirler – vahşet dönemi oyun yazarlarıdır, derler. Bunlar ve hele Şekspir bir tek sanat kuralı 

tanırlardı: Kendi dehalarının telkinleri... O telkinlere uyarak mesela bir “Hamlet” vücuda gelirdi ki içerisinde 

bir Danimarka prensi ile metresi çıldırır, Prens Hamlet sevgilisinin babasını katleder, Ofelı kendisini dereye 

atarak helak olur, sahnede mezar kazılır, mezarcılır şakalaşırlar, Hamlet onlara delice cevaplar verir, hiçbir 

tarafında bir kuraldan iz görülmez, bununla birlikte ötesinde berisinde ne yüce şiirler, akıllara şaşkınlık veren 
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sanatlar vardır! Deha ne mucizeler yapmaz ki... Şekspir için  edebiyat deryasında  dümensiz seyahat de 

mümkündü; İngilizler derler ki:

“Wilhin that circle none duirst move lut he.”

Biz de üç birlik kuralına Şekspir gibi omuz silken üstat dâhimiz hakkında, “Bu dairede ondan başka kimse 

kımıldayamaz.” diyebiliriz. 

Cenap ŞEHABETTİN 

(Sadeleştirilmiştir.)

Büyük Şairler Serisi 8, 

haz.: Murat URAZ 

1. Metnin iletisini söyleyiniz. Anlam birliğine sahip birimler bu ileti etrafında nasıl bir araya gelmiştir? 
Açıklayınız.

2. Metnin iletisi yazıldığı dönemin diğer edebî türlerinde de işlenmiş midir? Tartışarak belirleyiniz.

3. Metinde Abdülhak Hamit’in tiyatro eserleriyle eserlerin yazıldığı dönemin sosyal hayatı ve gerçekliği 
arasında nasıl bir ilişki kurulmuştur?

4. Edindiğiniz bilgiler ışığında aşağıda verilen tabloyu doldurunuz.

 2. Me tin

Gezi Yazısı

KAHİRE’DEN

Geri dönüş eski Kahire’nin gölgeli, rutubetli, dar sokaklarını bitirinceye kadar zahmetli, kasvetli oluyor. Bu 

kapanık, dolaşık ve sıkıntılı yollarda öğle güneşinin yalnız harareti hissediliyor; yer yer yığılı duran süprüntü 

kümelerinden kaynayan bir buhar çıkıyor, rutubetin yoğunluğunu belirliyordu. İnsan Nil sahiline varıncaya 

kadar soluk borusunu tıkamak, ciğerlerini hapsetmek, nefes almamak istiyor... 

Yeni Kahire’nin hayatının kalbi Opera Meydanı’dır. Bütün büyük mağazalar, büyük oteller, resmî dairele-

rin çoğu bu meydana mücavirdir. Ziyarete gelen yabancılar buralarda ikamet ederler, (...) kahvehaneler  (...) 

hep buralardadır. Bu semtin muazzam, geniş, temiz şoselerinde dolaştığı müddetçe insan beş kıta ahalisinin 

her birinden bir örnek görmekten ümitli olabilir. Bu Özbekiye Mahallesi’nin işlek caddelerinde bir Japonyalıyı 

Cenap ŞEHABETTİN
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bir Alman takip ediyor, bir Habeşîyi bir İngiliz karşılıyor; bu Opera Meydanı âdeta milletlerin ve ırkların bir 

sergi yeri ki bir antropoloji bilgini için pek uygun bir inceleme sahnesi olabilir. 

Opera Meydanı’nın, ortalama bakış mesafesi itibarıyla en uygun mevkisi Şepert Oteli önündeki kahveha-

nenin terasıdır. Mısır halkı ile yabancı turistlerin ilişkilerini gözlemlemek için o terasta birkaç saat geçirmek 

yeterlidir. Terası dolduran masalar arasında sürekli yerli satıcılar dolaşıyor: Mısır’ın güzel manzaraları, tarihî 

panoramaları, bina tasvirleri, tüylü yelpaze, Hama kumaşları, işlemeli uçkurlar, Şam oymaları, Kudüs’ün 

sedef işlemeleri, Yafa zeytin ağacından yapılmış hatıralıkları, Japon taklidi şeyler, eski İran seccadeleri, sahte 

firuzeler, yalancı antikalar, kısacası her şey masalar arasında gezdiriliyor. Bu seyyar satıcıların milliyet tayinin-

de müthiş bir maharetleri var. Gönül okşayıcı bir tebessümle koltuğuna sokuldukları adamın hangi milletten 

olduğunu hemen anlıyorlar; bundan başka sattıkları şeyin yetmiş iki lisandaki ismini bildiklerinden turistin 

diliyle, “Efendim, latif yelpaze... Ucuz: bir şilin…” sözlerini fısıldıyorlar. Bazen şeytan satıcılar terasa ellerinde 

parıltılı ilgi çekici bir şeyle giriyorlar. O zaman kahvedeki meraklı turistlerin hepsi satıcının başına toplanırlar; 

elindeki yaldızlı ökse sayesinde satıcı bütün satış sıkıntısından kurtuluyor. Turistlerin kimi ayakta kimi bir san-

dalye üzerinde Mısrînin bohçasından çıkan rengârenk hırdavatı seyrediyorlar. Bir aralık turistlerden biri bir 

şeyi beğeniyor, fiyatını soruyor; bir garip pazarlık başlıyor. Ekonomi politiğin bütün talep ve arz, alım satım 

yasalarını altüst edecek bir pazarlık... Zira bu satıcılarda belirlenmiş fiyat usulü bütünüyle yasak olduğu gibi 

ilk istenilen fiyatla son uyuşulan fiyat arasında akla uygun bir oran bulunmaması da şarttır galiba. Bu tacirler 

sattıkları şeyin kıymetine göre değil, müşterinin gösterdiği rağbete göre bir fiyat istiyorlar; bazen bir frank 

kıymetindeki şeye otuz frank istedikleri oluyor! Turistlerden çoğunun bu alışverişte yanıldıklarını söylemeye 

lüzum görmem fakat bazı kurnaz müşteriler de var ki bu alışverişin içinden aldanmaksızın çıkmanın kolayını 

buluyorlar. Bu son takımın planı gayet kolay bir şey: “Şu kaça?” diye sordukları zaman çehrelerinde âdeta 

hor gören bir mana bulunuyor, buna karşı tacir çok yüksek bir fiyattan bahsetmeye cesaret edemiyor. Bir 

frank kıymetindeki şeye ancak on frank isteyebiliyor. O zaman müşteri hiç cevap vermeksizin elindeki şeyi 

itiveriyor, gazetesini açıyor, okumasına devam ediyor. Bu komedya sayesinde satıcıyı her beş dakikada bir 

fiyat indirimi müjdesiyle kendisine müracaata mecbur bırakıyor. Nihayet tacir müşterinin ilk verdiği fiyata 

kadar iniyor; o zaman derin,  üzgün bir nefesle göğüs geçirerek satılacak seçkin malını müşterinin önüne atı-

yor. Bir kırgın bir sesle, “Alınız.” diyor. Bununla birlikte sahte bir pişmanlık içinde üzgün görünen bilmeyen 

müşteriden hangisinin aldandığını tahmin etmek güç değildir... Bazı turistler ve özellikle Biritanya adasın-

dan gelenler bu seyyar tacirlerin ilk istedikleri fiyatı tereddütsüz keselerinden çıkarıveriyorlar; satıcılar böyle 

bir tereddütsüz yüz görünce artık kendileriyle alışverişe girişmek mümkün olmuyor. İlk fiyatlarından hiçbir 

indirim yapmıyorlar. Bu kaygısız turistler kendilerinden kurnaz olanların bütün alım satım işlerini hurdahaş 

ediyorlar. Bereket versin ki öyle turistlere çatan satıcılar birkaç şanslı kişiden ibaret. Ötekiler yirmi frank iste-

dikleri bir şeyi iki franga satıncaya kadar kan ter içinde kalıyorlar; aynı şeyi değişik masalarda oturanlardan 

birisine on beş franga, diğerine on franga, bir üçüncüsüne beş franga satıyorlar. Zannetmeyiniz ki bu son 

müşteri aldanmıyor, o da aldanıyor çünkü o şeyin gerçek değeri şüphesiz iki franktan fazla değildir. Bu garip 

alışverişte bitmez tükenmez tuhaflıklar var. Mesela bu masada pazarlığa girişen bir satıcı bir küçük hançeri 

on franga satmaya razı olduğu hâlde turistler beş franktan fazla vermedikleri için öteki masaya geçiyor, aynı 

hançeri yirmi beş franga satıyor! Doğrusu burada almak karışık bir mesele olduğu gibi satmak da karışık bir 

mesele. Bununla birlikte bu yolda ticareti faydalı bir şekilde sonuçlandıran daima satıcılardır. Bunlara ancak 

Almanya’nın Yunan maliyesine gösterdiği güven kadar bir itimat payı ayırmak uygun olsa gerekir... 

Bütün bu teras alışverişlerinde en az aldananlar hiçbir şey almak niyetinde olmayıp özellikle eğlenmek için 

pazarlığa girişenler, gerçek değeri üç frank olan şeye bir franktan fazla vermeyenlerdir. Bunlara satıcıların 

birer yan bakışla attıkları kızgınlık okunu, sonra gerçek bir ümitsizlikle içlerini çekerek sakince öteki masaya 

78



geçtiklerini gözlemlemekte güzel bir komedi lezzeti var. Hiç şüphe yok o anda tecrübeli tacir kalben, “Elbette 

ben senin de beğeneceğin bir şeyi ele geçiririm!” diyor. Adedi, Nil’deki gemiler gibi bilinmeyen bu satıcıları 

ciddi bir ümitsiz öfkeye düşüren yine Mısrîlerden bir gruptur: Yılan sihirbazları. 

Bu son oyuncular gelince elden ele gezen eşya hep toplanıyor, herkes elindeki şeyi sahibine fırlatıyor, 

her pazarlık hemen kesiliyor. Bütün kahvehane halkı terasın kenarındaki parmaklığa koşuyor, yaya kaldırımı 

üzerindeki yılan oynatıcısının gösteri maharetine dalıyor. 

Sihirbaz, omuzundaki torbadan ne kadar sevimsiz hayvan varsa hepsinden birer örnek çıkarıyor. Sırasıyla 

örümcek, bukalemun, kertenkele, akrep, yılan sihirbazın siyah, kuru, çengelleşmiş parmakları arasında birer 

oyuncak oluyor. Bu müthiş parmaklar örümcekle kertenkeleye karşı bir çeviklik yarışına çıkıyor; o iki atik 

hayvan bütün süratlerini sarf ettikleri hâlde sihirbazın parmaklarından kurtulamıyor; örümcek mümkün değil 

sihirbazın bileğini aşamıyor. Kertenkele, sihirbazın dirseğine kadar ulaşamıyor. Biri sağ elinde, diğeri sol 

elinde olduğu hâlde sihirbaz, bunlarla beş on dakika eğleniyor. Sonra nöbet hokkabaz bukalemuna geliyor. 

Sihirbaz bunu fesine, göğsüne, entarisine koyarak nöbetleşe kırmızı, siyah, mavi gösteriyor. Daha sonra 

akrep geliyor; müthiş koca bir akrep! Sihirbaz bunu avcuna alıyor, sol elinin parmaklarıyla hayvanın kıskaçla-

rına dokunarak kızdırıyor; akrep öfke dolu zehirli kuyruğunu dibinden yakalayarak her hareketi zehirlenmeye 

engel oluyor, bu tehlikeli ameliyat birkaç kere gerçekleşiyor. 

Nihayet bunlar sırasıyla torbaya konduktan sonra yaklaşık bir buçuk metre uzunluğunda bir karayılan 

çıkıyor: Sihirbaz bunu pantolonun paçasından salıveriyor, uçkurunun yanından çıkarıyor; göğsüne sokuyor, 

kolunun yeninden yakalıyor, kaldırım üstüne bırakıyor. Yılan kaçarken bir garip ıslık çalıyor, hayvanı yine 

kendi yanına dönmeye mecbur ediyor; hayvanın ağzına tükürdükten sonra kaldırımın bir tarafına fırlatıyor. 

Yine bir garip ıslık - fakat bu defaki ıslık öncekine benzemiyor-çalarak yılanı düştüğü noktada hareketsiz bıra-

kıyor. Sonra yine bir ıslıkla yanına çağırıyor. En sonra yılanın başını işaret parmağı ile başparmağı arasında 

sıkarak bir baston hâline getiriyor. Bu manyetizma ameliyatı ile maskaralığa son veriyor. Karayılan bir uzun 

asa gibi dimdik elindeyken sihirbaz gayet neşeli bir ses ve tebessümle baş eğerek bahşiş gözlemeye başlı-

yor. Bu sırada bazı zevzek turistler el çırpıyorlar. Yaya kaldırımı üzerine Mısır’ın bakır onlukları, yirmilikleri, 

kuruşları yağıyor... 

Bütün bu soğuk hayvanlar sergilenirken sihirbazın etrafını çeviren çocuklar kâh korkulu bir seslenişle kaçı-

şıyor kâh şaşırmış bir eda ile haykırışıyor kâh gülüşüyorlar. Teras üzerindeki madamlardan bazıları hoşnutsuz 

bir tavırla başlarını çeviriyorlar, bazıları korkup çekiliyorlar. 

Yılan oynatıcılarını maymun, şebek oynatanlar takip ediyor. Bunların bizim bildiklerimizle farkı yok... 

Özbekiye bahçesinde son bir gezintiden, son defa olarak Mısır askerî mızıkasını dinledikten sonra yol 

çantamı hazırlamak üzere guruptan önce döndüm... 

Cenap ŞEHABETTİN 

(Sadeleştirilmiştir.)

Büyük Şairler Serisi 8, 

haz.: Murat URAZ
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TEVFİK FİKRET

Hayat ve Hususiyeti

-Halûk’a- 

Tevfik Fikret’i önce Servet-i Fünûn yönetim odasında gördüm, üç yüz on iki 

yazında, “Mai ve Siyah”ın yayımlanmaya başladığı zamandaydı. Düzenleme ve 

düzeltileri için uğrayan Halit Ziya’ya arkadaşlık ediyordum. Halit Ziya da kendi-

sini pek yeni tanımış, Cenap ile henüz görüşmemişti. Bunun için kapıdan girer 

girmez uzun, büyük bir genç, kendisine küçük, zarif, seçkin arkadaşını göstere-

rek: “Cenap Bey” dediği zaman, ben kendinin kim olabileceğini tahmin ederek 

Fikret ve Cenap’ı bir anda görerek tanımış oldum. 

Halit Ziya, böyle zamanlardaki hararet ve küşayişiyle Cenap’ın elini sıkıyor, 

öbürü utangaçça, minnet duygusu içinde, baş eğerek karşılık veriyordu. Ortadaki 

kanepeye oturdular; Halit Ziya süslü kelimelerle Cenap’a bir şeyler anlatıyor, 

Cenap gülümseyerek dinliyordu. Bunlar görüşmeden önce tanışan iki yazar gibi 

birden aralarındaki ilk yapmacıklığı kaldırarak konuşurlarken ben şen şakrak 

Cenap ile ince ve duygulu Halit Ziya’nın yanında ayakta durarak gülümseyen 

Tevfik Fikret’in tavırlarındaki, sözlerindeki ateş ve galeyana, sözü nasıl kalbiyle bütün ruhuyla söylediğine 

dikkat ediyordum. 

En son edebiyatın en güzel zamanı idi, bir ay evvel birbirlerini tanımadıkları hâlde, fikir ve amaç birliği 

içinde şimdi dost olarak güçlenmeye çalışan bu ediplerin bütün umut ve kuvvetleri , ferah, genç, gururlu, 

başarıdan emin duruşları, sanki Fikret’in o sağlam ve ateşli müdafaalarında cisimleşmişti ve kendi kendime 

bu üç gence bakarak: “İşte Edebiyat-ı Cedide’nin huzurundayım!” diyordum... 

Cenap’ın elinde bir kâğıt vardı, bu Fikret’in bir şiiriydi ki ilk ve son iki kıtasının güzelce olduğunu söy-

lediği hâlde, geri kalan kısmını beğenmeyerek “doldurma” diyordu. Cenap, parlak zeki gözleriyle gülüyor; 

Fikret tereddütlü, memnuniyetsiz, beğenmemekte ısrar ediyordu. Cenap, Halit Ziya’nın merak ettiğini 

hissederek Tevfik Fikret’ten ne düşündüğünü öğrenmek istedi. O zaman şiirin “Şikeste reng-i sefhalet, 

mükedder ü mağmûm...” diye başlayan “Valide” unvanlı manzume olduğunu anladım. 

Halit Ziya, daima olduğu gibi burada da birden, son derece memnun olarak fevkalade beğenerek Fikret’e 

“François Coppée (Frans Kope)”nin Fransız nazmında yaptığı şeyleri bizim şiirimizde uygulamakta  kendisi-

nin pek başarılı olduğunu, nazmımızın bu sadeliğe, bu inceliğe, bu hareket ve çevikliğe muhtaç bulunduğunu 

söylüyordu... 

Veda edilip ayrılındığı zaman, Halit Ziya, bana: “Nasıl, Tevfik Bey bir harika değil mi?” dedi; vakıa ben 

kendini yarım saatten ziyade görmemiştim fakat ondaki kalp açıklığıyla bendeki merak ve dikkat için bu 

kadar zaman yeterliydi. “Ooo, evet!” dedim... Onun bende bıraktığı etki, ateşli, yüce, soylu bir şair etkisiy-

1. Metin kaç birimden oluşmaktadır? Bu birimler hangi ileti etrafında ve nasıl bir araya gelmiştir?

2. Metinden döneminin sosyal hayatı ve gerçekliğiyle ilgili neler yansımaktadır?

3. Metnin iletisi yazıldığı dönemin başka edebî türlerinde de işlenmiş midir? Niçin?

 3. Me tin

Hatıra

Mehmet RAUF
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di ve o zamandan beri işte son derece samimiyet ve dostlukla geçen dört büyük sene zarfında hiçbir şey 

gelip bu etkiyi değiştiremedi. Kendini kim tanımış, sevmiş ise hepsinde bu fikri oluşturduğunu ve bu fikrin 

herkeste devam ettiğini gördüm.

Tevfik Fikret, sevdikleri için, kelimenin bütün yüce anlamıyla bir “dost”tur. O kadar açık, temiz, halistir 

ki bazen fikrine uygun olmayan şeylerde bu dostluktaki samimiyet ve sevgiyi sertlik ve şiddete kadar götürür. 

Pek çok güvenir fakat aldanmasının cezası acı olur. Sevdiği adamlara kusurlarını, coşku ve heyecanla söyler 

çünkü onun en büyük dostu “doğruluk”tur. Bu dostla bağlılığını güçlendiremeyen dostlarına karşı ilgisiz 

kalamaz, aksi takdirde onda sınanmış ve sonsuz, bir dost bulmak muhakkaktır, o zaman güzel elini size o 

kadar dürüstlük ve içtenlikle uzatır, çehresindeki tebessümde, gözlerindeki bakışların anlamında, o derece 

düzgün ve soylu bir samimiyet görülür ki bu elin her konuda güvenilir bir dost eli olduğunu hissedersiniz. 

En önemsiz kederlerinize bile candan öyle bir merak edişi, teselli ve tedavi için o kadar içten telkinleri, 

hayattan şikâyet için o kadar ateşli söz söyleme tarzı vardır ki sizin yaralarınıza böyle cidden ortak olan bu 

adama karşı ilk hareketiniz hürmet ve muhabbet olur. 

Dostlukta ilerledikçe bu hürmet ve muhabbetin çoğaldığı hissedilir. Kendisini daha yakından görüp 

vedalaşmalarını, tabiat ve insanlığa karşı hassas ve coşkulu anlarında hazır bulunup görüş ve düşüncelerini 

öğrendikçe kendisindeki bu çekiciliğin cidden bir şair olmasından, yalnız eserlerinde değil, hayatta da şair 

olmasından kaynaklandığı görülür. 

(...) 

Mehmet RAUF

(Sadeleştirilmiştir.)

Tevfik Fikret ve Kitaplarında Çıkmayan Şiirleri,

haz.: Murat URAZ

1. Metnin birimlerinde Tevfik Fikret’in hangi özellikleri anlatılmıştır? Bu birimler hangi ana düşüncenin 
oluşumu için bir araya getirilmiştir?

2. Metnin ana düşüncesine, yazıldığı dönemin diğer edebî türlerinin hangilerinde rastlanabilir?

3. Metinden döneminin sosyal hayatı ve gerçekliğiyle ilgili hangi bilgilere ulaşılmaktadır?

4. Metinden hareketle aşağıda verilen tabloyu doldurunuz.

Mehmet RAUF

Eserle Olan İlişkisi

..................................................................

..................................................................

..................................................................

.................................................................

...................................................................

...................................................................

Fikrî ve Edebî Yönü

..................................................................

..................................................................

..................................................................

.................................................................

...................................................................

...................................................................
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Biraz Daha Hakikat

(…) Sabah gazetesinde “Dekadanlar” makalesi intişar edinceye 

kadar orta yerde “dekadanlık” sözü yoktu. Dekadanlık sözü olmadığı 

gibi kimse çıkıp da kendi namına asaleten, rüfakaası namına vekale-

ten: “Biz şöyle bir meslek-i edebî ettik bundan sonra şöyle yazacağız, 

edebiyatı şu yolda terakki ettireceğiz vs...” gibi bir iddiada bulunma-

mıştı.

Günümüz Türkçesiyle

(…) Sabah gazetesinde “Dekadanlar” makalesi yayımlanıncaya 

kadar orta yerde “dekadanlık” sözü yoktu. Dekadanlık sözü olmadığı 

gibi kimse çıkıp da kendi adına veya arkadaşları adına: “Biz şöyle bir 

edebiyat okulu kurduk, bundan sonra şöyle yazacağız, edebiyatı şu 

yolda terakki ettireceğiz vs...” gibi bir iddiada bulunmamıştı.

Böyle bir iddia, böyle bir meslek varsa gösterilsin. Hâlbuki edebi-

yatımızda böyle bir meslek var zannettiren şey işte o “Dekadanlık” 

makalesidir. Fakat dikkat edelim. Bu mesleğin nasıl icat olduğunu 

iyice anlayalım. “Dekadanlar” makalesini yazan zat: “Bizde birtakım 

genç edipler var, bunlar lisanı berbat ediyorlar, yazdıklarından bir şey anlaşılmıyor, bunlara “dekadan” denir 

çünkü Fransa’da böyle bir edebiyat okulu  var ki yazdıkları anlaşılmaz ve onlara “dekadan” derler; işte bizde 

yeni peyda olan bu edipler de “dekadan”dır, meslekleri “dekadanlık”tır diyordu. Yani bize “dekadanlık” 

mesleğinin varlığı da benzetme yoluyla ortaya çıkıyordu.

Acaba kendilerine böyle “dekadanlık” isnat edilen kişiler bunu kabul ve tasdik ettiler mi? Burasını araya-

lım.

Farz edelim ki böyle bir meslek vardı da her nedense onun taraftarları edebî hareketlerinin yolunu ilan 

etmemişlerdi yahut ilana vakit bulamamışlardı. Şimdi kendileri hakkında bir iddia ortaya atılınca ne yapmalı-

lardı? Gerçekte böyle bir meslekleri varsa “evet” demeleri aklen zaruri değil miydi? Hâlbuki bunlar arasında 

utufetlü Ahmet Mithat Efendi hazretlerinin sözlerini tasdik eden olmadı. Bilakis Süleyman Nesip Bey tarafın-

dan bu iddia reddedildi. Demek ki “dekadan” denilen kişiler bunu kabul etmediler. Niçin? Acaba “dekadan” 

idiler de gizlediler mi yoksa “dekadan” olmadıkları için kabul mü etmediler?

Gerçekten de bu meslekte iseler niçin gizleniyorlardı? Bu mecburiyet olsa olsa kendi mesleklerinin fena 

olmasını bilmekten, bunu söylemeye utanmaktan ileri gelebilir. Şu ihtimale göre, bizde “dekadanlık” vardı. 

“Dekadanlar” bunun fena bir şey olduğunu biliyorlardı, hükmünü vermek gerekir. Dünyada aklı başında olan 

bir adam var mıdır ki bir şeyin fena olduğunu bile bile onu kabul etsin? Bir adam, bir meslek okulunun fena 

olduğunu bile bile ona dahil olur mu? İyisini ister. Bunu bir çocuk bile bilir ki bir yazar, fena olduğunu bildiği 

bir meslek okuluna göre eserler yazarak onu Türkçeye uyarlama adına kendini zorlamaz. Demek oluyor ki 

bizde “Dekadanlık” makalesinin haber verdiği “dekadanlık” gerçekte mevcut olsaydı bile “dekadanlar”ın bu 

mesleğin fenalığından haberleri olmadığını aklen, mantıken söylemeliyiz.

Hüseyin Cahit YALÇIN

 4. Me tin

Makale
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Bir sanatçının iyi ve hakikat zannettiği mesleğine itiraz olsa o sanatçı ne yapar? Cevap verir, “Mesleğime 

itiraz etmişler ama bu itiraz şu ve şu noktalardan yaralıdır, sakattır” der, hasılı aklı erdiği kadar mesleğini 

savunur. Hâlbuki utufetlü Ahmet Mithat Efendi’nin “dekadanlar” iddiasına bu yolda karşı çıkan  oldu mu? 

“Dekadanlık iyidir, Mithat Efendi şu noktalarda yanılmıştır.” gibi cevaplar veren bulundu mu? Hayır. Bilakis 

hiç kimse “dekadanlık”ı üzerine almadı, herkes reddetti. Bu da şunu gösteriyor ki var sanılan “dekadanlık” 

bizde yoktu.

(…) Artık manasız “dekadan” sözünü bırakalım da daha uygun bir tabir ile “Servet-i Fünun” edebiyatından 

bahsedelim. Çünkü bu yanlış “dekadan” sözüyle “Servet-i Fünun”a yazı yazanlar ve yazdıkları şeyler ima 

ediliyordu.

Servet-i Fünûn edebiyatına ne kusurlar bulunuyordu?

İlk itiraz bu yazarların eserlerinin anlaşılmaması idi. Dikkat edilince bu “anlaşılmamak” ifadesinin iki yerde 

kullanıldığı görülüyordu: ya bir anlam çıkaramamak ya da bir zevk alamamak.

Evet, bu itirazın iki yönü de gerçekçidir. Servet-i Fünûn edebiyatını anlamayan ve ondan zevk almayan 

birileri vardır. Fakat bu öyle bir mesele ki aksi de sabittir, anlayan ve zevk alan birileri mevcuttur.

Utufetlü Ahmet Mithat Efendi hazretlerinin bir doğru sözü daha görüldü. O da şu anlamda idi: “Ben popü-

ler bir yazarım. Temel övünme sebebim budur. Sanatkârlık isteyenler Üstat Ekrem ve Halit Ziya Beyefendi 

hazretlerine müracaat etsinler.”

İşte bu cümle Servet-i Fünûn edebiyatına söylenen ilk itirazı izaha yeter. Servet-i Fünûn edebiyatı halk 

tabakasına özgü değildi. Oraya yazı yazan sanatçılar, acizleriyle beraber önemli bir amaca yönelmişlerdi: 

Sanat için çalışıyorlar, sanatkâr olmak istiyorlardı, bundan dolayı da popüler olamıyorlardı. Utufetlü Ahmet 

Mithat Efendi hazretlerine göre şüphesiz zamanımızın her türlü maddi ve manevi çalışmasında görülmesi 

gereken iş bölümü, bizde de edebiyatta kendisini gösteriyordu. Buna bağlı olarak ilerleme merdiveninin 

aşağı helezonlarında bulunan bazı okuyucular Servet-i Fünûn edebiyatından zevk almıyorlardı ve bunda da 

mazurdular.

Şu ifadeden, popüler edebiyatçıları küçümsemekte olduğum anlamı çıkarılmamalıdır. Bilakis onları takdir 

etmemin yanında bizim böyle popüler sanatçılara da her milletten ziyade ihtiyacımız olduğunu düşünmek-

teyim. Fakat burada insaflı olmalı ve bir sanatçıya “Sen mutlaka hem sanatkâr hem şöyle böyle olacaksın.” 

dememeliyiz. Herkesi kendi yeteneği ölçüsünde memlekete hizmet etmekte serbest bırakmalıyız.

(…) İşte her meselede dikkat edilmesi gereken görüş belirsizliği, bizi tabii ki yanlış düşüncelere sevk eder. 

Nitekim “anlaşılmamak” isnadıyla Servet-i Fünûn edebiyatına karşı böyle yanlış düşüncelerin ileri sürülmesi-

nin nedeni, fikirlerin iyi seçilememesinden kaynaklanmaktaydı. Gerçi şimdi iş anlaşıldı ama işte görülüyor ki 

ne kadar zahmetten ve ne kadar zamandan sonra.

Servet-i Fünûn edebiyatına yöneltilen ikinci itiraz, bunların Batı eserleri taklidi olmalarından ibaretti. 

“Taklit” kelimesinin türlü türlü yoruma açık olması, bu itirazın da sonlanmasını biraz geciktirdi. Alfred de 

Musset (Alfret dö Muse)’un meşhur bir beytinde dediği gibi “Lahana dikmek için bile birisini taklit etmek gere-

kir.” Taklit dünyada umumidir.(…)Eğer “Avrupai taklit” tabiri roman yazmak, sone yazmak, tiyatro yazmaksa 

Servet-i Fünûn edebiyatına yöneltilen bu eleştiriler doğru olsa da önemsizdir. Eleştirilerin temel noktası şu idi: 

Taklitten asıl anlaşılan anlamdır ve bundan dolayı da taklit fenadır.

Taklidin fenalığını konusunda uzlaşmazlık görünmüyordu. Bugünkü ediplere karşı taklidin fenalığından 

bahsetmek hatta bir parça garipti bile. Onlar okudukları estetik kitaplarından bunu epey zaman önce öğren-

mişler, anlamışlardı. Böyle olmakla beraber, “yeni ediplerin eserleri taklit mahsulüdür” iddiası yine ileri sürü-

lüyordu. Fakat bu hiçbir kanıtı olmayan bir iddia idi.
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1. Metnin yazarı hangi düşünceleri savunmaktadır? Bu düşünceler hangi ana düşünce etrafında bir araya 
getirilmiştir?

2. Metinde savunulan düşünceler, metnin yazıldığı dönemde başka hangi edebî türlerde ele alınabilir? 
Söyleyiniz.

İşte bir taraftan yeni ediplerin taklit aleyhindeki düşüncelerinin gerçekleşmesi, diğer taraftan yeni edebiyat 

eserlerinin tamamen taklit edilmiş parçalardan ibaret olduğunun ispatlanamaması, bu itirazın da hükmünü 

yavaş yavaş ortadan kaldırdı.

Servet-i Fünûn edebiyatına karşı söylenen üçüncü itirazın da çıkış noktası garip oldukları iddia edilen bazı 

isim ve sıfat tamlamalarıydı. Üsluba dair birkaç önemsiz sohbet yazısında bu garip zannedilen isim ve sıfat 

tamlamalarının güzel ifade için, yalnız bu arzu için aranıp bulunmuş oldukları iddiasını yanıtlamıştım.  Bu 

tamlamaların garipliğine, fenalığına inananlara dikkat edilmesi gerektiğini arz etmiştim… Zaten itiraza uğra-

yan tamlamalar nihayet on, on beş taneyi geçmez. Bu itirazların haklı olduğunu kabul etsek bile on, on beş 

tamlama için bütün bir edebiyat mahkûm edilebilir mi? Koca bir romanda dört tamlama görüp de garipliğine 

hükmederek bütün romanı beğenmemek edebiyat bahislerinde dehşetli bir dar görüşe sahip olmak değil de 

nedir?

Bugünkü edebiyata yapılan itirazların en önemlileri bunlardır. Fakat görülüyor ki bu eleştiriler, yanlış bir 

bakış açısından kaynaklanmakta olup iki tarafın da maksadının anlaşılmaması yüzünden abartılmış tartışma-

lardan ibarettir. Maksat biraz anlaşılır gibi olunca tartışmalarda şiddet kalmadığı gibi anlaşmazlık da azaldı.

(…) Bugün, Genç Osmanlı aydınları yalnız bir edebiyat mesleği takip edebilir: Avrupa’nın bilim ve fendeki 

ilerlemeleri ile zihinlerini aydınlattıktan, edebiyatını gördükten ve anladıktan sonra bizde de ciddi, samimi bir 

edebiyat kurmak ve bu yolda zaten başlamış olan edebiyatımızı devam ettirmek.

(…) Şimdi, “Üç sene zarfındaki edebî ilerlemelerimiz ‘dekadanlık’ sayesinde mi hasıl olmuştur?” sualine 

açıktan açığa:

“Evet!” cevabını veririz. Çünkü “dekadanlık” diye o vakit alay edilmek istenilen şey, işte bu edebî ilerle-

melerdi. Edebiyatımızda görülmeye başlayan terakkinin adına “dekadanlık” denilmiştir.

“Dekadanlık ortaya çıkmasaydı bu terakki hasıl olmayacak mıydı?” tarzındaki ikinci suale yine doğrudan 

doğruya:

“Hayır!” deriz. Çünkü “terakki” ile “dekadanlık” burada eş anlamlıdır. Edebiyatımızda bu terakki başlama-

saydı “dekadanlar” makalesi ve buna bağlı olarak da “dekadanlık” ortaya çıkmayacaktı.

(…) Zannederim ki şu açıklamalar edebiyatımızda henüz belirsiz duran bazı meseleleri artık yok etmiştir.

Hüseyin Cahit YALÇIN

Hüseyin Cahit YALÇIN, Yaşamı-Sanatı-Yapıtları,

haz.: Hüseyin ENGİN
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3. Metnin ana düşüncesiyle yazıldığı dönemin sosyal gerçekliği arasında nasıl bir ilişki olduğunu açıklayınız.

4. Hüseyin Cahit Yalçın’ın fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulununuz. Yazarın eserle olan iliş-
kisini açıklayınız.

 AN LA MA VE YO RUM LA MA
 1. Et kin lik: İncelediğiniz metinlerden hareketle aşağıda verilen tabloyu doldurunuz.

 2. Et kin lik: İncelediğiniz metinlerden terim, kavram ve gündelik hayatla ilgili ifadelere örnekler veri-
niz.

 3. Et kin lik: İncelediğiniz metinlerden hareketle öğretci metinlerle dergiler arasında nasıl bir ilişki 
olduğunu tartışarak belirleyiniz.

 4. Et kin lik: Tanzimat Döneminin öğretici metinleriyle Servet-i Fünûn Döneminin öğretici metinlerini 
aşağıdaki başlıklara göre karşılaştırınız.

 • Dil ve anlatım

 • İşlenen düşünceler

 • Hâkim zihniyet

 5. Et kin lik: Servet-i Fünûn Döneminin edebî zevk ve anlaşını anlatan bir yazı hazırlayarak yazınızı 
arkadaşlarınızla paylaşınız.

 6. Et kin lik: İncelediğiniz metinlerdeki ifadeleri kesinlik ve açıklık bakımından değerlendiriniz.

 7. Et kin lik: İncelediğiniz metinlerin dil ve anlatım özellikleriyle ilgili çıkarımlarda bulununuz.

 8. Et kin lik: İncelediğiniz metinlerden somut ifadelere örnekler vererek bunların nasıl kullanıldığını 
söyleyiniz.

Yazılış Amacı
Bağlı Olduğu  

Düşünce
Dönemin Hâkim 

Zihniyeti

Abdülhak Hamit

Kahire’den

Tevfik Fikret

Biraz Daha Hakikat
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 ÖLÇ ME VE DE ĞER LEN DİR ME

1. Aşa ğı da ki cüm le le rin bil dir di ği yar gı lar doğ ru ise kar şı la rı na “D”, yan lış ise “Y” ya zı nız.

• Servet-i Fünûncular içinde başka türlerle uğraşmayarak edebî çalışmalarını yalnız edebî eleştiri ala-

nında toplayan tek şahsiyet Ahmet Şuayip’tir. (   )

• Servet-i Fünûn Döneminde edebî eleştiri objektif bir nitelik kazanmıştır. (   )

• Servet-i Fünûn dergisi Tevfik Fikret’in kaleme aldığı “Edebiyat ve Hukuk” adlı makaleden dolayı 

kapatılmıştır. (   )

2. Aşa ğı da ki cüm le ler de boş bı ra kı lan yer le re uy gun ke li me le ri ya zı nız.

• Servet-i Fünûncuların sanat için sanat görüşünü benimsemelerinde  ........................................ 

Döneminin baskıcı tutumu etkili olmuştur.

• Servet-i Fünûn Döneminin en önemli öğretici metin türleri ................................., ......................

..........., ................................. ve ................................. 

3. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünûn Dönemi öğretici metin yazarlarından biri değildir?

A) Ahmet Rasim

B) Hüseyin Cahit Yalçın

C) Ahmed Şuayip

D) Cenap Şehabettin

E) Tevfik Fikret

4. Servet-i Fünun dergisi aşağıdaki yazarlardan hangisinin kaleme aldığı “Edebiyat ve 
Hukuk” adlı makaleden dolayı kapatılmıştır?

 A) Cenap Şehabettin

B) Halit Ziya Uşaklıgil

C) Mehmet Rauf

D) Süleyman Nazif

E) Hüseyin Cahit Yalçın

 Et kin lik: Servet-i Fünûn Dönemine ait Tevfik Fikret’in “Cânân-ı Girizana” adlı şiiri ile günümüz 

edebiyatına ait Attila İlhan’ın “Ben Sana Mecburum” adlı şiirini tema açısından karşılaştırınız (94. sayfadaki 1. 

Etkinlik içindir.).
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3.a. Şiir

 HA ZIR LIK ÇA LIŞ MA SI
 1. Et kin lik: Aşağıda verilen metni okuyunuz.

Metinden hareketle Servet-i Fünûn şiiri hakkında çıkarımlarda bulununuz.

 2. Et kin lik: Tanzimat Dönemi şiirinde yapılan yeniliklerden hangileri Servet-i Fünûn şiirini etkilemiş-
tir? Açıklayınız.

3. Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir) ve 
Mensur Şiir

ELHÂN-I ŞİTÂ

Elhân-ı Şitâ ile başka bir tabiat ve sanat anlayışına dayanan Servet-i Fünûn şiirine giriyoruz. Servet-i 
Fünûn edebiyatı, Tanzimat Devrinin aşırı muhtevacılığana karşı, aşırı bir şekil ve üslup endişesi ile karşı 
koyar. Bu edebiyatta tabiat görüşünün değişmesine dahi sanat ile yakından ilgilidir. Hamit, tabiata bakar-
ken onun dış görünüşünden ziyade, içi ve arkası ile ilgileniyor, düşünce, duygu ve hayalleri ile fizik âlemi 
aşarak metafizik âleme geçiyordu. Servet-i Fünûncular, daha ziyade tabiatın dış görünüşünü tasvir ettiler. 
Onları ilgilendiren şey, dinî ve felsefi fikirlerden ziyade, renk, şekil ve hareket idi. Resme karşı büyük bir 
ilgi duyan bu nesil - Fikret aynı zamanda ressamdı, Servet-i Fünûn mecmuası, fotoğraf ve resimlerle süs-
lüdür - Batı’dan, resim gibi şiir yazmak iddiasında bulunan parnasyenlerle, nesirlerini resim hâline koyan 
Goncourtları (Konkort)  ve Flaubert (Flober)’i örnek tuttu. Gerçi, Servet-i Fünûncuların da kendilerine has 
bir iç âlemleri vardır. Cenap, tabiatta, insan ruhuna benzer bir ruh, bir “ruh-i kâinat” olduğunu farz eder. 
Fakat onlar, kendi iç âlemlerini ve tabiatta bulunan ruhu da dış dünya gibi plastik, gözle görülür bir hâle 
koyarlar. Nazımda ve nesirde tasvir Servet-i Fünûn edebiyatının esasını teşkil eder. Servet-i Fünuncûlar, 
resim ile birlikte musikiyi de sevdiler. Bu sevgi sadece eserlerinde müzikal temleri işlemek şeklinde kendi-
ni göstermez; üsluplarına da tesir eder. Servet-i Fünûn şiiri, sadece resim değil, aynı zamanda musikidir. 
Tanzimat şairlerinin çok ihmal ettikleri ahenk, Servet-i Fünûncularda muhteva kadar ehemmiyetle bir yer 
tutar. Onların nesirlerinde bile müzikal bir karakter vardır.

Resim ve musiki, kompozisyon fikrini değiştirir. Sadece düşünce ve duygusuna kendisini terk eden bir 
insan, asla kompozisyon fikrine erişemez. Düşünce ve duygu, esas itibariyle anarşiktir; insan ruhu, daima 
hercümerç hâlindedir. Ona ancak güzel sanatlar şekil verebilir. Hamit’in, sadece duyguya itibar etmesi 
yüzünden, geleneğin vezni ve şekli içinde dahi ne kadar dağınık ve karışık olduğunu biliyoruz. Resim ve 
musikinin terbiyesini alan, Batı edebiyatında şeklin önemini gören Servet-i Fünûncular, eserlerinin içini ve 
dışını büyük bir titizlikle düzene soktular.

Ruha gelince bu nesil, Tanzimat edebiyatının bel kemiğini teşkil eden din ve tarihe karşı imanını kaybet-
tiği ve istibdadın baskısı altında boğulduğu için koyu bir kötümserlik ve melankoliye düştü. Sosyal davalarla 
meşgul olmaları imkânsızdı. Bu durum karşısında onlar, içlerine kapandılar, ince ruh hâllerini tahlil etmekle 
meşgul oldular. Aşk, tabiat, hayal ve sanatla oyalandılar. Sanata en üstün kıymet olarak baktılar. Eserlerinde 
hemen daima halkı aydınlatmayı gaye bilen Tanzimatçılara karşı, “Sanat sanat içindir.” tezini müdafaa etti-
ler. Elhân-ı Şitâ, bu hususta en ileri giden, şiiri bir nevi oyun hâline getiren Cenap’ın -Meşrutiyet Devrinde 
tamamıyla sosyal bir şair olan Fikret’in Servet-i Fünûn Devrinde dahi sosyal bir tarafı vardır- bütün ustalığını 
gösteren güzel bir örnektir.

(...)

Mehmet KAPLAN
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 ÇÖZÜMLEME / İN CE LE ME
 1. Me tin

FERDÂ
     -Bugünün gençlerine-
1 Ferdâ senin; senin bu teceddüd, bu inkılâb...
 Her şey senin değil mi zâten?.. Sen, ey şebâb,
 Ey çehre-i behîc-i ümîd, işte ma’kesin
 Karşında: bir semâ-yi seher, sâf ü bî-sehâb,

5 Aguuş-i lerze-dârı açık, bekliyor... Şitâb!
 Ey fecr-i hande-zâd-ı hayât, işte herkesin
 Enzârı sende; sen ki hayâtın ümidisin,
 Alnında bir sitâre-i nev, yok, bir âf-tâb,
 Âfâka doğ, önünde şu mâzî-i pür-mihen
10  Sönsün müebbeden.

 Sönsün müebbeden o cehennem; senin bugün
 Cennet kadar güzel vatanın var; şu gördüğün
 Zümrüt bakışlı, inci şetâretli kızcağız
 Kimdir, bilir misin? Vatanın... Şimdi saygısız
15 Bir göz bu nazlı çehreye — Allah esirgesin,—

16 Kem bir nazarla baksa tahammül eder misin?
 İster misin, şu ak sakalın pâk ü muhteşem
 Pişâni-yi vakaarına, bir kirli el demem,
 Hattâ yabancı bir el uzansın? Şu makberi,

20 Râzı olur musun, taşa tutsun şu serseri?
 Elbet hayır; o makber, o pişâni-yi vakuur
 Kudsî birer misâl-i vatandır... Vatan gayyûr
 İnsanların omuzları üstünde yükselir.
 Gençler, bütün ümîd-i vatan şimdi sizdedir.

25 Her şey sizin, vatan da sizin, her şeref sizin;
 Lâkin unutmayın ki zaman tünd ü mutma’in
 Bir hatve-i samût ile ta’kib eder bizi.
 Önden koşan, fakat yine dikkatle her izi
 Ta’mîka yol bulan bu yanılmaz mu’âkıbin
30 Şerm-ende-i itâbı kalırsak yazık! Demin

31 “Ferdâ senin”, dedim, beni alkışladın; hayır,
 Bir şey senin değil, sana ferdâ vedîadır;
 Her şey vedîadır sana, ey genç, unutma ki
 Senden de bir hesâb arar âtî-i müştekî

Tevfik FİKRET
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Günümüz Türkçesiyle

YARIN
     -Bugünün gençlerine-
1 Yarınlar senin; senin bu devrim, bu yenilik...
 Her şey senin değil mi zaten? Sen, ey gençlik,
 Ey umudun güzel yüzü, işte karşısında aynan:
 Temiz ve bulutsuz, ağaran bir gök,

5 Titreyen kucağını açmış, bekliyor... Koş, çabuk!
 Ey hayatın gülerek doğan sabahı, işte herkesin
 Gözleri sende; sen ki hayatın umudusun.
 Alnında yeni bir yıldız, hayır, bir güneş,
 Doğ ufuklara, önünde şu sıkıntılı geçmiş
10  Sönsün sonsuza değin

 Bir daha yaşanmasın o cehennem; senin bugün
 Cennet kadar güzel yurdun var; şu gördüğün
 Zümrüt bakışlı, inci gülüşlü kızcağız
 Kimdir, bilir misin? Yurdun... Şimdi saygısız
15 Bir göz bu nazlı yüze, -Tanrı esirgesin,-

16 Kötü bir gözle baksa katlanabilir misin?
 İster misin, şu ak sakalın temiz, görkemli,
 Onurlu alnına, bir kirli el şöyle dursun,
 Hatta yabancı bir el uzansın? Şu mezara,

35 Mâzîye şimdi sen bakıyorsun pür-intibâh,
 Âtî de senden eyleyecek böyle iştibâh.
 Her uzvu girdibâd-ı havâyicle sarsılan
 Bir neslin oğlusun; bunu yâd et zamân zamân.
 Asrın, unutma, bârikalar asr-ı feyzidir;

40 Her yıldırımda bir gece, bir gölge devrilir,
 Bir ufk-ı i’tilâ açılır, yükselir hayât;
 Yükselmeyen düşer: ya terakkî, ya inhitât!

 Yükselmeli, dokunmalı alnın semâlara;
 Doymaz beşer dedikleri kuş, i’tilâlara...
45 Uğraş, didin, düşün, ara, bul, koş, atıl, bağır;
 Durmak zamânı geçti, çalışmak zamânıdır!

Tevfik FİKRET
Bütün Şiirleri 3

Tevfik FİKRET’in el yazısı 

ve imzası
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20 Bırakır mısın, taşa tutsun bir serseri?
 Elbette hayır; o mezar, o onurlu alın
 Kutsal birer örneğidir yurdun... Yurt çalışkan
 İnsanların omuzları üzerinde yükselir.
 Gençler, yurdun bütün umudu şimdi sizdedir.

25 Her şey sizin, yurt da sizin, şeref de sizin;
 Ama unutmayın ki zaman ağır, güvenli,
 Sessiz adımlarla arkamızdan gelir.
 Önden koşan ama dikkatle her izi
 İncelemeye yol bulan bu şaşmaz izleyici
30 Paylayıp utandırırsa bizi, yazık! Demin

31 “Yarınlar senin”, dedim, beni alkışladın; hayır,
 Bir şey senin değil, sana yarın emanettir;
 Her şey emanettir sana, ey genç, unutma:
 Senden de hesap sorar, yakınır gelecek.

35 Geçmişe şimdi sen ibretle bakıyorsun,
 Gelecek de senden böyle kuşkulanacak.
 Her organı ihtiyaç kasırgasıyla sarsılan
 Bir kuşağın oğlusun, bunu ara sıra anımsa
 Unutma, çağın şimşeklerin bollaştığı çağdır:

40 Her yıldırımda bir gece, bir gölge yıkılır,
 Bir yükseliş ufku açıyor, yükselir yaşamak;
 Yükselmeyen düşer ya ilerlemek ya yıkılmak!

 Yükselmeli, dokunmalı alnın göklere;
 Doymaz insan denilen kuş yükselmelere...
45 Uğraş, didin, düşün, ada, bul, koş, atıl, bağır;
 Durmak zamanı geçti, çalışmak zamanıdır!

1. a) Metni aşağıdaki başlıklara göre inceleyiniz.

  • Nazım birimi

  • Uyak düzeni

  • Ölçü

  • Kelime tekrarı ve aliterasyon

 b) Metindeki ahenk unsurlarının metne olan katkısını söyleyiniz.

 c) Metinde her türlü ses benzerliğinin nasıl sağlandığını örneklerle açıklayınız.

2. Metnin temasını söyleyiniz. Metnin birimleri tema etrafında nasıl bir araya gelmiştir?

3. Metnin temasıyla yazıldığı dönemin gerçekliği arasında nasıl bir ilişki vardır?
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4. Metnin teması şiir geleneğimiz açısından bir yenilik taşımakta mıdır? Niçin?

5. Metinde dile getirilenler günümüzde de geçerliliğini korumakta mıdır? Açıklayınız.

6. Metinden, şiir dilinin düz yazıya yaklaştığını gösteren dizelere örnekler veriniz.

7. Metinde doğal çevreyle ilgili tasvirler resim sanatına uygun mudur? Niçin?

8. Metinden kendi anlamı dışında kullanılan kelime ve kelime gruplarına örnekler veriniz. Bunların metin-
deki işlevini açıklayınız.

9. Metinde kullanılan yeni kavram ve imajlara örnekler bularak bunların niçin kullanıldığını açıklayınız.

10. Metinde geçen söz sanatlarını bularak bu söz sanatlarının metne olan katkısını söyleyiniz.

11. Metinde anlatılan doğal çevre gerçekliğe uygun mudur? Doğal çevrenin hangi özellikleri dikkat çekmek-
tedir?

12. Metinde gençlere seslenen kişi kimdir? Bu kişi gençlerden neler beklemektedir?

13. Metinde konuşan kişinin beklentilerine katılıyor musunuz? Niçin?

14. Metinden hareketle Tevfik Fikret’in fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulununuz.

 2. Me tin

       ELHÂN-I ŞİTÂ
Bir beyaz lerze, bir dumanlı uçuş;
Eşini gaib eyleyen bir kuş
   gibi kar
Geçen eyyâm-ı nevbahârı arar...
Ey kulûbün sürûd-i şeydâsı,
Ey kebûterlerin neşîdeleri,
O bahârın bu işte ferdâsı:
Kapladı bir derin sükûta yeri
   karlar
Ki hamûşâne dem-be-dem ağlar!

Ey uçarken düşüp ölen kelebek,
Bir beyâz rîşe-i cenâh-ı melek
   gibi kar
Seni solgun hadîkalarda arar;
Sen açarken çiçekler üstünde
Ufacık bir çiçekli yelpâze,
Nâ’şın üstünde şimdi ey mürde
Başladı parça parça pervâze
   karlar
Ki semâdan düşer düşer ağlar!

Uçtunuz gittiniz siz ey kuşlar;
Küçücük, ser-sefîd baykuşlar
   gibi kar
Sizi dallarda, lânelerde arar.
Gittiniz, gittiniz siz ey mürgan
Şimdi boş kaldı serteser yuvalar;
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Yuvalarda—yetîm-i bî-efgan!—
Son kalan mâi tüyleri kovalar
   karlar
Ki havâda uçar uçar ağlar!

Destinde eş semâ-yı şitâ tûde tûdedir
Berg-i semen, cenâh-ı kebûter, sehâb-ı ter...
Dök ey semâ—revân-ı tabiat gunûdedir—
Hâk-i siyahın üstüne sâfî şükûfeler!

Her şâhsâr şimdi-ne yaprak ne bir çiçek!-
Bir tûde-i zılâl ü siyeh-reng ü nâ-ümîd...
Ey dest-i âsmân-ı şitâ, durma, durma çek.
Her şâhsârın üstüne bir sütre-i sefid!

Göklerden emeller gibi rîzân oluyor kar,
Her sûda hayâlim gibi pûyân oluyor kar.

Bir bâd-ı hamûşun per-i sâfında uyuklar
Tarzında durur bir aralık sonra uçarlar.

Soldan sağa, sağdan sola lerzân ü girîzan,
Gâh uçmada tüyler gibi gâh olmada rîzân,

Karlar... bütün elhânı mezâmir-i sükûtun,
Karlar... bütün ezhârı riyâz?ı melekûtun...

Dök hâk-i siyâh üstüne, ey dest-i semâ dök,
Ey dest-i semâ, dest-i kerem, dest-i şitâ dök:

Ezhâr-ı bahârın yerine berf-i sefîdi;
Elhân-ı tuyûrun yerine samt-ı ümîdi!..

Cenap ŞEHABETTİN
Şiir Tahlilleri 1,

haz.: Mehmet KAPLAN

Günümüz Türkçesiyle

KIŞ ŞARKISI
Bir beyaz titreme, bir dumanlı uçuş;

Eşini kaybeden bir kuş

Gibi kar

Geçen bahar günlerini arar…

Ey divane kalplerin şarkıları

Ey güvercinlerin şiirleri,
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1. Metinde ahenk hangi ögelerle ve nasıl sağlanmıştır?

2. Ahenk unsurlarının metne olan katkısını söyleyiniz.

3. Metinde ahengin ses akışı, söyleyiş, ritim ve her türlü ses benzerliğiyle nasıl sağlandığını açıklayınız.

4. Metnin yapı unsurları nelerdir? Metnin yapı birimleri hangi tema etrafında ve nasıl bir araya gelmiştir?

5. Metnin teması yazıldığı dönemin gerçekliği hakkında hangi ipuçlarını vermektedir?

6. Metnin temasını şiir geleneğimiz açısından değerlendiriniz.

7. Metnin sizde uyandırdığı duyguları söyleyiniz.

8. Metindeki kış tasviri günümüz gerçekliğini de yansıtmakta mıdır? Bu tasvirlerle resim sanatı arasında 
nasıl bir ilişki vardır?

9. Metinden kendi anlamı dışında kullanılan kelime, kelime grubu ve cümlelere örnekler veriniz. Bu ifade-
leri yeni kavram ve imajlar açısından değerlendiriniz.

10. Metindeki yeni kavram ve imajların kullanılma nedenini söyleyiniz.

11. Metinden nesir dilinin özelliklerini yansıtan ifadelere örnekler veriniz.

12. Metindeki söz sanatlarını bulunuz. Söz sanatlarının metindeki işlevini söyleyiniz.

13. Metinde doğal çevre hangi ayrıntılarıyla anlatılmıştır?

14. Metinde konuşan kişiyle yansıttığı doğal görünüş arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.

15. Metinden yola çıkarak Cenap Şehabettin’in sanat anlayışı hakkında çıkarımlarda bulununuz.

O baharın bu işte yarını:

Kapladı bir derin sükûta yeri

Karlar

Ki sessizce anbean ağlar!

Ey uçarken düşüp ölen kelebek,

Bir beyaz saçak melek kanadı

Gibi kar

Seni solgun bahçelerde arar;

Seni açarken çiçekler üstünde

Ufacık bir çiçekli yelpaze,

Naaşın üstünde şimdi ey ölü

Başladı parça parça uçmaya

Karlar

Ki semadan düşer düşer ağlar!

Uçtunuz, gittiniz siz ey kuşlar;

Küçücük, beyaz başlı baykuşlar

Gibi kar

Sizi dallarda, yuvalarda arar.

Gittiniz, gittiniz siz ey kuşlar

Şimdi boş kaldı baştan başa yuvalar;

Yuvalarda – suskun yetimler –

Son kalan mavi tüyleri kovalar

Karlar
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 AN LA MA VE YO RUM LA MA
 1. Et kin lik: Servet-i Fünûn Dönemine ait “Tevfik Fikret’in “Cânân-ı Girizana” ve günümüz edebiya-

tına ait Attila İlhan’ın “Ben Sana Mecburum” şiirleriyle ilgili yaptığınız karşılaştırma sonuçlarını arkadaşlarınızla 
paylaşınız.

 2. Et kin lik: “Ferdâ” ile “Elhân-ı Şitâ” adlı metinlerin temaları evrensel bir nitelik taşımakta mıdır? 
Niçin?

 3. Et kin lik: İncelediğiniz metinlerdeki şiir dilinin söyleyiş ve ahenk bakımından doğal dile benzeyen 
ve ayrılan yönlerini belirleyiniz.

 4. Et kin lik: İncelediğiniz metinlerde anlatılanlar nesir diliyle de ifade edilebilir mi? Niçin?

 5. Et kin lik: İncelediğiniz metinlerin yazıldıkları dönemin sosyal ve kültürel hayatından hareketle bu 
metinlerin oluşmasına imkân sağlayan hâkim zihniyetin özelliklerini söyleyiniz.

 6. Et kin lik: Aşağıda verilen metni okuyunuz.

       TERKİB-İ BEND
     (VIII.)

Pek rengine aldanma felek eski felektir
Zîrâ feleğin meşreb-i nâ-sâzı dönektir

Yâ bister-i kemhâda ya vîrânede can ver
Çun bây ü gedâ hâke berâber girecektir

Allââh’a sığın şahs-ı halîmin gazabından
Zirâ yumuşak huylu atın çiftesi pektir

Yaktı nice canlar o nezâketle tebessüm
Şîrin dahi kasd etmesi câna gülerektir

Bedasla necâbet mi verir hiç üniforma
Zer-dûz palan ursan eşek yine eşektir

Bed-mâye olan anlaşılır meclis-i meyde
İşret güher-î âdemi temyîze mihektir

Nush ile yola gelmeyeni etmeli tekdîr
Tekdîr ile uslanmayanın hakkı kötektir

Nâ’danlar eder sohbeti nâ-danla telezzüz
Dîvanelerin hem-demi divâne gerektir

Afv ile mübeşşer midir eshâb-ı merâtib
Kaanûn-i cezâ âcize mi hâs demektir

Milyonla çalan mesned-i izzette ser-efrâz
Birkaç kuruşu mürtekibin câyı kürektir

İmân ile din akçedir erbâb-ı gınâda
Nâmûs ü hamiyyet sözü fukarâda

Ziya PAŞA
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a) Okuduğunuz şiirle “Ferdâ” ve “Elhân-ı Şitâ” adlı şiirleri tema, yapı, dil ve anlatım açısından karşılaştırı-
nız. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.

b) Yaptığınız karşılaştırmadan hareketle Servet-i Fünûn Dönemi şiirinin hangi bakımlardan Tanzimat 
Dönemi şiirinden farklılıklar gösterdiğini belirleyiniz.

 ÖLÇ ME VE DE ĞER LEN DİR ME
1. Aşa ğı da ki cüm le le rin bil dir di ği yar gı lar doğ ru ise kar şı la rı na “D”, yan lış ise “Y” ya zı nız.

• Servet-i Fünûn Dönemi şiiri biçim bakımından Tanzimat Dönemi şiirinin bir devamı niteliğindedir. (   )

• Servet-i Fünûn Dönemi şiirlerinde parça güzelliği yerine bütün güzelliği esas alınmıştır. (   )

• Servet-i Fünûn Dönemi şiirleri bireysel duygular yerine toplumsal duyguları yansıtmıştır. (   )

2. Aşa ğı da ki cüm le ler de boş bı ra kı lan yer le re uy gun ke li me le ri ya zı nız.

• Servet-i Fünûn Dönemi şiirinde ......................................., ....................................... akımların-
dan etkilenilmiştir.

• Servet-i Fünûn Dönemi şiirinde ......................................., ......................................., ..............
........................., nazım biçimleri Batı’dan alınmıştır.

• Servet-i Fünûn Dönemi şiirinde nazım ........................................ yaklaştırılmıştır.

3. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünûn Dönemi şiirinin özelliklerinden biri değildir?

A) Güçlü bir musikinin hâkim olması

B) Doğal görünüşlerin resim çizer gibi sözcüklerle ifade edilmesi

C) Sanat için sanat anlayışının benimsenmesi

D) Kulak için uyak görüşünün benimsenmesi

E) Toplumsal temalara ağırlık verilmesi

4. Aşağıda verilen yazar-eser eşleştirmelerini yapınız.

 Et kin lik: Mensur şiirin kaynağı hakkında bilgi edininiz (99. sayfadaki 2. Etkinlik içindir.).

 Et kin lik: Sınıfınıza bir şiir, bir mensur şiir, bir de hikâye getiriniz (99. sayfadaki 3. Etkinlik içindir.).

Cenap Şehabettin Rübâb-ı Şikeste

Hüseyin Siret Özsever Tamat

Tevfik Fikret Ruh-i Kemâl

Ali Ekrem Bolayır Bağbozumu
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3.b. Mensur Şiir

 HA ZIR LIK ÇA LIŞ MA SI
 1. Et kin lik: Aşağıda verilen metinleri okuyunuz.

MENSUR ŞİİR

His ve hayal dünyamızı etkileyebilecek bir konuyu kısa ve çarpıcı bir 
şekilde, şiirin cümle yapısını ve ahengini koruyarak şairane bir eda ile 
vezne ve kafiyeye bağlı olamadan anlatan edebî bir türdür.

Bu edebî türün ilk örneklerine Fransa’da rastlanır. Fransa’da men-
sur eserin bazı özelliklerini taşıyan yazılara 1842’ye kadar “prose 
poe ‘tigue / şairane düz yazı” deniliyordu fakat Fransız şairi Aloysius 
Bertrand (Aloys Bertrand) “Gaspard de la Nuit (Gesperd döla Nuyt)” 
adlı eseriyle mensur şiirlerini yayımlayınca şairane düz yazının adı 
“Mensur Şiir - poème en prose (pom en pros)” olur; bu suretle yeni bir 
edebî tür ortaya çıkar. Niyazi Akı, bu yeni türün tam olarak oturmasını 
Baudelaire (Bodler), Isidore Ducasse (İsod Dukase) ve Arthur Rimbaud 
(Artur Rimbou)’nun sağladığını söyler.

                Ferhat ASLAN

TÜRK EDEBİYATINDA MENSUR ŞİİRİN DOĞUŞU VE GELİŞMESİ

19. yüzyıl siyasi ve sosyal alanlarda olduğu gibi edebiyatımızda da köklü değişikliklerin yaşandığı bir 
dönemdir. Bu dönem içerisinde ise Servet-i Fünûn devrinin çok önemli bir yeri vardır. Servet-i Fünûn’un 
önemini Kenan Akyüz, şöyle dile getirir:

“Servet-i Fünûn yahut Edebiyat-ı Cedide Devri, Türk edebiyatında 1860’tan beri devam eden Doğu-Batı 
mücadelesinin kesin sonucunu - Batı edebiyatının lehine olarak - tayin eden sonuncu safhadır. Gerçekten, 
pek yoğun ve pek dinamik çalışmalarla geçen bu kısacık safhanın sonunda Türk edebiyatı gerek zihniyet 
gerek temalar ve gerekse teknik bakımlardan tamamıyla Avrupai bir mahiyet kazanabilmiştir.

İşte Yenileşme Devri Türk Edebiyatına kadar genel olarak şiir “vezinli ve kafiyeli söz” olarak tarif edilmiş 
ve bu kuralın dışına çıkılmamıştır. Fakat Batı ile daha yakın ilişkiler kurduğumuz 19. yüzyılda Yenileşme Devri 
Türk Edebiyatı ile birlikte bu gelenekçi şiir anlayışı diğer edebî türlerde olduğu gibi yıkılmaya başlamıştır. 
Böylece de şiir, “Vezinli ve kafiyeli sözdür.” tarifinin dışına çıkarak farklı arayışlar içerisine girilmiştir.

Edebiyatımızdaki bu farklı arayışlara öncülük eden kişi Şinasi’dir. Ahmet Hamdi Tanpınar, Şinasi’nin Türk 
şiirinin yenileşmesinde öncülük ettiğini şöyle vurgular:

“...Şinasi’nin şiirimizde yaptığı yenilik, bir itibarla nesirde yaptığından hem büyük hem de çok yüzlü. O, 
nesirde aşağı yukarı boş bir sahada çalışıyordu. Şiirde ise beş asırlık zengin, her itibarla yerleşmiş, köklü bir 
gelenekle karşı karşıya idi. Bu geleneğin arkasında ise doğrudan doğruya insan vardı. Şinasi, bu eski ağacı 
kökünden sarsarken arkasındaki değerler cetvelini de sarsan ve söken adamdır.”

Şinasi’nin şiirde yaptığı yeniliklerin bizin konumuzu ilgilendiren en önemli tarafı onun Fransız edebiya-
tından yaptığı çevirilerdir. Niyazi Akı, mensur şiiri hazırlayan nedenler arasında bu çevirilerin önemli rol 
oynadığını söyler:

“... Çünkü mensur şiirimizi hazırlayan etkenlerden biri manzum yazılardan düz yazıya yapılan çeviri ve 
yorumlar ise öteki de yabancı bir dilden dilimize yapılan şiir çevirileridir. Çeviri, dil özelliklerinin doğurduğu 
zorluklar yüzünden bazı fedakârlıkları gerektirdiği için yabancı dilde yazılmış bir şiiri çevirmeyi, o şiiri hiç 

Ferhat ASLAN
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1. Okuduğunuz metinlerden hareketle mensur şiir hakkında çıkarımlarda bulununuz.

2. Şiir ile mensur şiir arasındaki farklılıkları söyleyiniz.

3. Sizce şiir bir olayı dile getirebilir mi? Niçin

 ÇÖZÜMLEME / İN CE LE ME
 1. Me tin

değilse dış yapısını zorlama saymak yerinde olur. Böylece çevirileri yaparken şiirin iç yapısını ve derinliğini 
önemser ve ona sığınırız. İşte bu dışı bırakarak içe yöneliş mensur şiire doğru atılmış ilk adım olur.”

Şinasi’nin açmış olduğu bu yolda ilerleyen Recaizade Mahmut Ekrem “Takdir-i Elhan”da “...Her mevzun 
ve mukaffâ lakırdı şiir lazım gelmez. Her şiir mevzun ve mukaffa bulunmak iktiza etmediği gibi” diyerek 
hem fikirleriyle hem de “Nağme-i Seher” (1871), “Zemzeme”ler (1885) gibi eserleriyle edebiyatımızda Halit 
Ziya’ya gelinceye kadar mensur şiir türünün olgunlaşmasına çok mühim katkılarda bulunmuştur.

Bununla beraber Namık Kemal’in “İntibah” (1876), Abdülhak Hamit’in “Makber Mukaddimesi” (1887), 
Mustafa Reşit’in “Gözyaşları” (1881) gibi bazı eserleri de mensur şiir türünün gelişmesinde katkıları olan 
eserler arasında sayılagelmiştir.

Ferhat ASLAN

GİRYE-İ TABİAT

Sema-yı sahrayı kesif bir sütre-i matemi istila etmiş, etrafı hazin bir zulmet kaplamış, derin bir sükut içinde  
baranın aheste aheste sukutundan başka bir şey işitilmiyor.

Şems bulutlar arasından o derece kesif görünüyor ki bir perde-i sirişk altındaki gözleri andırıyor.

Mevcudat, matem-i tabiata karşı hazin hazin sükut ediyor. Sema giryelerini saçmakta devam ediyor.

Tabiatın şu hâl-i melâlengizi beni meclub etti. Sıklet-i baran altında dallarını sarkıtmış olan bir ağacın 
altına oturdum.

Gözlerim sahranın menazır-ı ye’s-amizini müştakane, mütelezzizane dolaştı.

Kalbimde bir memnuniyet-i hazine hissediyordum: Mevcudatı benimle beraber girye-nisar-ı ye’s görmek-
ten garip bir lezzet buldum.

Halit Ziya UŞAKLIGİL

Mensur Şiirler

Günümüz Türkçesiyle

TABİATIN GÖZYAŞI

Gökyüzünü yoğun bir yas örtüsü kaplamış, etrafı hazin bir karanlık bürümüş, derin bir sessizlik içinde 
yağmurun aheste aheste düşüşünden başka bir şey işitilmiyor.

Güneş bulutlar arasından öyle yoğun görünüyor ki bir gözyaşı perdesi altındaki gözleri andırıyor.

Varlıklar, tabiatın matemine karşı hazin hazin susuyor. Gökyüzü gözyaşlarını saçmaya devam ediyor.

Tabiatın şu sıkıntı veren hâli beni çekti. Yağmurun ağırlığı altında dallarını sarkıtmış olan bir ağacın altına 
oturdum.

Gözlerim ovanın ümitsizlik dolu manzaralarını arzuyla lezzet alarak dolaştı.

Kalbimde hüzünlü bir memnuniyet hissediyordum: Varlıkların benimle beraber ümitsizlik gözyaşları dök-
mesinde garip bir lezzet buldum. 
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 2. Me tin

1. Okuduğunuz metinlerin ahenk unsurlarını belirleyiniz.

2. Metinleri oluşturan birimler nelerdir? Bu birimler hangi temalar etrafında bir araya gelmiştir?

3. Metinlerden kendi anlamı dışında kullanımış kelime, kelime grubu ve cümlelere örnekler veriniz.

4. Metinlerdeki imgeleri bularak bu imgelerin niçin kullanıldığını söyleyiniz.

5. Metinlerin dil ve anlatım özellikleri hakkında çıkarımlarda bulununuz.

6. Metinlerde dile getirilen duygu ve düşünceler gerçeğe uygun mudur? Niçin?

7. Metinlerin sizde uyandırdığı duygu ve düşünceleri sözlü olarak ifade ediniz.

8. İncelediğiniz metinlerden hareketle Halit Ziya Uşaklıgil ve Mehmet Rauf’un fikrî ve edebî yönü hakkında 
çıkarımlarda bulununuz.

HİCRAN-I EMEL

Daha hiç, hiçbir şey, daha hiçbir şey yok, sade birkaç nazar, sade birkaç tebessüm fakat ruhum fakat 
hayatım bütün senin, bütün seninle meşgul, bütün seninle muattar...

Daha hiçbir şey yok, hayalin bile benim değil, hayaline bile hakkım yok! Fakat ruhum bütün hicran, bütün 
hicranya malamal, bütün hicranınla meshuf ve mütehassir...

Hayalin bile benim değil iken beni sevsen de benim olamayacağın, benim olsan da yine kaybolacağın 
hicranıyla zehr-alud; bu kadar bikes saadetin bile sinesinde acı bir hicran var, bir hicran-ı emel, senin emelinin 
hicranı, senin hicranının ateşi...

— Fakat bari bilseydin, ümitsiz, emelsiz bile senin için muztarib ve zebun kalan bir ruh-ı perişan, bir 
hayat-ı mecruh olduğunu olsun bilseydin...

Acı, pür-hicran fakat yine bir teselli, yine hemen bir saadet olurdu.

Mehmet RAUF

Siyah İnciler

Günümüz Türkçesiyle

HİCRAN-I EMEL

Daha hiç, hiçbir şey, daha hiçbir şey yok, sade birkaç bakış, sade birkaç tebessüm fakat ruhum fakat 
hayatım hep senin, hep seninle meşgul, hep senin kokunla dolu...

Daha hiçbir şey yok, hayalin bile benim değil, hayaline bile hakkım yok! Fakat ruhum hep ayrılık, hep 
ayrılık acısıyla dolu, hep ayrılığınla susuz ve hasret...

Hayalin bile benim değilken beni sevsen de benim olamayacağın, benim olsan da yine kaybolacağının 
acısıyla zehirli; bu kadar kimsesiz saadetin bile sinesinde acı bir ayrılık var, bir ayrılık emeli, senin ayrılğının 
emeli, senin ayrılığının ateşi...

— Fakat bari bilseydin, ümitsiz, emelsiz bile senin için çırpınan ve güçsüz kalan perişan bir ruh, yaralı bir 
hayat olduğunu olsun bilseydin...

Acı, ayrılık dolu fakat yine bir teselli, yine hemen bir saadet olurdu.
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 AN LA MA VE YO RUM LA MA
 2. Et kin lik: Mensur şiirin kaynağı ile ilgili edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

 3. Et kin lik: a) Sınıfa getirdiğiniz mensur şiir, şiir ve düz yazı metnini karşılaştırarak bu metinlerin 
farklı ve benzer yönlerini belirleyiniz.

b) Karşılaştırdığınız metinlerden hangisi yazarlarının duygularını daha rahat ifade etmeye imkân vermek-
tedir? Açıklayınız.

 4. Et kin lik: İncelediğiniz mensur şiirlerden yazıldıkları dönemin hâkim zihniyetini belirleyiniz.

 ÖLÇ ME VE DE ĞER LEN DİR ME
1. Aşa ğı da ki cüm le le rin bil dir di ği yar gı lar doğ ru ise kar şı la rı na “D”, yan lış ise “Y” ya zı nız.

• Mensur şiirin ilk örneklerine Almanya’da rastlanır. (   )

• Edebiyatımıza mensur şiir çeviri yoluyla girmiştir. (   )

• Edebiyatımızda ilk mensur şiiri Halit Ziya Uşaklıgil yazmıştır. (   )

2. Aşa ğı da ki cüm le ler de boş bı ra kı lan yer le re uy gun ke li me le ri ya zı nız.

• Düz yazı şeklindeki şiirlere ....................................... denir.

• Namık Kemal’in ........................................ adlı romanı mensur şiirin gelişimine katkı sağlamıştır.

• Abdülhak Hamit Tarhan’ın .................................... adlı eseri mensur şiir türüne zemin hazırlamış-
tır.

3. Aşağıda verilen yazar-eser eşleştirmelerini yapınız.

 Et kin lik: Servet-i Fünûn Dönemi hikâyesinin edebiyatımızdaki yeri ve değeri hakkında araştırma 
yapınız (100. sayfadaki 3. Etkinlik içindir.).

 Et kin lik: Üç gruba ayrılınız. Sınıfınıza bir masal (birinci grup), bir halk hikâyesi (ikinci grup), bir de 
modern hikâye (üçüncü grup) getiriniz (103. sayfadaki 3. Etkinlik içindir.).

 Et kin lik: Madam Bovary (Bovari) adlı romanı okuyunuz (108. sayfadaki “Anlama ve Yorumlama” 
bölümünün 3. sorusu içindir.).

Halit Ziya Uşaklıgil Siyah İnciler

Yakup Kadri Karaosmanoğlu Mezardan Sesler

Mehmet Rauf Erenlerin Bağından
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4.a. Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler (Hikâye)

 HA ZIR LIK ÇA LIŞ MA SI
 1. Et kin lik: İnsana özgü tüm gerçeklikler kurgu yoluyla anlatılabilir mi? Niçin?

 2. Et kin lik: Siz hikâye yazarı olsaydınız insanın daha çok hangi yönünü ifade ederdiniz?

 ÇÖZÜMLEME / İN CE LE ME
 1. Me tin

ANLAMSIZ HAYAT

Şimdi kaç sene oluyor ki böyle, her gün sabahleyin çantasını dolduran 
mektupları alır çıkardı. Yürümekten, kaldırımlara sürüne sürüne bu yorgun 
bacakları çekip götürmekten bezmiş, usanmış, dünyanın binlerce köşelerin-
den gelen bu kâğıt parçalarını sokak sokak, kapı kapı gezdirip dağıtmaktan, 
evet, artık nefret edercesine bıkmıştı.

Şimdi kaç sene oluyor ki böyle, güneşlerde yanarak ateş püsküren yaz 
havalarında nefesi tıkanarak kış günlerinde yağmurların altında ıslanan sırtını 
kabartarak rutubetten sızlayan ayaklarını çamurların içinde sürükleyerek bu 
büyük şehrin binlerce sokaklarında dolaşmaktan, çantası beline çarpa çarpa 
sayısız adamların habersiz muhbiri olmaktan artık iğrenmiş, bunalmıştı.

Seneler... Onların insafsız sillesi her gün meçhul emellerle yüklü başını 
biraz daha indirecek, biraz daha topraklara yaklaştıracak darbeler vura vura 
geçmiş; mecalsiz, asabı bozuk yattığı gecelerden sonra gündüzleri açan her 
güneş ona: “Bugün yine dünkü gibi her zamanki gibi müvezzisin ve her 
zaman böyle olacaksın!..” demişti.

Ah!.. Bu sokakların bitmez tükenmez karışık, dolaşık çizgilerini durmaz dinlenmez adımlarla binaların 
rakamlarına bakarak, dükkânlardan isim sorarak bir adam bulmak için saatlerce dolaşarak gezmeye mahkûm 
olan sefil ömür!..

İşte bugün başlayarak inatçı sükutuyla soluk esvabını kemiklerine yapıştıran, yırtık ayakkabılarından 
çoraplarına nüfuz eden yağmurdan bütün küskünlüğü feveran etti. Bir yere sığınmaya lüzum görmeyerek 
şu kendisini kamçılamak isteyen yağmuru küçümsemek için kaçmayarak hemen oraya, kapalı bir dükkânın 
kenarına oturdu. Gözlerinin önünde siyah kabarcıklarla çamurları kaynaşan yağmurun altında bir cehennem 
nehri şeklinde akıyor zannedilen sokağa, hayatın o heyecan sahnesine baktı.

İlk önce, şemsiyelerinin altında korunmuş ayaklarıyla müsterih geçenleri gördü, sonra çamurları yararak 
akıp giden arabalara baktı. Şüphesiz, yağmur bunlara ait değildi.

Bu şemsiyeliler, bu arabalılar, işte zavallı çantasını dolduran mektupların sahipleri...

Bunların içinde, şu hayatın arasında kendisi ne idi? Dünyaya bu adamların mektuplarını taşımak için mi 
gelmişti?

Artık sokağa bakmadı. Şimdi eski esvabının kenarlarından sıza sıza, damla damla damlayan sulara, çamur-
lu paçalarının altında ağlıyor zannolunan ayakkabılarına bakıyordu.

Halit Ziya UŞAKLIGİL

4. Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler
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Ah!.. Bu mektuplar!.. Herkesten gelip herkese giden şeyler!.. O bunlara yabancı idi. Ona daha hayatın-
da hiçbir mektup gelmemişti, o yalnız başkalarının mektuplarına memurdu. Hiçbir kimsesi yoktu ki ondan 
bekleyecek mektubu olsun.

Şu her gün dolup boşalan çantayı hep bir hüsran ahıyla açıp kapardı. Senelerden beri elinden geçen bu 
şeylere imrenirdi. Ne olurdu, ara sıra bir tanesi, bir teselli hissesi olarak ona ait olsaydı.

İçlerinde neler keşfederdi? Bir tenha sokakta, cumbasının içinde bekleyen bir kadın bilirdi ki oğlundan 
mektup alırdı. Her hafta üç dört mektubu birden gelen bir tıbbiyeli tanırdı ki mektupların içinde pembe 
zarflısını açmak için acele ederken elleri titrerdi. Artık yavaş yavaş, senelerce ülfet ve melekeden gelen bir 
ferasetle yazılardan, isimlerden, zarfların şekillerinden, kâğıtların kokularından hemen hemer muhtevalarını 
anlamaya başlamıştı. Evet bütün o mektuplaşan babalarla çocukları, karı kocalarla âşıkları keşfediyor; evet, 
şu gözünün önünden arabalarıyla şemsiyeleriyle geçen, kendisi gibi boynuna başkalarının mektuplarıyla dolu 
bir çanta asılı olmayan bütün adamları, bütün o mektup sahiplerini anlıyordu ve anlıyordu ki kendisi bunların 
içinde nasipsiz, bahtı boş, tamamıyla yabancıydı. Ona hiçbir yerden mektup gelmeyecekti.

O vakit, ıslak saçlarından yanaklarına doğru akan yağmurların altında, bu ümitsiz hayat, bu zavallı kimse-
siz müvezzi, ağır bir karamsarlık duydu; artık boynuna tahammül edilemeyecek bir zincirle asıla asıla aşağıya 
doğru kaldırımlara vurmak için başını çekiyor gibi ağır gelen şu çantayı, şu başkalarının mektup mahfazasını 
koparıp atmak, ayaklarıyla çiğnemek ve sonra biraz da rahat etmek için işte şuraya, üzerinden geçildikçe 
açılıp kapanan çirkefin içinde, arabaların tekerlekleri altına boylu boyuna uzanıp ölmek, çamurlara gömül-
mek istedi.

Halit Ziya UŞAKLIGİL

Türk Hikâye Seçkisi,

haz.: Ahmet ÖZALP

 3. Et kin lik: Edindiğiniz bilgiler ışığında Servet-i Fünûn Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini söyle-
yiniz.

 4. Et kin lik: Servet-i Fünûn Dönemi hikâyesinin yeri ve değeri hakkında yaptığınız araştırmanın 
sonuçlarını arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. Metnin olay örgüsünü belirleyerek şemalaştırınız.

2. Metindeki kişiler kimlerdir? Bu kişilerin birbirleriyle olan ilişkisini ve belirgin özelliklerini söyleyiniz.

3. Metindeki kişilerin olay örgüsündeki işlevleri nelerdir?

4. Metindeki mekânları söyleyiniz. Bu mekânlar gerçeklik duygusunu uyandıracak bir niteliğe sahip midir? 
Niçin?

5. Metinde anlatılan olayların geçtiği zamanı söyleyiniz. Metindeki zaman, metnin yazıldığı dönemin zama-
nıyla hangi bakımdan ilişkilidir?

6. Aşağıda verilen tabloyu doldurunuz.

Halit Ziya UŞAKLIGİL

Eserle Olan İlişkisi

..................................................................

..................................................................

..................................................................

.................................................................

...................................................................

...................................................................

Fikrî ve Edebî Yönü

..................................................................

..................................................................

..................................................................

.................................................................

...................................................................

...................................................................
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1. Anlatıcının balıkçıları izlemesiyle başlayan olaylar nasıl devam etmiştir? Bu olayları şemalaştırınız.

2. Metindeki kahramanları söyleyiniz. Bu kahramanların öne çıkan kişisel özelliklerini ve birbirleriyle olan 
ilişkilerini belirleyiniz.

3. Metinde anlatılan olaylar nerelerde geçmektedir? Olayların geçtiği yerler gerçeğe uygun olarak yansıtıl-
mış mıdır?

4. Metindeki mekânların olay örgüsü içindeki işlevi nedir?

5. Metindeki olayların zamanını söyleyiniz. Metindeki zamanla metnin yazıldığı dönemin zamanı arasında 
nasıl bir ilişki vardır?

6. Metinden hareketle Hüseyin Cahit Yalçın’ın fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulununuz.

 AN LA MA VE YO RUM LA MA
1. Okuduğunuz metinlerin teması insana özgü hangi gerçeklikle ilgilidir? İnsana özgü bu gerçeklik metin-

lerde nasıl somutlaştırılmıştır?

2. İncelediğiniz metinler hangi temel çatışma üzerine kurulmuştur? Bu temel çatışmadan hareketle metin-
lerin temasını söyleyiniz.

3. Metnin yapı unsurları arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

4. İncelediğiniz metinlerde anlatılan olaylar ve tanıtılan kişilerin benzerlerine yakın çevrenizde rastlıyor 
musunuz? Örnekler veriniz.

5. İncelediğiniz metinlerin oluşmasını sağlayan hâkim zihniyeti belirleyiniz.

EZİK PALAMUT

Bir saatten beri denizde uğraşmışlar, bağrışmışlardı. Uzaktan onları 
seyrediyordum. Nihayet bu şiddetli yorgunluğun, ezici sa’yin mükâfatı olan 
palamutları sahile getirdiler, büyük işportalar içine boşalttılar. Denizden 
gaz tenekeleriyle sular aldılar; temizliyorlar, yıkıyorlar, ayırıyorlardı.

Birisinin yanında durarak bakıyordum. Bu ihtiyar bir balıkçı idi. Gece 
gündüz deniz üzerinde, balık arkasında geçen sa’yu meşakkat seneleri 
yüzünü buruşturmuş, yakmış idi. Şimdi yere çömelerek balıkları sıralamak-
la iştigal ediyordu. Bunların arasında bir tanesi ezilmiş, parçalanmış zuhur 
etti; bunu bir tarafa ayırdı. Bir köpeğe verecek diyordum fakat köpeğin 
bile yemesi şüpheli idi.

İşi bitmek üzere iken yanından geçen küçük çocuğunu çağırdı, o ezik 
palamutu verdi:

— Al bunu, dedi, eve götür.

Bu kadar zahmet, meşakkat içinde nihayete eren şu hayatın, o hayata 
merbut olan sefil bir ailenin bir sağlam palamuttan bile demek nasibi yoktu. 
Soğuklarda, karanlıklarda, bir takım tehlikelere göğüs vererek ölmeyecek 
kadar yaşamak, sürünmek için yine hayatlarını feda eden bu mahrumiyetin 
köpeklerin yemesi bile meşkûk olan ezik, çürük palamutlarla iktifa ettiğini 
düşünüp de azabı vicdanî hissetmeden lokmasını yutmaya vicdanen hak 
kazanmış olanlar acaba kaç kişidir?

Hüseyin Cahit YALÇIN

Agâh Sırrı LEVENT

Servet-i Fünûn Edebiyatı

 2. Me tin

Hüseyin Cahit YALÇIN
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6. Aşağıda verilen tabloyu doldurunuz.

Anlatıcı
Anlatıcının 
Bakış Açısı

Anlatıcının 
Tavrı

Anlatıcının Dile 
Yüklediği Yeni 

Anlam Değerleri

Bağlı Olduğu 
Hikâye Tarzı

Ait Olduğu 
Gelenek

Anlamsız Hayat

Ezik Palamut

 3. Et kin lik: Sınıfa getirdiğiniz halk hikâyesi, masal ve modern hikâyeyi yapı, tema, dil ve anlatım 
bakımından karşılaştırarak ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.

 ÖLÇ ME VE DE ĞER LEN DİR ME
1. Aşa ğı da ki cüm le le rin bil dir di ği yar gı lar doğ ru ise kar şı la rı na “D”, yan lış ise “Y” ya zı nız.

• Servet-i Fünûn Dönemi hikâyesinde daha çok bireysel konular işlenmiştir. (   )

• Servet-i Fünûn Dönemi hikâyeleri realizm ve natüralizm akımından etkilenmiştir. (   )

• Servet-i Fünûn Dönemi hikâyelerinde sadece İstanbul anlatılmıştır. (   )

2. Aşa ğı da ki cüm le ler de boş bı ra kı lan yer le re uy gun ke li me le ri ya zı nız.

• İzmir Hikâyeleri .................................................................... aittir.

• Çağlayanlar adlı eseri  ......................................................... Servet-i Fünûn Dönemi hikâyeleri 
arasında önemli bir yer sağladı.

• Saffeti Ziya, hikâyelerini .................................., .................................., .................................. 
adlı eserlerinde toplamıştır.

3. Aşağıda verilen yazar-eser eşleştirmelerini yapınız.

 Et kin lik: Servet-i Fünûn Dönemi romanı hakkında bilgi edininiz (104. sayfadaki 3. Etkinlik içindir.)

 Et kin lik: Sınıfınıza bir destan (birinci grup), masal (ikinci grup) ve mesnevi (üçüncü grup) metni geti-
riniz (109. sayfadaki 3. Etkinlik içindir.)

Ahmet Hikmet Müftüoğlu Hayat-ı Muhayyel

Halit Ziya Uşaklıgil

Hüseyin Cahit Yalçın

Âşıkane

Kadın Kalbi

Mehmet Rauf

Saffeti Ziya

Ömr-ü Tehi

Haristan
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4.b. Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler (Roman)

 HA ZIR LIK ÇA LIŞ MA SI
 1. Et kin lik: Roman ya da hikâye yazarı olsaydınız daha çok neleri anlatırdınız?

 3. Et kin lik: İnsana özgü gerçekliği hikâye mi roman mı daha belirgin anlatır? Düşüncelerinizi sözlü 
olarak ifade ediniz.

 3. Et kin lik: Servet-i Fünûn Dönemi romanı hakkında edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 4. Et kin lik: a) Servet-i Fünûn Dönemi romanında hangi konular işlenmiştir?

b) Servet-i Fünûn Dönemi romanının dil özelliklerini söyleyiniz.

 ÇÖZÜMLEME / İN CE LE ME
 1. Me tin

AŞK-I MEMNU

(Bu eserde, Adnan Bey’in kırk beş yaşında olmasına rağmen ve 
biri kız öteki erkek iki küçük çocuğu bulunmasına rağmen ikinci bir 
evlilik yapmasıyla işlediği hatanın hikâyesi anlatılır. Adnan Bey’in 
yeni evlendiği genç ve güzel karısı Bihter, İstanbul’un meşhur sima-
larından Firdevs Hanım’ın kızıdır ve Adnan Bey’le sırf zenginliği için 
evlenmiştir.)

(...)

Göksu’yu ve ıssız bir gün olmak üzere, perşembeyi seçmişlerdi. İki 
evin halkı hemen hep orada idiler. Dört sandal olmuşlardı. Bülent, Beşir’i 
kandırarak kürek çekmeye çalışıyordu. Onların sandalı en öndeydi. İçinde 
Matmazel de Courton (Matmazel dö Korton), Nihal’i güldürmek için fazla 
bir korku ile Bülent’e:

— Lakin bu küçük gemici bize Göksu’nun tadını tattıracak!..

diyordu. Bir ara sandal gırrttt... dedi. Bülent küreği elinden bırakarak:

— İşte, Amerika’yı bulduk, diyordu. Kristof Kolomb çıkabilir. Yaşasın 
Kristof Kolomb, yaşasın Yeni Dünya!

Arkada, kikte Nihat Bey Adnan Bey’e diyordu ki:

— İşte gördünüz mü? Dört kürek çekerseniz bir sığa rastlarsınız.

O, dereye girileliden beri, Adnan Bey’e Göksu ile ilgili birtakım bayın-
dırlaştırma tasarımlarından söz ediyordu. Bir ara arkadan Behlûl’ün sesi işitildi; başlarını çevirdiler: Behlûl, 
Bihter, Peyker kıyıda idiler. Behlûl:

— Biz yürüyerek gidiyoruz, diyor; Bihter, yürümek istemeyerek sandalda kalan annesine:

— Sakın sandaldan kendi kendinize çıkmayınız... uyarısına gerek görüyor; Peyker kollarını uzatarak 
Katina’nın kucağında, yanını yöresini yadırgayarak bakınan bebeğine - mini mini Feridun’a, kıyıdan kendisini 
tanıtmaya çalışıyordu:

— Cicim!.. Gel bana, gel... Hani bunun annesi? Canım, bunun annesi nereye gitmiş?

Neyse sandal kurtulduktan sonra Nihal:

— Artık biz de çıkalım, dedi.

Halit Ziya UŞAKLIGİL  

(Millî Yıllık’tan)
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Behlûl, Peyker’le Bihter’in arasında yürüyor, Peyker’e diyordu ki:

— Böyle kıra çıkınca bende önüne geçilemez bir istek uyanır: Koşmak... Uygun görseniz bu gün sizinle 
ne güzel koşmak oyunları bulurduk- Peyker’e biraz daha sokularak bir engel kasttettiğini anlatır bir sesle 
ekliyordu:

— Siz kaçardınız, ben kovalardım. Öyle sanıyorum ki sizin kaçmakta ustalığınız var. Ama be de kovala-
mak için öyle bitmez tükenmez bir sabır, bir direniş var ki sonunda...

Peyker gülerek sordu:

— Sonunda?..

— Sonunda sizi tutardım...

Bihter, onlardan biraz uzakta, bir yalnızlık içinde imişcesine, işitmeyerek işittiklerine katılmayarak yürü-
yordu. Peyker’in arkasında çok hafif beyaz ipekten, kolsuz bir yeldirme vardı ki yalnız boynundan bir toka 
ile omuzlarının üstünde uçacak bir hafiflikte durarak ıssızlığın verdiği özgürlükte, pek ince, göğsünün yarısına 
kadar teninin pembeliklerini açığa vuracak derecede saydam muslin gömleğini bol yenlerinin festonları ara-
sında saklanamayan bileklerini açık bırakıyordu.

Behlûl, “Sonunda sizi tutardım!..” derken o, beyaz ince muslininin altında, bol yenlerinin saygısız açıklık-
ları arasında, gözleri bir verilecek karşılık arıyordu.

Bir süreden beri Peyker’i böyle gözleriyle sözleriyle izliyordu. Peyker bundan öfkeleniyor görünmüyordu. 
Onun için bu öyle bir eğlence idi ki çocukluktan beri gezinti yerlerinde başlanmış şakaların normal bir sür-
dürülmesi niteliğindeydi. Behlûl’un izlemesi bir şaka hâlinden çıkmadıkça buna öfkelenmek fazla bir titizlikti. 
Üstelik bağlısı oldukları sınıfın ahlak felsefesine göre bu, kaçınalacak bir kalabalık sayılabilirdi.

Yalnız Behlûl’ün emelinde biraz aşarı cesaret görüldükçe küçük bir alaya alma, ufak bir kahkaha, tuhaf 
bir sözle bu izlemelere bir ara verilir; konunun bir şakalaşmanın dışına çıkarılmasında biraz düşünüleceği 
anlatılırdı.

(...)

Peyker Behlûl’un son sözüne bir alayla karşılık vermişti:

— Ben de tam tersine böyle eğlencelere geldikçe kendimde önüne geçilemez bir istek ama sizinkine 
benzemeyen bir istek duyarım: Eve dönmek. Ne koşmak ne kaçmak ne kovalamak aklıma gelmez. Hele 
yakalanmak, huyumla hiç bağdaşabilecek bir şey değil. Bakınız size söyleyeyim: Dünyada benim kadar ken-
disini uzun uzun dinlemiş, duygularının bilmecesini benim kadar açık seçik çözebilmiş bir kadına pek seyrek 
rastlayabilirsiniz...

Beni mutlu edecek nedin bilir misiniz? Hani ya geçen hafta bir gün gene bu günküne benzer şeylerden söz 
etmek için bana gelmiştiniz, aklınıza geliyor mu, bizi nasıl bulmuştunuz. O küçücük bahçenin bir köşesinde 
Feridun salıncağının içinde havalanırken Nihat’ı uzun sandalyesine yatmış, o bitmez tükenmez gezetelerini 
okurken görmüştünüz değil mi? Ben de onların arasında düşünüyordum...

Evet, düşünüyordum ki mutluluk, işte emellerini böyle bir bahçenin köşesinde, bir salıncakla bir yığın gaze-
tenin arasına koyabilmektir. Bu mutluluk köesinin sessizlik ve rahatlık çerçevesinden sizi ortadan çıkarıyorum 
düşüncelerimin arasından o gün sizin mırıldandığınız o tekerleme gibi şeyleri hep çıkarıyorum...

Peyker yavaş, elinde şemsiyesini otların üstünde sürterek dudaklarında bir gülümsemeyle söylüyor; Behlûl 
inanılmayacak bir şey dinleyenlere özgü bir kuşku hâliyle gülümsüyordu. Peyker’e:

— Acaba?...

dedi. Peyker birden sesine bütün dile getirişinin içtenliğini koyarak karşılık verdi:

— O kadar sahi ki işte şimdi, daha on dakikalık bir zaman geçmeden, Feridun’u görmek gereksinimini 
duyuyorum. İşte koşmak istiyorum ama kovalanmak için değil, Feridun’a yetişmek için...

Uzaktan Nihal’le Matmazel de Courtoun’u gördüler. Daha ileride Bülent’in sandalı başka bir Amerika’ya 
daha uğramıştı. Bihter Bülent’e bağırıyordu:

— Bülent, yetişir artık; çıkınız bakalım...
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Bülent hep Kristof Kolomb oyunun izleyerek Beşir’e kıyıdakileri gösteriyor:

— İşte, diyordu, vahşiler!.. Çıkmaya gelmez, anlıyor musun? Sonra...

Eliyle bir şey anlatmak istiyordu. Sonunda herkesin bu konudaki direnişlerine karşı, sandalı yanaştırmaya 
karar verdi. Behlûl yavaşça Peyker’e diyordu ki:

— İster misiniz sizi sandalla ta derenin sonuna kadar götüreyim? Öyle baş başa ne güzel olurdu!..

Peyker karşılık vermedi. Artık sıkılmaya başlıyordu. Hep birlikte yürüdüler; Bülent en önde gidiyordu, 
haber verdi:

— Geldik, geldik!.. İşte babamla Nihat Bey...

Hep orada idiler. Nesrin’le Şayeste kahvecinin hasırlarını seccadelerle örtüyorlar; Firdevs Hanım birlik-
te getirilen açılır kapanır uzun sandalyesini bir ağacın altına yerleştirmeye çalışıyordu. Katina, kucağında 
Feridun’la Peyker’e koştu. Şakire Hanım’la Cemile ötede, sepetten tabakları çıkarıyorlardı.

Bu an hiçbir şeyden memnun olmayan Nihal, Matmazel de Courton’a diyordu ki:

— İşte geldik! Şimdi, şimdi ne olacak sanki? Akşama kadar böyle oturulacak, değil mi? Bu gün yanımdan 
hiç ayrılmayınız, olmaz mı matmazel?

Peyker şimdi bir iskemleye oturmuş, Feridun’a sözler söylüyordu. Behlûl biraz arkasında durdu. O kadar 
yakınında ki genç kadının göğsünden ensesinden, saçlarından çıkan ılık, kokulu hava ile ciğerleri şişiyordu. 
Çocuğa dikkat ediyor görünerek diyordu ki:

— İşte, tamamıyla sizin gözleriniz...

Ötede, derenin kıyısında Nihat Bey, kolunu uzatarak Adnan Bey’e tasarımlarının havada bir haritasını 
çiziyordu:

— Bilmem, diyordu. Dere, yapmak istediğim şeylerle gözlerinizin önüne geliyor mu? Denizin sularından 
yararlanmak için dereye o kadarcık bir derinlik vermek yeterlidir sanıyorum. Sonra bunun içine küçük küçük 
muşlar, zarif gondollar, dünyanın çeşitli ülkelerine özgü bir türlü kayıklardan sandallardan birer örnek koyu-
nuz; burasını bir küçük gemiler fuarı hâline getiriniz.

Kıyılara da Çin’den Hint’ten, Acem’den, Japon’dan alınmış köşkler koyunuz. Örneğin şurda, hurma 
ağacının aasında kaybolmuş bir Arap köşkü, beride muz ağaçlarının ortasında bi pagod, bir yanda eteğine 
bir gondol yanaşmış bir Venedik sarayı...

Sanki bu dere doğu ve batının, kuzey ve güneyin güzellikler sergisi olsun. Bu değişik şeylerin gölgeleriyle 
renklenerek akıp gitsin. Kıyılarında elektrikle çalışan omnibüsleri koşarken bir yandan esir bir balon yükse-
lerek Boğaz’ı, İstanbul’u, Haliç’i, Adaları, Marmara’yı seyretsin. İsterseniz buna, sırtında minimini bir köşkle 
bir fil, çıplak ayakları ile Hintlilerin omuzlarında bir tahtırevan, bir Arap mahmili, geyik koşulmuş bir kızak, 
daha bilir miyim, dünyanın her yanından bir şey ekleyiniz...

İşte o zaman buraya bir kır gezinti yeri diyebilirsiniz ve buraya hanımlarımızı, çocuklarımızı...

Adnan Bey bu süslü hayallemeyi, dudaklarında sabırlı bir gülümsemeyle dinlerken Göksu sanki hafif bir 
alay edişin tatlı sesiyle dalgacıklarının fışırtısını sürükleyerek akıp gidiyordu. Kirli suları üzerine boşanan ağus-
tos güneşiyle paslanmış bir ayna hâlinde parlayarak kıyının dağınık yeşillik kümelerinden bütün o sinirlere 
yılanların, kurbağaların karanlık yuvası olmak ürküntüsünü veren o yığınlarından siyaha benzer bir yeşille 
boyanıyor, erimiş yeşil bir güneş gibi akıyordu.

Daha sonra bu yaz güneşinin ağır sıcaklığıyla ötede kırların yandığı, ağaçların kavrulduğu, bütün tabiatın 
bunaltıcı bir hava içinde sanki esnediği sanılıyordu.

Hep yorgun gibiydiler. Firdevs Hanım uzun sandalyesinde gözlerini kapıyordu. Peyker’le Behlûl’a dikkat 
eden yoktu. Feridun Katina’nın yüzünü yarı yarıya örtüyordu. 

(...)

Buraya gelmek düşüncesini hepsi büyük bir sevinçle karşılarken, şimdi akşama kadar geçirilecek uzun 
saatlerin boşluğu hepsini ürkütüyor; eğlenmek amacıyla gelen bu düşüncelerde eğlendirecek bir şey doğmu-
yordu. Nihat Bey:
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— Durunuz bakalım, Behlûl Bey nerede? O bir şey bulup ortaya çıkarsın!..

dedi. Peyker’le Bihter seslerini çıkarmadılar. Adnan Bey, şimdi Firdevs Hanım’ın uzun sandalyesinin 
yanındaki kısa bir iskemleye oturarak kuşkusuz pek zevk verici hikâyeler anlatan Behlûl’a seslendi:

— Behlûl! Burada sana gereksinmemiz var. Bize bir oyun, bir eğlence bulacaksın...

Firdevs Hanım karşı çıktı:

— Yok; Behlûl Bey’i bana bıraktınız. Bizim birbirimize söyleyecek şeylerimiz var...

Birden Nihat Bey bağırdı:

— A!.. İşte eğlence...

Ortalarına, ta Peyker’in ayaklarına koca lastik bir top yuvarlanıp gelmişti. Arkasından Bülent, daha sonra 
Beşir koşarak geliyorlardı. Bülent bağırıyordu:

— Topumu, topumu!..

Adnan Bey:

— Bülent, dedi. Biz de birlikte oynayacağız...

Nasıl? Babası da birlikte mi oynayacaktı? Bülent çıldırdı. Yerinde zıplıyor, ellerini birbirine vurarak:

— Ne güzel, ne güzel!

diyordu. Sonra birden bu pek çok güzel bulduğu şeye, aklına geliveren birisini de ortak etmek istedi:

— Nihal? dedi. Nihal nerede?..

Çevresine bakıyor, Nihal’i arıyordu. Bağırdı:

— Abla!.. Abla!.. Neredesin? Top oynayacağız, babamla birlikte.

Uzaktan Şakire Hanım’ın sesi haber verdi:

— Küçük Hanım, matmazelle birlikte gezmeye gittiler.

Nihal unutuldu. Şimdi Nihat Bey topu tutmuş atmış oyun başlamıştı. Adnan Bey Behlûl’u çağırıyordu:

— Seni bekliyoruz Behlûl!..

Firdevs Hanım diyordu ki:

— Bırakınız, onlar oynasınlar; bırakınız biz burada ne iyiyiz!

(...)

(Adnan Bey’in Behlûl isimli yeğeni yengesinin kalbinde “memnu (yasak) bir aşk” uyandırır. Fakat 
Behlûl bundan çabuk bıkarak gene eski hayatına döner. Bu maceracı hayattan da bıkınca Adnan Bey’in 
kızı olan Nihal’i sever. Onunla evlenmek üzere hazırlanırken Bihter’in aşkını müdafaa için aldığı vazi-
yet üzerine bu macera duyulur. Bihter intihar eder, Behlûl kaçar; Nihal de eskisi hayatına dönmeye, 
babasıyla mutlu olmaya çalışır.)

Halit Ziya UŞAKLIGİL

Aşk-ı Memnu

1. a) Metnin olay örgüsünü şemalaştırınız.

 b) Olay ile olay örgüsü arasındaki farkı söyleyiniz.

 c) Olay örgüsü, yaşanması imkân dâhilinde olan olay zincirinden neden farklı düzenlenmiştir? Açıklayınız.

2. Okuduğunuz metnin Aşk-ı Memnu romanının olay örgüsü içindeki yerini belirleyiniz.

3. Okuduğunuz metinde anlatılan olayların Aşk-ı Memnu’nun bütünlüğü içindeki yerini belirleyiniz.

4. Okuduğunuz metinde bütünlüğü sağlayan öge nedir? Metnin temel çatışmasını söyleyiniz.

5. Metindeki kişiler kimlerdir ve bu kişilerin belirgin özellikleri nelerdir? Bu kişiler hangi bakımlardan bir-
birleriyle ilişkilidir?
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4. “Emma” ile “Bihter”in tutum ve davranışları günümüz toplumunda nasıl değerlendirilmektedir? Bu 
kişilerin tutum ve davranışlarına sizin bakışınız nedir?

6. Metindeki kişilerin olay örgüsü içindeki işlevi nedir?

7. Metindeki kişilerle metnin yazıldığı dönemde karşılaşılması mümkün müdür? Niçin?

8. Metinde anlatılan olaylar hangi mekânlarda geçmektedir? Bu mekânlar gerçeklik duygusu uyandıracak 
bir niteliğe sahip midir?

9. Metindeki olayların zamanını belirleyiniz. Metindeki zamanla metnin yazıldığı dönem arasında nasıl bir 
ilişki vardır?

10. Metnin yapı unsurları arasındaki ilişkiyi açıklayınız. Metnin yapısı ile anlamı arasında bir bütünlük var 
mıdır? Niçin?

11. Metnin temasını söyleyiniz. Metnin teması ile Aşk-ı Memnu romanının teması arasında bir ilişkiden söz 
edilebilir mi? Niçin?

12. Metnin teması insana özgü hangi gerçekliği ifade etmektedir?

13. İncelediğiniz metinden hareketle Halit Ziya Uşaklıgil’in fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulu-
nunuz.

 AN LA MA VE YO RUM LA MA
1. a) İncelediğiniz metinlerin anlatıcısını ve bu anlatıcının bakış açısını söyleyiniz.

 b) İncelediğiniz metinlerin tasvir ve tahlilinde nelere dikkat edildiğini sözlü olarak ifade ediniz.

2. Aşağıda verilen tabloyu doldurunuz.

3. “Madam Bovary (Bovari)” romanı ile “Aşk-ı Memnu” romanını yapı ve kişiler bakımından karşılaştırınız. 
Roman kahramanlarından “Emma” ile “Bihter” arasındaki benzerlik ve farklılıkları aşağıda verilen tablodaki 
uygun yerlere yazınız.

Oluşumuna İmkân veren 
Zihniyet

Bağlı Olduğu Gelenek Bağlı Olduğu Edebî Akım

Aşk-ı Memnu

Benzerlikler

......................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

Farklılıklar

......................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

Bihter ile Emma
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5. Okuduğunuz romanla Tanzimat Dönemine ait “İntibah” adlı romanı karşılaştırınız. Ulaştığınız sonuçları 

sözlü olarak ifade ediniz.

6. Servet-i Fünûn Döneminde anlatmaya bağlı edebî metinlerin teknik bakımdan geliştiğini söyleyebilir 

misiniz? Örneklerle açıklayınız.

7. “Aşk-ı Memnu”nun edebiyat tarihimizdeki yeri ve değeri hakkında çıkarımlarda bulununuz.

 3. Et kin lik: 

a) Üç gruba ayrılınız. Grup sözcülerinizi seçiniz.

b) Seçtiğiniz metni (birinci grup: destan, ikinci grup: masal, üçüncü grup: mesnevi) zaman ve mekân 

yönünden inceleyiniz.

c) İncelediğiniz “Aşk-ı Memnu” romanı ile değerlendirdiğiniz metni zaman ve mekân yönünden karşılaştı-

rınız. Ulaştığınız benzer ve farklı yönleri ifade eden bir poster hazırlayınız.

ç) Grup sözcünüzden hazırladığınız posteri sınıf panosuna asmasını isteyiniz.

 ÖLÇ ME VE DE ĞER LEN DİR ME
1. Aşa ğı da ki cüm le le rin bil dir di ği yar gı lar doğ ru ise kar şı la rı na “D”, yan lış ise “Y” ya zı nız.

• Halit Ziya Uşaklıgil ve Mehmet Rauf, Servet-i Fünûn Döneminin önemli romancılarıdır. (   )

• Servet-i Fünûn Dönemi romancıları sanat için sanat görüşüne bağlı kalmışlardır. (   )

• Servet-i Fünûn Dönemi romancıları romantizim akımından etkilenmişlerdir. (   )

2. Aşa ğı da ki cüm le ler de boş bı ra kı lan yer le re uy gun ke li me le ri ya zı nız.

• Servet-i Fünûn Dönemi romanında olaylar ....................................................... geçer.

• Servet-i Fünûn Dönemi romancıları eserlerinde  ......................................................... konulara 

doğrudan değinmemişlerdir.

• Servet-i Fünûn Döneminde hikâye ve roman ................................................ bakımından olgun-

laşmışlardır.

3. Servet-i Fünûn Dönemi romanıyla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Ağır bir dil kullanılmıştır.

B) Olaylar genellikle İstanbul’da geçmiştir.

C) Kişisel konulardan çok toplumsal konulara yer verilmiştir.

D) Sosyal konular tasvir düzeyinde yansıtılmıştır.

E) Psikolojik tahlillere önem verilmiştir.
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 HA ZIR LIK ÇA LIŞ MA SI
 1. Et kin lik: Servet-i Fünûn edebiyatına başka hangi adların verildiğini söyleyiniz.

 2. Et kin lik: Servet-i Fünûn şair ve yazarlarının “sanat için sanat” görüşünü savunmalarının nedenle-
rini açıklayınız.

 ÇÖZÜMLEME / İN CE LE ME
 3. Et kin lik: Servet-i Fünûn edebiyatının oluştuğu dönemin sosyal, siyasal ve kültürel özelliklerini 

söyleyiniz.

 4. Et kin lik: İncelediğiniz metinlerden ve edindiğiniz bilgilerden hareketle Servet-i Fünûn Dönemini 
etkileyen sanat, edebiyat ve düşünce akımlarını belirleyiniz.

 AN LA MA VE YO RUM LA MA
 5. Et kin lik: Servet-i Fünûn Dönemi edebiyatı hangi bakımlardan Tanzimat Dönemi edebiyatından 

farklılıklar gösterir?

 ÖLÇ ME VE DE ĞER LEN DİR ME
1. Aşa ğı da ki cüm le le rin bil dir di ği yar gı lar doğ ru ise kar şı la rı na “D”, yan lış ise “Y” ya zı nız.

• Servet-i Fünûn dergisi 1901’de kapanmıştır.  (   )

• Anadolu, Servet-i Fünûn sanatçıları açısından önemlidir. (   )

• Şermin, Cenap Şehabettin’in şiir kitabıdır. (   )

5. Servet-i Fünûn Edebiyatının Genel Özellikleri

4. Aşağıda verilen yazar-eser eşleştirmelerini yapınız.

Mehmet Rauf Nadide

Saffeti Ziya Ferda-yı Garam

Halit Ziya Uşaklıgil

Hüseyin Cahit Yalçın

Salon Köşeleri

Mai ve Siyah
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 HA ZIR LIK ÇA LIŞ MA SI
 1. Et kin lik: Fecr-i Âtî Topluluğu’nun oluşmasını hazırlayan sosyal, siyasal ve kültürel sebepleri söy-

leyiniz.
 2. Et kin lik: Aşağıda verilen metni okuyunuz.

FECR-İ ÂTÎ EDEBİYATI

Aralarında Ahmet Hâşim, Yakup Kadri (Karaosmanoğlu), Refik Halit Karay, Mehmet Fuat (Köprülü), 
Ali Canip (Yöntem) gibi daha sonraki çalışmalarıyla öykü, roman, şiir ve edebiyat tarihi alanlarında önemli 
yerleri olan kişiliklerin de yer aldığı Fecr-i Âti Edebiyat Topluluğu, II. Meşrutiyet’in yarattığı geçici özgürlük 
ortamında kuruldu.

Dönemin genç sanatçılarını belli ilkeler çevresinde birleştirme düşünüsü oyun yazarlarından Şehabettin 
Süleyman’la, Müfit Ratip’ten gelmişti. Topluluk gerçekleştirilince ilk kez Faik Ali başkan seçilerek bir bildirge 
yayımlandı. “Servet-i Fünûn” dergisinde (24 Şubat 1909/11 Şubat 1325) çıkan bildirgede, kendilerinden 
önceki yenilik mücadeleleri değerlendirilerek özellikle “Edebiyat-ı Cedide” akımı tarihsel yerine oturtulmaya 
çalışılıyor, bu akıma bağlı kalemlerin “edebiyata ettikleri hizmet takdirle” karşılanıyordu.

Ortaya koydukları yapıtlar, dil ve şiir anmayışları ile de “Edebiyat-ı Cedide”nin açtığı yolda yürüme çaba-
sında oldukları görülen XX. yüzyılın bu ilk edebiyat kuşağı, bir geçiş döneminin çözüm bekleyen sorunları ile 
karşı karşıyaydı. Dil, Batı sanatı, ulusal kültür gibi yeni bir edebiyatı kapsamına alan sorunları öğrenmeleri, 
eski kabuğundan taşmaya başlayan bir toplumun yeni koşulları, yeni gereksinmeleri içinde yerlerini belirle-
meleri gerekiyordu. Oysa çok gençtiler. Topluluk kurulmadan önce aralarında kitabını çıkarmış sanatçı yok 
gibiydi. Ülkede, sanat ve edebiyatın duygu eğitiminin evrimine hizmet yolu ile öncülük yapmadığına inanı-
yorlardı. Namık Kemal’in “Edebiyatsız millet dilsiz insan gibidir” sözüne ilke önemi vererek, II. Abdülhamid 
Döneminde, “hükûmetin gittikçe artan zulüm ve baskılarının” edebiyatçıların, kalemlerine şiddetli ve kah-
redici darbeler indirdiğini yazdılar ama bu “zulüm ve baskı” gerçeğini göremiyorlardı. Soyut bir idealizmin 
alışılmış bir çekingenliğin dürtüsü ile politikadan uzak durmaya çalıştılar.

Ne ki İttihat ve Terakki, küçük bir burjuvazinin gözü açılan bütün temsilcilerini olduğu gibi onları da 
başlarına buyruk bırakmadı. “Bir kısmı muallimlik vesair resmi vazifelerle yahut İttihat ve Terakki’nin hima-
yesindeki gazetelerde muharrirliklere alınarak doyuruldular.” (Hasan Âli Yücel)

Fecr-i Âti Topluluğu

2. Aşa ğı da ki cüm le ler de boş bı ra kı lan yer le re uy gun ke li me le ri ya zı nız.

• ........................... Mehmet Rauf’un mensur şiirlerinin bulunduğu eserdir.

 • “Hac Yolunda” ............................................ aittir.

• Tevfik Fikret ...................................................... akımlarından etkilenmiştir.

3. Aşağıdakilerden hangisi Halit Ziya Uşaklıgil’e ait değildir?

A) Kırk Yıl B) Mai ve Siyah

C) Zoraki Diplomat D) Ferdi ve Şürekâsı

E) Mezardan Sesler

 Et kin lik: Fecr-i Âti Topluluğu’nun oluşmasını sağlayan sosyal, siyasal ve kültürel sebepleri araştırınız 
(111. sayfadaki 1. Etkinlik içindir.).

 Et kin lik: Fecr-i Âti şair ve yazarları Millî Edebiyat Dönemi ve sonrasında nasıl bir yol izlemiştir? 

Araştırınız (113. sayfadaki 3. Etkinlik içindir.).
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a) Fecr-i Âti Topluluğu’nun ne zaman ve nasıl kurulduğunu söyleyiniz.
b) Fecr-i Âti, şiir alanında hangi yenilikleri savunmuştur?

 ÇÖZÜMLEME / İN CE LE ME

KURULUŞ BİLDİRİSİ

Şimdiye kadar memleketimizde “edebiyat” kelimesinin sahip olduğu önemi ve ciddiyeti anlayan ve bu 
önemi halka anlatan -tereddüt etmeden söyleyebiliriz ki- pek az kimse gelmiştir. Edebiyat tarihimizi ince-
lersek en parlak devirlerde bile edebiyatın en geniş manasıyla anlaşılıp anlatılamadığını görürüz. Onun için 
bizde sanat ve edebiyat daima boş vakitlerin güzel bir arkadaşı olmaktan pek fazla bir önem kazanamamış ve 
bunların, duyguların eğitilmesine hizmet ederek bir milletin ilerlemesine öncülük ettiği takdir edilememiştir. 
Geçmiş devirlerden ayrılıp günümüze gelince yavaş yavaş bu anlayışın değişmeye uğradığını görürüz.

Namık Kemal ve çağdaşları, birçok münasebetle bu konudaki fikirlerini söylemişlerdir. Kemal Bey’in 
“Edebiyatsız millet, dilsiz insan gibidir.” sözü meşhurdur. Fakat toplumun, anlamamaktan ve anlamak için 
hiçbir yol gösterici bulamamaktan hasıl olan ilgisizliğine, böyle bir hamlenin deva olması elbette mümkün 
değildir. Bu zamana mahsus edebiyatların da bu hususta hizmeti görülmekle beraber Osmanlı toplumunun 
bu yol göstericiyi kati surette bulduğu tarih, itiraf etmeli ki Edebiyat–ı Cedide’mizin genç ve faal zekâlarının 
Servet–i Fünûn sayfalarında çevresini aydınlatan ışıklı bir burç vazifesini gördükleri zamana tesadüf eder. 
Onların ettikleri hizmeti takdir etmemek herhâlde kadirbilmezlik olur. Biz onlara geçmişteki çalışmaları için 
teşekkür ile günümüze ve geleceğe bakacağız.

İşte bu geleceğe bakmak azim ve niyetiyle Fecr–i Âti kuruluyor. Fecr–i Âti üyeleri kendilerine, herkesten 
çok edebiyatsever ve kararlı olmaktan fazla bir değer ve önem vermek cesaretini bulmamakla beraber, teme-
lini attıkları kuruluşun bu ilim ve edebiyat çölünde yeşil bir gölgelik olmasını beklerken şimdilik Avrupa’daki 
benzerlerinin küçük bir örneğini göstermeye çalışacaklardır. Dilin, edebiyatın, edebî ve sosyal ilimlerin geliş-
mesine hizmet etmek bir tarafa, şurada burada filizlenen kabiliyetleri sinesinde toplayarak birlik ve beraber-
liğin doğuracağı kuvvetle gelişmeye, fikir çatışmalarının parlatacağı hakikat şimşeğiyle fikirleri aydınlatmaya 
çalışmak: İşte Fecr–i Âti’nin istek ve azminin maksadı!

Fecr–i Âti, üyelerinin çalışmalarının meyvelerini ihtiva edecek bir kütüphane kurmak üzeredir. Edebiyat–ı 
Cedide’nin parlak zekâlarına da tan yeri olmak meziyetine sahip olan Servet–i Fünûn dergisi, eserleri yayım-
layacaktır. Bundan başka memleketimizin duygu ve düşünce hayatının gelişmesini temin edecek önemli Batı 

Hiç kuşkusuz, bir akım niteliği taşımayan “Fecr-i Âti”, gençliklerinin coşkun evrelerindeki sanatçıların 
aralarındaki sevgi ve arkadaşlık bağları gevşeyince dağılmaya mahkum birleşmelerdendi. Bu soyut sevgi de 
topluluğun ancak iki yıl dayanmasını sağlayabildi: 1909-1911.

Kuruluş amacçlarını açıkladıkları bildirgede ortaya koydukları gerekçelerden ilginç görüneni okuyalım:

Dilin, edebiyatın, edebiyat ve toplumbilimlerin gelişmesine hizmet etmek, ayrı ayrı yurada burada gelişen 
istidatları sinesinde toplayarak birleşme ve birlikte hareket etmenin yaratacağı güçle tamamlanmaya, fikirlerin 
çarpışmasının parlatacağı hakikat ışığı ile düşünceleri aydınlatlaya çalışmak. İşte “Fecr-i Âti”nin büyük amacı 
ve anlatmak istediği.

Edebiyat tarihimizin ilk toplu gösterisi sayılabilecek olan bildirgenin altında şu imzalar vardı:

“Ahmet Samim, Ahmet Hâşim, Emin Bülent, Lâmi, Tahsin Nahit, Celal Sahir, Cemil Süleyman, 
Hamdullah Suphi, Refik Halit, Şehabettin Süleyman, Abdülhak Hayri, İzzet Melih, Ali Canip, Ali Süha, Faik 
Ali, Fazıl Ahmet, Mehmet Behçet, Köprülüzade Mehmet Fuat, Mehmet Rüştü, Müfit Ratip, Yakup Kadri.”

Bu topluluğa katılan sanatçılardan, Ahmet Hâşim, Refik Halit, Köprülüzade Mehmet Fuat ve Yakup 
Kadri’yi edebiyatımızın daha sonraki gelişmeleri içinde ayrı bölümlerde göreceğiz.

(...)

Şükran KURDAKUL
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eserlerini kendi üyelerine ve mükâfatlı yarışmalarla dışarıdan seçilecek kişilere tercüme ettirmek, halka açık 
konferanslar vererek halkın edebî zevkinin yükselmesine, bilgisinin sınırlarını genişletmesine çalışmak, Batı 
ülkelerindeki benzer kurumlarla ilişki kurarak memleketimizin edebî mahsullerini Batı’ya, Batı’nın ışıklarını 
Doğu’nun ufuklarına naklederek sağlam ve yüce bir köprü vazifesi görmek Fecr–i Âti’nin dilekleri arasındadır.

Hazırlanan ve hükûmete verilen nizamnamenin bir örneği yakında yayımlanacaktır. Aydınlarımızın bu 
hayırlı teşebbüsü teşvik ve takdir edici bir ifadeyle karşılayacağına eminiz. Çünkü acı bir itiraf olmakla beraber 
söylemekten çekinmeyiz ki memleketimizin ilme ve sanata ihtiyacı çok fazladır. Bu ihtiyacı telafi için atılacak 
en küçük adım kurtuluşa, yücelmeye doğru atılmış demektir. Ve bundan mahrum olmak aziz vatan için acı 
bir öksüzlüktür.

Fecr–i Âti Edebi Topluluğu Kâtibi Müfit Ratip

Diğer Üyeler:

Ahmet Samim, Ahmet Hâşim, Emin Bülent, Emin Lâmî, Celâl Sâhir (Reis), Cemil Süleyman, Hamdullah 
Suphi, Refik Halit, Şehabettin Süleyman, İzzet Melih, Ali Sühâ, Ali Cânip, Faik Ali, Fazıl Ahmet, Mehmet 
Behçet, Mehmet Rüştü, Köprülüzade Mehmet Fuat, Müfit Râtip, Yakup Kadri.

(Sadeleştirilmiştir.)

Hüseyin TUNCER

Meşrutiyet Devri Türk Edebiyatı

1. Fecr-i Âti Beyannamesi’nin altında imzası bulunan şair ve yazarlar kimlerdir?

2. Fecr-i Âti edebiyatçıları hangi alanlarda eser vermek istemişler ve bu alanlardan hangilerinde ürün orta-
ya koymuşlardır?

 3. Et kin lik: Fecr-i Âti şair ve yazarları Millî Edebiyat Dönemi ve sonrasında nasıl bir yol izlemişlerdir?

 4. Et kin lik: Fecr-i Âti şair ve yazarlarının ortak noktaları nelerdir? Fecr-i Âti şair ve yazarları sanat 
anlayışlarını hangi sözle ifade etmişlerdir?

 AN LA MA VE YO RUM LA MA
 5. Et kin lik: Fecr-i Âti şair ve yazarlarının bir araya gelme ve bir bildiri ile ortaya çıkmalarında etkili 

olan hâkim zihniyeti söyleyiniz.

 6. Et kin lik: Fecr-i Âti Topluluğu hangi sosyal, siyasi ve kültürel sebeplerin ürünüdür?

 7. Et kin lik: Fecr-i Âti Topluluğu’nun edebiyatımızdaki yeri ve değeri hakkında çıkarımda bulununuz. 
Tanzimat Dönemi edebiyatı sosyal ve siyasi olaylar sonucu oluşmuştur. Edebiyat-ı Cedide’nin ortaya çıkma-
sında ise “eski-yeni” çatışması rol oynamıştır. Kendilerini “Fecr-i Âti (Geleceğin Şafağı) olarak adlandıran 
gençlerin bir araya gelmelerinde siyasi, sosyal ve kültürel anlayış birliğinin olmaması, topluluğun varlığını nasıl 
etkilemiştir? Açıklayınız.

 ÖLÇ ME VE DE ĞER LEN DİR ME
1. Aşa ğı da ki cüm le le rin bil dir di ği yar gı lar doğ ru ise kar şı la rı na “D”, yan lış ise “Y” ya zı nız.

• Fecr-i Âti, edebiyatımızda bir beyanname ile ortaya çıkan ilk edebî topluluktur.  (   )

• Fecr-i Âti şair ve yazarları bir beyanname ile ortaya çıkarken Batı edebiyatındaki edebî toplulukları 
örnek almışlardır. (   )

• Fecr-i Âti Topluluğu’nun üyeleri arasında güçlü bir siyasi, sosyal ve kültürel anlayış birliği vardır. (   )
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 HA ZIR LIK ÇA LIŞ MA SI
 1. Et kin lik: Fecr-i Âtî  şairlerinin Batı edebiyatından etkilendikleri edebî akımları söyleyiniz.
 2. Et kin lik: Aşağıda verilen metni okuyunuz.

        SANA
Bu karda son krizantemler artık ölmüştür,

Bütün soğuktan ölür

Şikeste dalların üstünde titreşen kuşlar.

Dıyarda her yer kar

Bu kış semasının üstünde ay da buz tutmuş.

Uzakta bir baykuş!

Beyaz mesafeye meş’um ve nâ-gehan uludu...

Ziyâddeleşti buğu

Şu ince çamların üstünde... Ey kadın gelme...

Hayır... Sakın gelme...

Bak akşam oldu, ocak söndü, lamba yok, boş oda;

Dışarda yollarda

Kalan köpekleri rüzgârlar işte donduruyor...

Ve bir saat vuruyor

Uzakta... bak... gece geç... şimdi nısf-ı leyl oluyor:

Bu yolda gelmek zor;

Ayakların yorulur dizlerin üşür, gelme

Bu boş kalan evime...

  Emin Bülent SERDAROĞLU

  Şükran KURDAKUL

  Çağdaş Türk Edebiyatı 1

2. Aşa ğı da ki cüm le ler de boş bı ra kı lan yer le re uy gun ke li me le ri ya zı nız.

• Fecr-i Âti Topluluğu ....................... yılında ortaya çıkmış ve ............................ yılında dağılmıştır.

• Fecr-i Âti Topluluğu’nun en önemli şairi  .................................................................................

• Dönemin genç sanatçılarını belli ilkeler çerçevesinde birleştirme düşüncesi ................................. 
ve ............................... şahsiyetlerin fikridir.

3. Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Âti Topluluğu’nun şairlerinden biri değildir?

A) Ahmet Hâşim B) Emin Bülent Serdaroğlu

C) Tahsin Nihat D) Celal Sahir Erozan

E) Süleyman Nazif

 Et kin lik: Fecr-i Âti şairlerinin Batı’daki hangi edebî akımlardan etkilendiğini araştırınız (114. sayfa-
daki 1. Etkinlik içindir.).

 Et kin lik: Tahsin Nahid’in fikri ve edebî yönü hakkında bilgi edininiz (116. sayfadaki 5. soru içindir.).

Fecr-i Âti Şiiri

Metindeki yerli ögelerle Batı’dan gelen ögeleri belirleyiniz.
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     KAMERLE

Yine muzlim her yer...

Yine deryâ ve kamer...

Yine elmaslı çiçekler döküyor deryâya

Hasta bir hisle kamer.

İnce bir gaaze-yi esmerle ufuklar mestûr...

Uyuyor!..

İşte yalnız yine ben;

Müteessir, mülhem!..

Ey mübârek kamer, ey mâder-i hissim bana sen

Bir teselli verecekken niye bilmem, bilmem

Onu ihtâr ediyorsun;

Gûyâ

Onu sen

Arıyorsun benim civârımda.

Nûr-ı sâyende bir gece evvel

Kolkola gezdiğim kadın... heyhât!

Pek güzeldi değil mi- söyle kamer...

İpekli saçlarını

Bir beyâz tülle örterek gûyâ

Seni tanzir ederdi... çünki o şeb

İnce bir tül bulutla örtünerek

Sen de deryâyla bir müâşakada

Bulunurdun...

Fakat bu şeb yine sen

Sana âşık olan denizlerle

Sevişirken;

Zavallı ben işte

Müştekiyim bütün hayatımdan

Haydi.

Merhamet et güzel kamer haydi

Umk-i kalbimde aşk-ı sâfiyle

Açılan deste deste eş’ârı

Ona git, söyle, söyle sevdamı.

Tahsin NAHİT

Şükran KURDAKUL

Çağdaş Türk Edebiyatı 1

 ÇÖZÜMLEME / İN CE LE ME
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1. Metnin nazım birimi nedir? Metinde ahenk hangi unsurlarla sağlanmıştır?

2. Metnin birimleri hangi tema etrafında bir araya gelmiştir? Metnin teması insana özgü hangi gerçeklikle 
ilgilidir?

3. Metnin dil ve anlatım bakımından öne çıkan özellikleri nelerdir?

4. Metnin sizde uyandırdığı duygu ve düşünceleri ifade ediniz.

5. Tahsin Nahit’in fikrî ve edebî yönüyle ilgili edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

 AN LA MA VE YO RUM LA MA
1. Metinden hareketle metnin oluşmasını sağlayan hâkim zihniyetin ne olduğunu söyleyiniz.

 3. Et kin lik: Aşağıda verilen metni okuyunuz.

ÖLÜMÜNDEN SONRA
 I
Âh o gözler ki nigâhımda bugün giryeleri...

Şeh-per-i mâh-ı girizân sürünen bir yoldan

  Çevrilip bende kalan son nazarı

Sanki bir kevkeb-i hicrândı uzaklarda bakan;

O nazarlar, gece tenvîr-i garâm etmeyecek.

 II
O dudaklar ki bugün bir buruşuk tozlu çiçek;

Güft ü gû-yı leb-i firkatle yorulmuş derede,

Geceler eşk-i mükevkeble bakan meşcerede

  Mâh-ı hicrân ile bülbülleşerek

O dudaklar beni “Sîret” diye yâd etmeyecek.

 III
Âh o eller ki yeşil gölgeli bir pencereden

Uzanıp kendine bir gül koparırken daha dün,

  İki gül- berg-i hazân oldu bugün.

Bir mükevkeb şeb-i rüyâya vedâ eylerken.

Ayrılan ellerimiz bir daha birleşmeyecek.

 IV
Pây-ı nâzın ki hıyabân-ı telâkide seher

Vakti bir lâne-i sevdaya tereddütle giden

Nazlı bir çift kebûterdi, çemenlerde gezer;

  Şimdi yorgun, o yeşil yollardan

Bekleyen va’d-i mülâkata şitâb etmeyecek.

 V
Âh o gül-berg-i meşâmın, o sıcak günlerde

Pembe leylâkların enfâs-ı harîrîsinden,

  Ta uzaklardaki gülbünlerde

Dağınık güllerin âşüfte, açık göğsünden

Duyulan nikhet-i ruh-âveri şemm etmeyecek;
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Okuduğunuz Edebiyat-ı Cedide Dönemine ait metinle Tahsin Nahit’in “Kamerle” adlı metnini

• Dil özellikleri

• Ahengi sağlayan unsurlar açısından karşılaştırarak sözlü olarak ifade ediniz.

 4. Et kin lik: İncelediğiniz “Kamerle” adlı şiir ile 91. sayfadaki “Elhân-ı Şitâ” adlı şiiri aşağıdaki ölçüt-
lere göre karşılaştırarak ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.

• Nazım birimi

• Uyak şeması

• Uyak türleri

• Söz sanatları

• Tema

 ÖLÇ ME VE DE ĞER LEN DİR ME
1. Aşa ğı da ki cüm le le rin bil dir di ği yar gı lar doğ ru ise kar şı la rı na “D”, yan lış ise “Y” ya zı nız.

• Fecr-i Âti Topluluğu’nun üyeleri sanat görüşlerini “Sanat şahsi ve muhteremdir.” sözüyle ifade 
etmişlerdir. (   )

• Fecr-i Âti şiiri, Edebiyat-ı Cedide Dönemi şiirinden etkilenmemiştir. (   )

• Fecr-i Âti şiirinin başlıca temaları aşk ve tabiattır. (   )

2. Aşa ğı da ki cüm le ler de boş bı ra kı lan yer le re uy gun ke li me le ri ya zı nız.

• Fecr-i Âti şairleri .......................  ve .......................  akımlarından etkilenmişlerdir.

• Fecr-i Âti Topluluğu’nun sanat anlayışını devam ettiren tek şair ..................................................

• Fecr-i Âti şairleri eserlerinde ................................. ve ............................... dil kurallarına göre 
yapılmış tamlamalara geniş ölçüde yer vermişlerdir. 

3. Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Âti Topluluğu’nun kısa ömürlü oluşunun nedenlerinden 
biri değildir?

A) Güçlü eserler verilememesi

B) Servet-i Fünûn’un izinden gidilmesi

C) Millî sorunlardan uzak kalınması

D) Topluluk üyeleri arasında anlayış birliğinin olmaması

E) Siyasal yönetimin baskısı

 VI
Âh o gözler bana tevcih-i nigâh etmeyecek;

O dudaklar gece meh-tâb ile söyleşmeyecek,

Ayrılan ellerimiz bir daha birleşmeyecek;

Aramızdan acı bir bâd-ı hazân esti bugün

Ey nihâlinde dağılmış, dökülen nazlı çiçek.

Hüseyin Siret ÖZSEVER
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    3. ÜNİTE ÖLÇ ME VE DE ĞER LEN DİR ME    
1. Yakup Kadri Karaosmanoğlu yazın hayatına Fecr-i Âti’de başlamış, daha sonra Millî edebiyat akımı 

ilkelerini benimsemiştir. Yapıtlarında Türk toplumunun Tanzimat’tan Atatürk Türkiye’sine kadar olan 
döneminde nesillerin yaşadığı sosyal değişim ve krizleri, nesiller arası çatışmaları, yaşayış ve görüş 
farklılıklarını anlatır. Her yapıtta belli tarihsel dönem vardır. Kiminde I. Dünya Savaşı öncesi, kiminde 
II. Abdülhamit Dönemi, kiminde mütareke dönemi ve kiminde de Kurtuluş Savaşı yıllarını işlemiştir.

 Bu parçada sözü edilenlerle aşağıdaki romanlardan hangisi arasında ilinti kurulamaz?

A) Ankara

B) Kiralık Konak

C) Bir Sürgün

D) Hüküm Gecesi

E) Sodom ve Gomore

(2011-LYS)

2. Aşkın ikinci plana atıldığı bu romanda toplumsal hayata yer verilmiş olması, bu yapıtın en önemli 
özelliğidir. Romanda Ahmet Cemil, yalnız iç dünyasıyla değil, bağlı bulunduğu toplumsal çevreyle 
birlikte verilmiştir. Okurken onun, çocukluğundan bu yana hangi toplumsal çevrede yetiştiğini, aile 
ve okul hayatını, karşılaştığı sıkıntıları bütün ayrıntılarıyla öğreniyoruz. Bu genç şairin yeni bir şiir 
yaratmak için neler düşündüğünü, verdiği mücadeleleri, düşmanı olan eski edebiyat taraftarlarının ve 
o devir basın hayatının içyüzünü görüyoruz. Bu bakımdan yapıtı, o dönemin ve Doğu ile Batı edebi-
yatları arasındaki düşünce çatışmasının romanı olarak da kabul edebiliriz.

 Bu parçada özellikleri anlatılan roman ve yazarı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Eylül - Mehmet Rauf

B) Şıpsevdi - Hüseyin Rahmi Gürpınar

C) Pariste Bir Türk - Ahmet Mithat

D) Mai ve Siyah - Halit Ziya Uşaklıgil

E) Hayâl İçinde - Hüseyin Cahit Yalçın

(2006-ÖSS)

3. Çıkardıkları derginin adıyla anılan bir yazarlar topluluğunun üç büyük temsilcisinden biridir. Şiirlerinde 
kurduğu özgün imgelerle dikkat çeken, konularını daha çok doğadan alan, ülkemizde sembolizmin 
öncüsü sayılan bir şairdir. Şiir dışında yolculuk yazıları, piyesler, makaleler de yazmış olmasına karşın 
şiir ve özdeyişleriyle tanınan bir sanatçımızdır.

 Bu parçada sözü edilen şair ve yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hamdullah Suphi

B) Tevfik Fikret

C) Cenap Şehabettin

D) Abdülhak Hâmit

E) Süleyman Nazif

(2006-ÖSS)
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4. Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) Mehmet Rauf’un Eylül adlı yapıtı edebiyatımızdaki ilk psikolojik roman olarak nitelendirilmektedir.

B) Halide Edip, Ateşten Gömlek adlı yapıtında Kurtuluş Savaşı yıllarını yansıtmıştır.

C) Namık Kemal’in Cezmi adlı yapıtı edebiyatımızdaki ilk tarihî roman örneğidir.

D) Nabizade Nazım’ın Karabibik adlı yapıtı, köyü ve köylüyü anlatan yapıtların bir örneklerindendir.

E) Aşk-ı Memnu, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun yanlış Batılılaşma konusunu işlediği bir yapıtıdır.

(2007-ÖSS)

5. “Bireyci sanat anlayışı, bize Edebiyat-ı Cedide’den miras kalmıştı ve biz bunu söylemekle ortaya 
yeni bir görüş getirmiyorduk. Öyle ya, Edebiyat-ı Cedidecilerin, özellikle Hüseyin Cahit’le Mehmet 
Rauf’un, Dr. Rıza Tevfik’le estetik konusu üzerinde tartışırken terter tepinircesine ‘Güzellik görecedir, 
güzellik görecedir.’ deyişlerinin bizim “Sanat kişisel ve saygıya değerdir.” sözümüzden farkı neydi?”

 Bu parçada, yazarın “biz” dediği kimler olabilir?

A) Garipçiler

B) Servet-i Fünûncular

C) Yeni Lisancılar

D) Yedi Meşaleciler

E) Fecr-i Âticiler

(1983-ÖYS)

6. Aşağıdakilerden hangisi Cenap Şehabettin’le Ahmet Haşim’de ortak değildir?

A) Hem şiir hem nesir alanında eser vermiş olmaları

B) Servet-i Fünûn topluluğunda yer almaları

C) “Sanat için sanat” ilkesini benimsemeleri

D) Fransız sembolistlerinden etkilenmeleri

E) Aruz ölçüsünü kullanmaları

(1984-ÖYS)
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7. Edebiyatımızda Realizm’in öncüsü olmuştur. Romanlarında aydın kişileri ve çevrelerini, hikâyelerinde 
ise halkın yaşayış ve âdetlerini anlatmaya çalışmıştır. Eserlerinde, alışılmış olan ayrı bir söz dizimi 
vardır. Batılı roman ve hikâye tekniğine uygun, ilk başarılı örnekler onundur. Romanlarında, ruh 
çözümlemelerine çok önem vermiştir.

 Bu özelliklerin tümüne birden sahip olan yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Recaizade Mahmut Ekrem

B) Halit Ziya Uşaklıgil

C) Nabizade Nazım

D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

E) Halide Edip Adıvar

(1985-ÖYS)

8. Aşağıdaki edebiyat dönemlerinin hangisinde, şairlerin büyük bir çoğunluğu, şiiri, top-
lumsal amaçlardan, bilimsel içeriklerden uzak, salt şiirsel değerleri ön plana alarak 
yazmışlar ve ortak biçimler içinde kalıplaşmış ortak kavramlar kullanmışlardır?

 A) Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı

B) Millî Edebiyat Dönemi

C) Servet-i Fünûn Dönemi Edebiyatı (Edebiyat-ı Cedide)

D) Tanzimat Dönemi Edebiyatı

E) Divan Edebiyatı Dönemi

(1987-ÖYS)

9. Yeni bir duyarlığı, yeni bir şiir akımını geliştirirken Batı’yı günü gününe izlerler. Ama bir arayış döne-
minin bütün karışık etkilerini içerir şiirleri. Romantik, parnasçı, Sembolisttirler. Doğaya yönelirler. 
Ama bir resimdir doğa onlar için. Düşle gerçek çatışması, karamsarlık, kaçış egemendir şiirlerinde. 
Hem benimsedikleri sanat anlayışı hem de dönemin siyasal koşulları, içine kapanık, bireyci bir şiire 
yönelmelerine yol açmıştır.

 Bu parçada şiirlerinin ortak özelliklerinden söz edilen şairler, aşağıdakilerden hangisiy-
le adlandırılır?

 A) Beş Hececiler

B) Tanzimatçılar

C) Yedi Meşaleciler

D) Servet-i Fünûncular

E) Millî Edebiyatçılar

(1987-ÖYS)
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10. Tanzimat Dönemi şairlerinden Recaizade Mahmut Ekrem’in çevresinde toplanan gençler, artık kendi 
başlarına var olmanın yollarını ararlar ve bir dergide birleşiler. Bunların arasında, sonradan romancı 
olarak ün kazanmış iki yazarımız da vardır.

 Paragrafta sözü edilen dergi ile iki yazarımız aşağıdakilerden hangisinde bir arada veril-
miştir?

A) Servet-i Fünûn; Halit Ziya, Mehmet Rauf

B) Malumat; Hüseyin Cahit, Ahmet Rasim

C) Genç Kalemler; Halit Ziya, Ömer Seyfettin

D) Servet-i Fünûn; Samipaşazade Sezai, Hüseyin Cahit

E) Malumat; Mehmet Rauf, Hüseyin Rahmi

(1988-ÖYS)

11. Şiirlerinde sonsuzluğa ulaşma duygusu, ölüm kaygısı, aşk ve lirizm başlıca temalar olarak görülür. 
Eski şiiri günümüzde de yaşatmış bir şairdir. İstanbul’un doğa güzelliklerini yansıtan bir şair olarak 
tanınmıştır. Divan şiirini çağdaş bir yorumla veren şiirleri de vardır.

 Yukarıda sözü edilen şair kimdir?

A) Yahya Kemal Beyatlı

B) Ahmet Hâşim

C) Faruk Nafiz Çamlıbel

D) Ahmet Hamdi Tanpınar

E) Cahit Sıtkı Tarancı

(1988-ÖYS)

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Edebiyat-ı Cedide sanatçıları hikâye ve romanda realizm ve natüralizm, şiirde parnasizm ve sem-
bolizm akımlarının etkisinde kalmışlardır.

B) Tanzimat edebiyatının ilk dönemlerinde eser veren romancılarımızda romantizm akımının etkileri 
görülür.

C) Edebiyat-ı Cedide sanatçıları, şiir, hikâye, roman, fıkra, makale türlerinde eser vermişlerdir.

D) Ömer Seyfettin, hikâyelerinin konularını, günlük hayattaki gözlemlerinden, çocukluk anılarından 
ve tarihten almıştır.

E) Türk edebiyatının ilk realist eseri, Recaizade Mahmut Ekrem’in İntibah adlı romanıdır.

(1989-ÖYS)
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13. Aşağıdakilerden hangisi, Servet-i Fünûn edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

A) Sone, terzarima gibi nazım biçimlerinin benimsenmesi

B) Aruz vezninin kullanılması

C) Romanlarda, olayların genellikle İstanbul dışında geçmesi

D) Nazmın nesre yaklaştırılması

E) Yabancı sözcüklerle yüklü bir dil kullanılması

(1989-ÖYS)

14. 1909’da Fecr-i Âti topluluğuna katıldı. Bu topluluğun dağılmasından sonra da şiir yazmayı sürdürdü. 
Şiirlerinin hepsi de aruzla yazılmıştır. Aşk ve doğa temalarını işlediği, sembolizm akımı anlayışına 
uygun olarak yazdığı şiirlerinde hayale ve müziğe büyük önem verdi. Güçlü şiirleri yanında, değişik 
konuları yoğun bir dille anlatan fıkraları da vardır.

 Burada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Hâşim

B) Cenap Şehabettin

C) Süleyman Nazif

D) Faruk Nafiz Çamlıbel

E) Yahya Kemal Beyatlı

(1989-ÖYS)

15. Tanzimat’tan Cumhuriyet sonrasına uzanan bir zaman dilimini romanına konu edinmiştir. Büyük 
değişimlerin ve bunalımların yer aldığı bu zaman dilimi içinde, kuşaklar arasındaki görüş farklılıklarını 
ve çatışmaları, halk-aydın çelişkisini işlemiştir. Öyle ki tarihsel ve sosyal olayları yansıttığı romanları 
birbirini bütünleyen bir zincirleniş içinde, çağdaş siyasal ve sosyal tarihimizin panoramasını vermek-
tedir.

 Bu yargılarla değerlendirilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Refik Halit Karay

B) Hüseyin Rahmi Gürpınar

C) Reşat Nuri Güntekin

D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

E) Halide Edip Adıvar

(1989-ÖYS)
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16. Çürüyen, yozlaşan İstanbul ve bu İstanbul’un çürümüş, yozlaşmış insanları... Mithat Cemal Kuntay’ın 
romanından sürekli olarak bir küf kokusu gelir burnumuza. İstanbul’un birbirini izleyen üç dönemini 
yansıtmak isteyen yazar, gözlerini hep kokuşmuşluğa dikmiştir. Yalnız kişisel çıkarları peşinde koşan-
lar, dalkavuklar, jurnalcılar... Bir pislik, bir kokuşmuşluk perdesine bürünmüş olarak anlatır İstanbul’u.

 Aşağıdaki şairlerden hangisi İstanbul’u şiirinde, bu parçada belirtilen yönleriyle yansıt-
maya çalışmıştır?

A) Cenap Şehabettin

B) Tevfik Fikret

C) Mehmet Âkif

D) Mehmet Emin

E) Celâl Sahir

(1990-ÖYS)

17. Aşağıdaki şairlerden hangisi, hece ölçüsünü hiç kullanmamış, şiirlerini hep aruzla yaz-
mıştır?

A) Ahmet Hâşim

B) Yahya Kemal Beyatlı

C) Ziya Paşa

D) Ahmet Muhip Dıranas

E) Faruk Nafiz Çamlıbel

(1990-ÖYS)

18. Edebiyatımızda, nazmı nesre yaklaştırmadaki ustalığıyla tanınmış sanatçılarımız aşağı-
dakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

A) Tevfik Fikret - Yahya Kemal Beyatlı

B) Yahya Kemal Beyatlı - Ziya Paşa

C) Ahmet Hâşim - Mehmet Âkif Ersoy

D) Mehmet Âkif Ersoy - Tevfik Fikret

E) Ziya Paşa - Ahmet Hâşim

(1991-ÖYS)

19. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünûncuların şiir özelliklerinden biri değildir?

A) Kafiyede, şekilden çok, ses benzerliğine önem verme

B) Konu birliğine ve bütün güzelliğine önem verme

C) Nazmı nesre yaklaştırma

D) Konuyla vezin arasında bir ahenk ilgisi arama

E) Herkesin anlayabileceği bir dil kullanma

(1992-ÖYS)
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20. Halit Ziya’nın bütün romanlarını sadeleştirilmiş baskılarından okudum. Bu baskılardaki dil bugün artık 
eskimiş olmakla beraber sağlam bir dildir. Gerçi, yaşadığı dönemin ağır, durgun, cansız havası Halit 
Ziya’nın üslubuna sinmiş gibidir. Yapıtlarını okumanın kimi okurlara güç gelmesi yazarın dilinden çok, 
üslubunun bu özelliğinden kaynaklanmaktadır. Buna karşın, romancılığımız hakkında konuşabilmek 
için Halit Ziya’yı okumak şarttır. Yalnız onun için değil, usta işi roman okumuş olmak için de Halit 
Ziya’yı okumak şarttır.

 Bu parçadan Halit Ziya’yla ilgili olarak aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılamaz?

A) Dönemine göre durmuş, oturmuş bir dili vardır.

B) Genç kuşaklarca yeterince tanınmaktadır.

C) Türk romancılığının önemli adlarından biridir.

D) Yapıtları, dili yalınlaştırarak yeniden basılmıştır.

E) Durgun, okunması güç bir anlatımla yazmıştır.

(1997-ÖYS)

21. Bir dergi çevresinde toplanan, yeni bir duyarlığı yeni bir şiir dilini yerleştirmeye çalışan bu şairlerin 
şiirleri, bir arayış döneminin bütün karışık etkilerini içermektedir. Romantik ve simgecidirler. Onların 
şiirlerinde, düşle gerçek çatışması, karamsarlık, kaçış temaları egemendir. Hem dönemin siyasal 
koşulları hem de benimsedikleri sanat anlayışı, onların içine kapalı, bireyci bir şiire yönelmelerine yol 
açmıştır.

 Bu parçada tanıtılan şairler aşağıdakilerden hangisi içinde yer alır?

A) Tanzimatçılar

B) Edebiyat-ı Cedîdeciler

C) Fecr-i Âticiler

D) Yedi Meşaleciler

E) Millî Edebiyatçılar
(2006-ÖSS)

 Etkinlik: XIX. yüzyılın sonu ile XX. yüzyılın başlarında Osmanlı toplumunun içinde bulunduğu 
siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel ortam hakkında bilgi edininiz (126. sayfadaki 1. Etkinlik içindir.).

 Etkinlik: Osmanlı toplumunda ortaya çıkan Batıcılık, Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük akım-
larının çıkış sebeplerini, amaçlarını, temsilcilerini ve kaynaklarını araştırınız (129. sayfadaki 3. Etkinlik için-
dir.).

 Etkinlik: “Millî edebiyat” ile “Milliyetçi edebiyat” hakkında bilgi edininiz (129. sayfadaki 5. Etkinlik 
içindir.).

 Etkinlik: “Cumhuriyetçilik” ilkesi hakkında bilgi edininiz (130. sayfadaki 8. Etkinlik içindir.).
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MİLLÎ EDEBİYAT DÖNEMİ 
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4. ÜNİ TE
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1.	Metne	göre	Millî	Edebiyat	akımı	nasıl	başlamıştır?
2.	Metne	göre	Millî	Edebiyat,	hangi	edebî	türlerde	daha	etkilidir?	Söyleyiniz.
3.	Millî	Edebiyat	anlayışını	savunanların	dil	ve	vezin	konusundaki	görüşleri	nelerdir?
4.	Millî	Edebiyat	anlayışıyla	“Türkçülük”	düşüncesi	arasında	nasıl	bir	ilişki	vardır?

 HA ZIR LIK ÇA LIŞ MA SI
 1. Et kin lik:	XIX.	yüzyılın	sonu	ile	XX.	yüzyıl	başlarında	Osmanlı	toplumunun	içinde	bulunduğu	siya-

si,	ekonomik,	sosyal	ve	kültürel	ortam	hakkında	edindiğiniz	bilgileri	arkadaşlarınızla	paylaşınız.

 2. Et kin lik:	Osmanlı	toplumunun	içinde	bulunduğu	ortam	ile	“Millî	Edebiyat	Dönemi”nin	başlaması	
arasında	nasıl	bir	ilişki	vardır?	Açıklayınız.

 ÇÖZÜMLEME / İN CE LE ME
 1. Me tin

1. Millî Edebiyat Döneminin Oluşumu

MİLLÎ EDEBİYAT
Asıl	yenilik,	Türkçülük	düşüncesinin	etkilediği	edebiyatçılardan	gelir.
Mehmet	 Emin	 Yurdakul’un	 çıkışı	 ancak	Meşrutiyet’te	 bilinçli	 bir	 çizgiye	 oturtulur	 ve	 bir	 akım	 niteliği	

kazanır.	Milli	Edebiyat	adıyla	anılan	bu	akımı	başlatanlarsa	Selanik’te	çıkardıkları	“Genç	Kalemler”	dergisiyle	
Ömer	Seyfettin,	Ali	Canip	Yöntem	ve	Ziya	Gökalp’tır.

Nisan	1911’de	yayımlanan	Genç	Kalemler,	daha	önce	çıkarılan	Hüsn	ve	Şiir	(Güzellik	ve	Şiir)	adlı	der-
ginin	süreğidir.	Ad	değişikliğinin	gerekçesi	ilk	sayıda	şöyle	açıklanır:	“Evet,	gazetenin	heyet-i	tahririyesi	(yazı	
kurulu)	sizin	evvelce	tanıdığınız	gençlerdir.	Onlar	düşünüyorlardı	ki	Hüsn	ve	Şiir	nâmı	yalnız	ihtisâsâta	müte-
allik	mevâda	(duygulara	ilişkin	konulara)	taalluk	ediyor.	Hâlbuki	maksatları	yalnız	bu	değildir.	Hüsn	ve	Şiir’in	
şumûl-i	mânasından	maada	(anlamının	kapsamı	dışında)	mahsûlât-ı	fikriyye	(düşünce	ürüleri)	de	gazetelerinde	
geniş	bir	mevkii	hâizdir.	Binaenaleyh	risalenin	ismini	değiştirdiler,	ona	“Genç	Kalemler”	dediler.”

“Genç	Kalemler”in	ilk	sayısında	yer	alan	“Yeni	Lisan”	başlıklı	imzasız	yazı	Ömer	Seyfettin’ce	yazılmıştır.	
Dilde	özleşmenin	savunulduğu	yazıda,	ulusal	bir	edebiyat	oluşturabilmek	için	önce	ulusal	bir	dilin	gerekliliği	
üzerinde	durulur.	Derginin	sonraki	sayılarında	da	“Yeni	Lisan”	genel	başlıklı	yazılar	sürer.	Beşinci	sayıdan	
başlayarak	yazıların	altındaki	soru	işareti	yerine	“Genç	Kalemler	Tahrir	Heyeti”	imzası	konulur.

Başlangıçta	Ömer	Seyfetttin	ve	Ali	Canip	Yöntem’in	çabalarıyla	çıkarılan	derginin	etkinliği	Ziya	Gökalp’ın	
da	katılmasından	sonra	artar.	“Milliyet,	kavmiyyet”	kavramlarına	dayalı	Türkçülük	düşüncesinin	geliştirildiği	
görülür.	Meşrutiyet’in	ertesinde	İstanbul’da	kurulan	Türk	Derneği,	Türk	Ocağı	gibi	kuruluşlarca	da	bu	düşün-
sel	 temel	beslenir.	Türk	edebiyat	 tarihinde	“Genç	Kalemler”	ya	da	“Yeni	Lisan	Hareketi”	adlarıyla	anılan	
bu	girişim	Millî	 Edebiyat	 akımını	hazırlamış,	 konuşulan	 İstanbul	Türkçesinin	 kullanıldığı,	 ulusal	 kaynaklara	
yönelik	yeni	bir	edebiyat	anlayışının		başlangıcı	olmuştur.

Millî	Edebiyat	yolundaki	 ilk	örnekler,	kuşkusuz	akımı	başlatanlarca	verilir.	 İlkeler	bellidir:	Dilde	yalınlık,	
halk	edebiyatı	şiir	biçimlerinden	yararlanma	ve	hece	ölçüsü,	konu	seçiminde	yerlilik.	Çok	önemli	bir	yenilik	
de	daha	yüzyılın	başında	Mehmet	Emin	Yurdakul’un	gerçekleştirdiği	şiirin	İstanbul	dışına	çıkması,	Anadolu’ya	
açılması	olgusudur.	Nâbizâde	Nâzım,	bunu	gerçekçi	bir	ürün	ortaya	koyabilmek	amacıyla	“Karabibik”te	yap-
mış,	ama	bu	deneme	orada	kalmıştır.	Türkçülerdeyse	bu	seçiş,	bilinçli	bir	tutumun	ürünüdür.

(...)
Hüseyin TUNCER

Meşrutiyet Devri Türk Edebiyatı
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MİLLÎ EDEBİYAT (1911-1923)
1908	Meşrutiyet	 hareketi,	 ülkeye	 canlılık	 getirir.	 Fikir	 hayatımızda;	Osmanlıcılık,	 İslamcılık,	Türkçülük	

ve	Batıcılık	akımcıları	görülmeye	başlar.	1908’den	sonra,	II.	Abdülhamit	Devrinde	geçerli	olan	Osmanlıcılık	
ideolojisi,	Balkan	Harbi	(1912-1913)	yeniligisiyle	iflas	eder.	Bunun	üzerine	İslamcılık	ve	Türkçülük	ideolojileri	
rağbet	görmeye	başlar,	Mehmet	Âkif	ve	M.	Şemsettin	Günaltay	gibi	şahsiyetlerle	varlık	gösteren	İslamcılık	
ideolojisi,	halkla	bütünleşme	 imkânını	elde	edemez.	Bunun	üzerine,	Türkçülük	ve	milliyetçilik	akımı,	dilde	
Türkçülük	anlayışıyla	edebî	alanda	büyük	ilgi	görür.

Bizde,	 milliyetçiliğin	 asli	 şekli	 olan	 Türkçülük	 hareketinin	 ilk	 izleri,	 yakın	 devre	 içinde	 Şinasi	 ve	 Ziya	
Paşa’da	görülür.	Tanzimat’la	Batı’ya	açıldığımız	esnada,	Şinasi’nin	halka	yönelişi,	dilin	sadeleşmesi	için	çalış-
ması,	çok	önemli	bir	meseledir.	“Durûb-ı	Emsâl-i	Osmaniyye”	adlı	eseriyle	atasözlerini	bir	araya	getirir.	Onun	
dil	alanındaki	en	önemli	hizmeti	“Kâmus-ı	Osmânî”	adlı	sözlük	çalışmasıdır.	“Yeni	Osmanlılar”	grubunda	yer	
alan	Ziya	Paşa’nın	dil	ve	edebiyat	alanındaki	çalışmaları,	Türkçülük	doğrultusunda	görülür,	ancak	onun	bu	
anlayışı,	daha	sonra	belirecek	olan	“Siyasi	Türkçülük”le	bağdaştırılmamalıdır.	Zira,	Ziya	Paşa	“Şiir	ve	İnşa”	
makalesinde,	“Osmanlı”	ibaresini,	“Türk’	kelimesi	olarak	kullanmaktan	öteye	gitmiş	değildir.	Şinasi	ile	Ziya	
Paşa’nın	Namık	Kemâl	üzerinde	etkileri	görülür.	 “Lisân-ı	Osmânînin	Edebiyatı	Hakkında	Bazı	Mülâhazatı	
Şâmildir”	makalesinde,	Türk	dili	ve	edebiyatı	hakkında	düşüncelerini	ortaya	koyar.	Türkçe	bir	gramer	yapıl-
ması,	lügat	tanzim	edilmesi	ve	belagat	kitabının	yazılmasını	gerekli	görür.	Bütün	bu	düşünceler,	N.	Kemal’i	
tek	dilde	birleşmeye	götürür.	Yazı	dili	ile	konuşma	dili	arasındaki	farkı	ortadan	kaldırmak	için	dilde	Türkçülük	
hareketi	içerisinde	yer	alır.	Türkçülük	hareketinde	üzerinde	durulan	dil	ve	vezin	konusunu	o	zaman,	ele	alır;	
tiyatro	eserlerinde	hece	ölçüsüyle	yazılmış	şiirlere	yer	verir.

Şinasi	ile	başlayan	“dilde	sadelik”	ve	“halk	diline	dönüş”	hareketi,	ilmî	bir	tarzda	Ahmet	Vefik	Paşa	tara-
fından	ele	alınır.	O,	Türkçeyi	bağımsız	bir	dil	olarak	görür.	Konuşulan	dilin,	Türkçenin	bir	lehçesi	olduğunu	
belirtir.	 “Lehçe-i	 Osmâni”	 adlı	 eserinde	 “Osmanlı”	 kelimesini	 “Türk”	 karşılığında	 kullanır.	 Bu	 eserin	 ön	
süzünde,	Türk	diline	bir	bütün	olarak	bakar.	Türk	dilinin	Asya	 ile	Batı	Avrupa’ya	yayılan	bir	dil	olduğunu	
ifade	eder.	A.	Vefik	Paşa,	dil	anlayışıyla	Türk	dünyasına,	bütün	Türkler	gibi	yaklaşır	ve	dilde	birliği,	Türk	
birliğini	“İlmî	Türkçülük”	anlayışına	uygun	bir	biçimde	ortaya	koyar.	O,	Osmanlıcayı	Türk	dilinin	bir	lehçesi	
olarak	 kabul	 eder;	Oğuz	 lehçesinden	 doğmuş	 olduğunu	 belirtir.	Osmanlıcanın	 Türkçe,	Arapça	 ve	 Farsça	
karışımından	oluşmuş	 bir	 dil	 olduğu	 anlayışına	 karşı	 çıkar;	Osmanlıcanın	 kaynağı	Türkçedir	 der;	 içerisine	
Arapça,	Farsça	kelime	ve	kaidelerin	girmiş	olduğunu	öne	sürer.

“Lehçe-i	 Osmânî”	 ilk	 Türkçe	 sözlük	 olması	 bakımından	 önemlidir.	 A.	 Vefik	 Paşa,	 Ebülgâzi	 Bahâdır	
Han’ın	“Evsâl-i	Şecere-i	Türkî”	adlı	eserini	Çağatay	lehçesinden	Osmanlı	lehçesine	çevirmekle	Türkçülüğünü	
dilden	tarih	alanına	da	kaydırmış	olur.

Türkçülük	hareketi	 içerisinde,	dikkate	değer	bir	 isim	de	Âkif	Paşa’dır.	Gerek	meşhur	mersiyesi,	gerek	
Şeyh	Müşfik’e	yazmış	olduğu	mektup	ve	gerekse	hece	veznindeki	şarkıları	ile	bizde	lisan	Türkçülüğünün	ilk	
eserini	veren	şahsiyettir.	“Tabsıra”sının	bazı	parçaları,	Şeyh	Müşfik	Mektubu,	torununa	hece	vezniyle	yazdığı	
mersiyesi	ile	Âkif	Paşa’yı,	Tanzimat’tan	sonra	gelişen	Avrupai	Türk	edebiyatının	ilk	müjdecisi	sayabiliriz.

Ali	 Suavi	 de	 ilk	 dönem	 Türkçüleri	 arasında	 yer	 alır.	 Çıkarmakta	 olduğu	 “Ulûm”	 gazetesinde,	 Türk	
dilinin	 sâdeleşmesine	 çalışmış	 ve	 Türk	 dilinin	 diğer	 dillerden	 üstün	 olduğu	 fikrini	 savunmuştur.	 Türkçeye	
“Osmanlıca”	demenin	doğru	olmadığına	 inanır.	“Osmanlı”	kelimesinin	politik	bir	anlam	 içerdiğini	belirtir.	
Türk	tarihini	ilk	kez	başlı	başına	bir	konu	olarak	ele	alır	ve	işler.

Akçuraoğlu	Yusuf,	“Türk	Yılı”nda,	Türkçülük	faaliyetlerinin	ilk	devresini	1865-1870,	ikinci	devresini	ise	
1876-1880	yıllarını	kapsayacak	biçimde	sınırlar.	Osmanlı	İmparatorluğu	devresinde,	Türkçülük	faaliyetinin	
ilk	devresini	kısaca	gözden	geçirdikten	sonra,	millî	lisan	ve	edebiyat	anlayışına	daha	çok	yaklaşan	ikinci	dev-
reyi	de	ana	çizgileriyle	tanımakta	yarar	vardır.

I.	Meşrutiyet’in	ilanında	payı	büyük	olan	Süleyman	Paşa	da	Türk	milliyetçiliği	fikrini	benimseyenler	ara-
sındadır.	“Osmanlı”	unvanının	devlete	ait	olduğunu	öne	sürer.	Yazdığı	kitaba	“Sarf-ı	Türkî”	adını	verir.	Türk	
lisanı	ve	Türk	edebiyatı	 ifadelerini	kullanarak	millî	şuura	sahip	olduğunu	gösterir.	Onun	en	büyük	hizmeti,	
“Tarih-i	Âlem”	adlı	eserinde,	ülkemizde	ilk	kez	eski	Türk	tarihine	yer	vermiş	olmasıdır.

 2. Me tin

127



1.	Metne	göre	“Türkçülük”	hareketinin	ilk	izleri	ne	zaman	görülmeye	başlanmıştır?
2.	Metne	 göre	 sade	 dili	 savunanlar	 hangi	 alanlardaki	 çalışmalarında	 bu	 tutumlarını	 yansıtabilmişlerdir?	

Metinden	örnekler	vererek	açıklayınız.

3.	Metne	göre	millî	devlet	hâline	gelme	düşüncesiyle	Türkçülük	ve	millî	edebiyat	fikri	arasında	nasıl	bir	bağ	
kurulabilir?	Açıklayınız.

4.	Millî	devlet	ve	milletleşme	çevresinde	ileri	sürülen	fikirler	millî	edebiyatın	gelişimini	nasıl	etkilemiştir?

Buharalı	 Süleyman	 Efendi’nin	 de	 dil	 alanında	 büyük	 emeği	 ve	 hizmeti	 vardır.	 “Lûgat-i	 Çağatay”	 ve	
“Türkî-i	Osmânî”	adlı	eserinde,	Çağataycayı	ana	lisanlardan	biri	ve	“Lisân-ı	Türkî-i	Osmânî”nin	aslı,	kaynağı	
kabul	eder.	Böylece	Çağatayca	ile	Osmanlıca	arasında	bir	bağlantı	kurmaya	çalışırken	Osmanlıların	ve	özel-
likle	Osmanlı	hanedanının	Türklüklerini	vurgulamak	ister.	Dilin	millet	hayatındaki	öneminden	hareketle,	dil	
ve	tarih	birliğine	gitmiş	olur.

Ahmet	Mithat	Efendi’yi	doğrudan	Türkçülük	akımı	içerisinde	görmek	mümkün	olmuyor.	Ancak	dönemin-
de,	halkı	eğitmek	amacı	güden	ve	halk	için	yazan	yazarın,	dilinde	ve	üslubunda	Türkçülüğe	katkıda	bulunduğu	
görülür.	Temelde	Osmanlılık	fikrine	bağlı	kalan	A.	Mithat,	II.	Meşrutiyet’ten	sonra	Türkçülük	akımına	yabancı	
kalmaz.

İkinci	devrenin	millî	lisan	anlayışına	ilmî	açıdan	yaklaşan	bir	başka	şahsiyet	de	Ahmet	Cevdet	Paşa’dır.	O,	
aruz	vezninin	Türkçe	için	millî	vezin	olmayacağını	ve	tabii	Türk	vezninin	hece	vezni	olduğunu,	aruzun	Türk	
dilini	bozduğunu,	bilimsel	yoldan	ortaya	koyar.	“Kısas-ı	Enbiyâ”sında,	Osman	Gâzi’ye	ait	manzumeden	söz	
ederken,	millî	vezinden	yana	olduğunu	da	gösterir.

Dilde	Türkçülüğün	üçüncü	devresi,	1897-1900	yılları	arasında	daha	yoğun	bir	çalışma	temposu	içinde	
görülür.	Bu	devrede	Şemsettin	Sâmi	Bey,	“Kâmus-ı	Türkî”	adlı	eseriyle	lügat	ve	lisan	sahalarında	büyük	hiz-
met	verir.	“Kâmus-ı	Türkî”nin	mukaddimesi,	dil	anlayışı	bakımından	ilgi	çekicidir.	Bu	bölümde,	lisanımızın	
Türkçe	 olduğu,	 dilimizde	 kullanılan	 kelimelerin	Türkçeden	 sayılması	 gerektiğini	 belirtir.	Doğu	Türkçesiyle	
Batı	Türkçesinin	bir	tek	lisan	(Türkçe)	olduğunu	ifade	eder.	“Lisân”	adlı	eserinde	de	dil	konusuna	ilmî	açıdan	
bakar.	Bütün	bunlar,	açık	bir	şekilde	gösteriyor	ki	bizde	dil	konusunda	ciddî	bir	tarzda	kafa	yoran	Şemsettin	
Sâmi	Bey’dir.

Türk	 dili	 ve	 tarihi	 üzerinde	 yaptığı	 çalışmalarıyla	Avrupa	 çapında	 şöhrete	 ulaşan	Türkçülerden	 biri	 de	
Necip	Âsım	Bey’dir.	Tanzimat’la	başlayan	 ilmî	ve	edebî	Türkçülük	hareketini	20.	yüzyılın	başında	devam	
ettiren	Türkçü	bilginlerden	bir	diğeri	de	Veled	Çelebi’dir.	Türkçenin	şive	ve	 lehçelerine	geniş	ölçüde	vakıf	
olan	Veled	Çelebi’nin	“Türk	Dili”	adlı	sekiz	ciltlik	çalışması,	onun	en	büyük	eseridir.

1896’dan	sonra	“Bütün	Türklük	Fikri”ni	 işleyerek	gelişen	Türkçülük	 ideolojisi,	1908’den	sonra,	dil	ve	
tarih	alanında	daha	bir	aktif	çalışma	ortaya	koyar.	Milliyetçilik	düşüncesi	gelişir	ve	millîleşme	yolunda	adımlar	
atılır.	1908’e	gelinceye	kadar	milliyetçilik	hareketi,	bir	kültür	ve	düşünce	hâlinde	belirir.	Aydınlar	arasında	
büyük	ilgi	görür.	Dil	ve	edebiyat	alanında	yeşerme	imkânı	bulan	bu	akım	yavaş	yavaş	edebiyattan	siyasete	
yansımaya	başlar.	Türk	Derneği	 (1908),	Türk	Yurdu	 (1911),	Genç	Kalemler	 (1911),	Türk	Ocağı	 (1912),	
Halka	Doğru	(1913),	Türk	Sözü	(1914),	Yeni	Mecmua	(1917),	Büyük	Mecmua	(1919),	Dergâh	(1921)	gibi	
dernek	ve	dergiler,	İttihat	ve	Terakki	Partisi’nin	de	desteğini	sağlayarak	Türkçülük	akımının	gelişmesine	kat-
kıda	bulunurlar.	Milliyetçilik	hareketi,	böylece	bilim,	fikir	ve	edebiyat	alanlarına	yayılır.	Ziya	Gökalp’ın	“Genç	
Kalemler”de	(1911)	yayınlanan	“Turan”	manzumesi,	bu	akımın	yayılmasında	ve	gelişmesinde	önemli	bir	rol	
oynar.	Ahmet	Hikmet	Müftüoğlu’nun	“Altın	Ordu”	makalesi,	Halide	Edip	Adıvar’ın	“Yeni	Turan”	romanı,	
bu	heyecanın	ortaya	koyduğu	ürünler	olarak	dikkat	çeker.

1911	yılında	Selanik’te	çıkmaya	başlayan	“Genç	Kalemler”	dergisiyle	milliyetçilik	akımı,	edebiyatta	da	
etkili	olur.	Bu	dergi,	“Millî	edebiyat”	deyimini	 ilk	defa	ortaya	koyar.	Millî	bir	edebiyat	yaratmak	 için,	millî	
dilin	 gerekli	 olduğunu	 savunur.	 Böylece	 “Yeni	 Lisan”	meselesi	 gündeme	 getirilir.	 Türkçeyi	 sadeleştirmek	
amacına	yönelik	bu	çabayı,	önce	Ömer	Seyfettin	ve	Ali	Canip	ele	alır.	Bir	süre	sonra	Ziya	Gökalp	de	bu	
girişime	destek	verir.

(...) Hüseyin TUNCER
Meşrutiyet Devri Türk Edebiyatı
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 3. Me tin

CUMHURİYETÇİLİK
Cumhuriyet,	millî	 hâkimiyet	 ülküsünü	 ve	milletin	 irade	 ve	 hâkimiyetini	 en	 güvenilir	 şekilde	 uygulayan	

ve	en	iyi	tarzda	teminat	altına	alan	bir	 idaredir.	Atatürk’ün	bütün	ilgili	konuşmalarından	anlaşılacağı	üzere	
Cumhuriyet,	 “demokratik-parlamenter”	 bir	 sistemdir.	 Bu	 cümleden	 olarak	 cumhuriyet,	 milletin	 ifade	 ve	
hâkimiyetini,	 vatandaşın	 devlete	 ve	 devletin	 vatandaşa	 karşı	 hak	 ve	 vazifelerini	 en	 iyi	 şekilde	 düzenleme	
yolunda	kullanır.	Demokratik	düzen	içinde	millî	iradeyi	esas	alan	cumhuriyet	rejimini	Atatürk:	“Cumhuriyet	
fazilettir.”	sözüyle	açıklamıştır.	Türk	milletinin	tabiat	ve	şiarına	en	uygun	olan	idare	cumhuriyet	idaresidir.

Cumhuriyetçilik	 ise	 hürriyetçi	 parlamenter	 sistem	 içinde,	 milletin	 ve	 Atatürk’ün	 arzularına	 kavuşmak	
azmiyle	bu	rejime	bağlı	ve	yardımcı	olmaktır.	Atatürk	çok	sevdiği	Cumhuriyet’in	yaşatılmasını	Türk	gençliğine	
şu	ifadeleriyle	emanet	etmiştir:	“Ey	Türk	Gençliği;	birinci	vazifen,	Türk	istiklâlini,	Türk	Cumhuriyeti’ni	ilelebet	
muhafaza	ve	müdafaa	etmektir.”

Kemal GÖDE
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersleri

Ortaya Çıkış 
Sebepleri

Amaçları Temsilcileri Kaynakları
Temel  

Düşünceleri

Batıcılık

İslamcılık

Osmanlıcılık

Türkçülük

 4. Et kin lik:	 Yaptığınız	 araştırma	 sonuçlarından	 hareketle	 Batıcılık,	 Osmanlıcılık,	 İslamcılık	 ve	
Türkçülüğe	ait	düşünce,	etkinlik	ve	arayışlar	“millî	devlet”	fikri	ve	endişesi	etrafında	mı	oluşmuştur?	Niçin?

 5. Et kin lik: a)	Milliyetçi	edebiyat”	ile	“Millî	edebiyat”	kavramları	hakkında	edindiğiniz	bilgileri	arka-
daşlarınızla	paylaşınız.

b)	“Milliyetçi	edebiyat”	ile	“Millî	Edebiyat”	arasındaki	farkı	açıklayınız.
c)	“1911-1923”	yılları	arasındaki	döneme	niçin	“Millî	Edebiyat	Dönemi”	denmiştir?	Açıklayınız.
 6. Et kin lik: a)	Batı’da	gelişen	düşünce,	yönetim	biçimi	ve	yaşama	tarzı	uygulandığında	ülkemizin	

gelişmesi	ve	kalkınması	sağlanır.

b)	 İslam’ın	 ilk	dönemdeki	değerleri,	XX.	yüzyıl	başlarına	taşınırsa	Türk	toplumu	içinde	bulunduğu	buna-
lımdan	kurtulur.

1.	Metne	göre	“cumhuriyetçilik”	ilkesinin	özellikleri	nelerdir?

2.	Metinden	hareketle	cumhuriyet	rejiminin	nitelikleriyle	ilgili	çıkarımlarda	bulununuz.

 3. Et kin lik:	Yaptığınız	araştırma	sonuçlarından	hareketle	aşağıda	verilen	tabloyu	doldurunuz.
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 AN LA MA VE YO RUM LA MA
 7. Et kin lik:	Batıcılık,	Osmanlıcılık,	İslamcılık	ve	Türkçülük	düşünce	akımlarıyla	“ulus	devlet”	anlayışı	

sonucunda	oluşan	modern	milletler	arasında	nasıl	bir	ilişki	söz	konusudur?	Açıklayınız.

 8. Et kin lik:	Edindiğiniz	bilgiler	ışığında	“Cumhuriyetçilik”	ilkesinin	toplumumuz	açısından	önemini	
ifade	ediniz.

 ÖLÇ ME VE DE ĞER LEN DİR ME
1. Aşa ğı da ki cüm le le rin bil dir di ği yar gı lar doğ ru ise kar şı la rı na “D”, yan lış ise “Y” ya zı nız.

•	 Türkçülük	anlayışını	savunanlar,	Türk	tarihinin	değerlerini	ön	plana	almışlardır.		(			)
•	 Cumhuriyetçilik	halkın	iradesine	dayalı,	laik	bir	yönetim	biçimidir.	(			)
•	 Millî	Edebiyat	Dönemi	1909’da	başlamıştır.		(			)

2. Aşa ğı da ki cüm le ler de boş bı ra kı lan yer le re uy gun ke li me le ri ya zı nız.
•	 Millî	Edebiyat	akımı,	.........................................	dergisinin	çıkmasıyla	başlamıştır.	
•	 Millî	Edebiyat’ın	 ilk	öncüleri	 	 ..............................................,	 ..............................................	ve	

................................................
•	 Millî	Edebiyat’ın	ilk	izleri	Tanzimat	Döneminde	............................................		ve	.......................

.........................		görülür.	

3. Aşa ğı dakilerden hangisi Millî Edebiyat anlayışını savunanların benimsediği ilkelerden biri 
değildir?
A)	Dilde	yalınlığın	sağlanması
B)	 Halk	şiirinin	biçimlerinden	yararlanılması
C)	Hece	ölçüsünün	kullanılması
D)	Yerli	konulara	önem	verilmesi
E)	 Sanat	için	sanat	görüşünün	benimsenmesi
 

4. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi millî edebiyat anlayışını savunanlardan biri değildir?
A)	 Ziya	Gökalp	 	 	 	
B)	Ali	Canip	Yöntem
C)	Ömer	Seyfettin	 	 	
D)	Ahmet	Hikmet	Müftüoğlu
E)	 Mehmet	Âkif	Ersoy

 Etkinlik: Millî	Edebiyat	Döneminde	dergilerin	millî	düşüncelerin	yayılmasındaki	rolüyle	 ilgili	olarak	
araştırma	yapınız	(131.	sayfadaki	1.	Etkinlik	içindir.).

c)	Osmanlı	Devleti’nin	Kuruluş	ve	Yükselme	dönemlerinde	sahip	olduğu	zihniyet	esas	alınırsa	toplumumuz	
kalkınır.

ç)	 Türk	 toplumunun	 uzak	 geçmişindeki	 değerler,	 halkın	 yaşama	 biçimi	 ve	 değerler	 dünyasına	 taşınırsa	
toplumumuz	modern	bir	kimliğe	kavuşur.

Yukarıdaki	tezleri	aşağıda	verilen	düşünce	akımlarıyla	eşleştiriniz.

Osmancılık

Türkçülük

Batıcılık

İslamcılık
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 HA ZIR LIK ÇA LIŞ MA SI
 1. Et kin lik:	Millî	Edebiyat	Döneminde	dergilerin	millî	düşüncelerin	yayılmasındaki	rolüyle	ilgili	araş-

tırma	sonuçlarını	arkadaşlarınızla	paylaşınız.

 2. Et kin lik:	Geniş	kitlelerin	hangi	tür	yazılara	niçin	önem	verdiğini	söyleyiniz.

 ÇÖZÜMLEME / İN CE LE ME
 1. Me tin

Makale

DİLDE TÜRKÇÜLÜK

Türkiye’nin	 millî	 dili,	 “İstanbul	 Türkçesi”dir;	 buna	 şüphe	 yok!	 Fakat,	

İstanbul’da	iki	Türkçe	var:	Biri	konuşulup	da	yazılmayan	“İstanbul	lehçesi”,	

diğeri	yazılıp	da	konuşulmayan	“Osmanlı	lisanı”dır.	Acaba	millî	dilimiz	bun-

lardan	hangisi	olacaktır?	

Bu	soruya	cevap	vermeden,	dilimizi,	başka	dillerle	karşılaştıralım:	Başka	

diller	de	milletlerin	başkentlerine	ait	dillerdir.	Fakat,	başka	kentlerin	hepsin-

de,	 konuşulan	 dille	 yazılan	 dil	 aynı	 şeydir.	Demek	 ki	 konuşma	diliyle	 yazı	

dilinin	 birbirinden	 başka	 olması,	 sırf	 İstanbul’a	 özgü	 bir	 durumdur.	 Bütün	

milletlerde	bulunmayıp	da	yalnız	bir	millette	görülen	bir	durum	normal	ola-

bilir	mi?	O	hâlde,	 İstanbul’da	gördüğümüz	bu	 ikilik	bir	dil	hastalığıdır.	Her	

hastalık	tedavi	edilir;	o	hâlde,	bu	hastalığın	da	tedavisi	gereklidir.	Fakat	bu	

tedaviyi	yapabilmek,	yani	dildeki	ikiliği	ortadan	kaldırmak	için	şu	iki	şeyden	

birini	yapmak	lazımdır:	Ya	yazı	dilini	aynı	zamanda	konuşma	dili	hâline	getir-

mek	ya	da	konuşma	dilini	aynı	zamanda	yazı	dili	hâline	koymak.	

Bu	 iki	şıktan	birincisi	mümkün	değildir	çünkü	İstanbul’da	yazılan	dil,	doğal	bir	dil	değil,	Esperanto	gibi	

yapay	bir	dildir.	Arapça,	Acemce	ve	Türkçenin	sözlüklerini,	gramerlerini,	sözdizimlerini	birleştirmekle	oluş-

muş	bu	Osmanlı	Esperanto’su	nasıl	konuşma	dili	olabilsin?	Her	anlam	için	en	az	üç	eş	anlamlı	kelime,	her	

tamlama	için	en	az	üç	şekil,	her	edat	için	en	az	üç	sözcük	bulunan	bu	yapay	gereksizlikler	karması	nasıl	canlı	

bir	dil	hâline	girebilsin?	

Demek	ki	İstanbul’da	yazı	dilinin	konuşma	dili	hâline	geçmesi	mümkün	değil.	Bunun	mümkün	olmadığı,	

yüzyıllarca	uğraşıldığı	hâlde,	başarıya	ulaşılamamış	olmasından	da	bellidir.	Varsayalım	birtakım	baskıcı	yasa-

larla	İstanbul	halkı	bu	acayip	yazı	diliyle	konuşmaya	başlamış	olsaydı	bile,	yine	bu	yazı	dili,	gerçekten	millî	dil	

olamazdı.	Çünkü	onu,	konuşma	dili	olarak	yalnız	İstanbul’un	değil,	bütün	Türkiye’nin	kabul	etmesi	gerekirdi.	

Bu	kadar	büyük	bir	topluma	ise	zorla	hiçbir	şey	kabul	ettirilemezdi.	

O	hâlde,	 yalnız	 bir	 şık	 kalıyor:	Konuşma	dilini	 yazarak	 yazı	 dili	 hâline	 getirmek!	Zaten	halk	 yazarları,	

bu	 işi	eskiden	beri	yapıyorlardı.	Osmanlı	edebiyatının	yanında,	halk	diliyle	yazılmış	bir	Türk	edebiyatı	altı,	

yedi	yüzyıldan	beri	mevcuttu.	Demek	ki	dil	ikiliğini	kaldırmak	için,	yeniden	hiçbir	şey	yapmaya	gerek	yoktu.	

Osmanlı	dilini	hiç	yokmuş	gibi	bir	tarafa	atarak	halk	edebiyatına	temel	vazifesini	gören	Türk	dilini	aynıyla	

millî	dil	saymak	yeterliydi:	 İşte	Türkçüler,	dilimizdeki	 ikiliği	kaldırmak	için	şu	prensibi	kabul	etmekle	yetin-

2. Öğretici Metinler

Ziya GÖKALP
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diler:	İstanbul	halkının	ve	özellikle	İstanbul	hanımlarının	konuştukları	dili	yazmak.	Bu	suretle	yazılacak	olan	

İstanbul’un	konuşma	diline	“yeni	lisan”,	sonra	“güzel	Türkçe”,	daha	sonra	“yeni	Türkçe”	adları	verildi.

(...)	

İstanbul	Türkçesinin	fonetiği	 (ses	bilgisi),	morfolojisi	 (dil	bilimi)	ve	 leksik’i	 (sözlük	birimi)	yeni	Türkçenin	
temeli	olduğundan,	başka	Türk	lehçelerinden	ne	kelime	ne	kip	ne	edat	ne	de	tamlama	kuralları	alınamaz.	
Yalnız	karşılaştırma	yoluyla	Türkçenin	cümle	yapısına	ve	özel	ifadelerindeki	şivesine	egemen	olabilmek	için	
bu	lehçelerin	derin	bir	biçimde	incelenmesine	ihtiyaç	vardır.	

Türk	 uygarlığının	 tarihine	 dair	 eserler	 yazıldıkça	 eski	 Türk	 kurumlarının	 isimleri	 olmak	 dolayısıyla	 çok	
eski	Türkçe	kelimeler	yeni	Türkçeye	girecektir.	Fakat	bunlar	terim	olarak	kalacaklarından,	bunların	hayata	
dönmesi,	fosillerin	dirilmesi	biçiminde	algılanmamalıdır.

Kelimeler,	taşıdıkları	anlamların	tarifleri	değil,	işaretleridir.	Kelimelerin	anlamları,	köklerini	bilmekle	anla-
şılmaz.	

Yeni	 Türkçenin,	 bu	 esaslar	 dâhilinde,	 bir	 sözlüğüyle	 bir	 de	 grameri	 yapılmalı	 ve	 bu	 kitaplarda,	 yeni	
Türkçeye	girmiş	olan	Arapça	ve	Farsça	kelimelerin	ve	tabirlerin	bünyelerine	ve	tamlama	tarzlarına	ait	bilgi,	
dilin	fizyoloji	kısmına	değil,	paleontoloji	(fosil	bilimi)	ve	jeneoloji	(soy	bilimi)	bahsi	olan	türeme	kısmına	konul-
malıdır.	

Ziya GÖKALP 
Yeni Türk Edebiyatı 7,

haz.: İsa KOCAKAPLAN
(Sadeleştirilmiştir.)

1.	Metnin	ana	düşüncesini	söyleyiniz.

2.	Anlam	birliğine	sahip	metin	parçaları,	metnin	iletisi	etrafında	nasıl	bir	araya	gelmiştir?

3.	Metnin	ana	düşüncesi	o	dönemde	yazılmış	diğer	edebî	türlerde	ele	alınmış	mıdır?	Niçin?

4.	Metnin	ana	düşüncesiyle	yazıldığı	dönemin	sosyal	hayatı	ve	gerçekliği	arasında	nasıl	bir	ilişki	vardır?

5.	Metinde	yeni	kavram,	ifade,	söz	ve	söz	grupları	var	mıdır?	Terim,	kavram	ve	günlük	hayatla	ilgili	keli-
melerden	yararlanılmış	mıdır?	Metinden	örnekler	vererek	açıklayınız.

6.	Metindeki	ifadeleri	kesinlik	ve	açıklık	bakımından	değerlendiriniz.

7.	Yazarın	düşüncelerini	sade	bir	dille	ortaya	koymasının	nedeni	nedir?

 3. Et kin lik:	Edindiğiniz	bilgiler	ışığında	aşağıda	verilen	tabloyu	doldurunuz.

Fikrî ve Edebî Yönü

......................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

Eserle Olan İlişkisi

......................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

Ziya GÖKÂLP
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 2. Me tin
Deneme

HARİTADA ANADOLU
Bütün	 dünya	 yarımadaları	 içinde	 Anadolu’nun	 apayrı	 bir	 durumu	 vardır:	 Amerika’dan	 Hindistan’a,	

Arabistan’dan	Ümitburnu’na,	Kırım’dan	Yunanistan’a,	 İtalya’dan	İskandinavya’ya	kadar	–	 ister	küçük	ister	
büyük;	 ister	okyanuslarda	 ister	 kapalı	 denizlerde	olsun	–	bütün	yarımadalara	bakınız;	hepsi	 salkım	 salkım	
şimalden	cenuba	doğru	uzanırlar.	Yalnız	Anadolu	yarımadasıdır	ki	tek	başına	garba	bakar

O	oraya	sadece	bakmıyor,	asıl	nimetini	de	oradan	alıyor.	Boyu	eninden	bir	misli	uzun	ve	kıyıları	kara	
hudutlarından	üç	defa	fazla	bir	müstakil	ki	arkası	yüksek	dağ	yığınlarıyla	Asya’ya;	iki	yanı	da	baştan	başa	iki	
dağ	zincirlemesiyle	 iki	denize	kapalı	gibidir.	Ozonlu	deniz	havasıla	yağmur	yüklü	deniz	bulutu;	bunlar,	bir	
koridora	girer	gibi	Anadolu’ya	garptan	giriyor.

Anadolu	garba	bakıyor	ve	garptan	alıyor	değil,	o	garptan	ayrılmadı	bile.	Onun	ayrı	gibi	görülüşü	görüşü-
müzün	satıhta	kalışındandır.	Adalar	denizi,	suyu	geçmek	için	bir	sürü	taşlar	sıralanmış	tuzlu	bir	mavilik;	sek	
seke	Anadolu’dan	Yunanistan’a	geç:	Bu	adalar	Avrupa’ya	derinden	bağlılığımızın	dışa	vurmuş	işaretlerinden	
başka	nedir	ki...

Ünlü	frenk	coğrafyacısı	Elisée	Reclus,	Anadolu	için	“Avrupa	biçimli	bir	kıyı	çerçevesine	konmuş	bir	Asya	
toprağı.”	der.	Yok,	bizim	yalnız	kıyılarımız	değil	dağlarımızın	dörtte	üçü	bile	Avrupa’nın	hem	de	ta	göbeğin-
den	gelmedir:

“Üçüncü	zaman”da	dünyanın	yeniden	kaynadığı,	dağların	dalgalar	gibi	birbirini	 iterek	ufuklara	hörgüç-
leştiği	 sıralarda	Avrupa’nın	ortasından	 fırlayan	Alpler	 daha	berideki	 yüksekliklere	 çarptı,	 çarpılan	bu	 yük-
seklikler	Balkanları	sarstı,	sarsılan	Balkanlar	doğuya	doğru	koşuyor.	O	zaman	ne	Adalar	denizi	ne	Boğazlar	
var;	batıdan	gelen	bu	kervanlama	kara	kabartması	Anadolu’da	iki	kola	ayrıldı.	Biri	Karadeniz	dağları,	diğeri	
Toroslar,	ikisi	iki	deniz	kıyısından	Anadolu’yu	kucaklamak	için	uzanırlarken	dağlar	başbuğu	Himalaya’nın	biri	
İran	üstünden,	öteki	Kafkas	altından	gönderdiği	iki	kolun,	Doğu	Anadolu’da	çarpışarak	dört	beş	bin	metreye	
kadar	şahlanan,	korkunç	yığınlarıyla	göğüsleştiler.

Kıssanın	hissesi	şu:	Asya,	Anadolu’nun	batısında	değil	Himalaya’dan	gelen	dağların	bittiği	yerde	tükenir.	
Avrupa,	Rumeli	kıyılarında	değil,	Alp	dağlarının	gittiği	yerde	biter.	Ve	Asya	ile	Avrupa	deniz	suyuyla	ayrılmı-
yor.	Doğu	Anadolu’nun	o	iki	çeşit	dağı	bu	iki	kıtayı	granit	düğümlerle	birbirine	ilmikleyip	perçinledi.

Anadolu’nun	 dağları	 Avrupa’dan	 geldi	 fakat	 nehirleri	 Avrupalı	 değil;	 onlarınki	 meddücezirli	 denizlere	
döküldükleri	 için	haliç	yaparlar,	bizimkiler	 tortu	yapıyor.	Onlar	 fazla	dallanmadıkları	 için	daha	derli	 toplu;	
bizim	topraklar	arızalıdır,	nehirleri	adedinden	kazanıp	dolgunluğundan	kaybediyoruz.	Onların	dağları	içeride-
dir,	nehirleri	mesafeli;	bizim	dağlar	kıyılara	çok	yakın;	çıktıkları	yerden	döküldükleri	yeri	gören	ırmaklarımız	
var.	Onların	geliri	fazla,	bizimkilerin	kıt;	onlarınki	yatkın,	bizimkiler	delişmen;	onlarınki...	Fakat	niye	saymalı,	
hepsinden	hazin	 ayrılık	 şudur:	Onlarda	 insan	eli	 nehirlerine	nehirlerinde	olmayanı	 vermiş,	 bizimkilere	 ise	
insan	eli	nehirlerin	her	şeyi	olan	ormanları	yolmak	için	karışıyor.

Fırat’tan	 Menderes’e,	 Meriç’ten	 Seyhan’a,	 Kızılırmak’tan	Manavgat’a	 kadar	 vatanın	 bütün	 nehirlerini	
gördüm.	Kimisi,	tarandıktan	sonra	göğsünü	köpükletecek	pervaneyi,	kimisi,	ortalığı	sele	değil	berekete	boğ-
mak	için	böğrüne	açılacak	kanalı,	kimisi	de	koca	şimendiferleri	bile	koşturacak	kadar	enerjisi	olduğunu	ispat	
için	çağlayanlarının	altına	konacak	dinamoyu	ve	hepsi	bir	kelime	ile	insan	elini	bekliyor.	Anadolu	ırmakları,	
haberiniz	var	mı,	yeni	raylarımızla	yeni	bacalarımızdan	belli,	bizim	elimizde	Avrupalılaşmaktadır.

Anadolu	toprağı	çok	“kesif”miş.	Fakat	Anadolu’nun	tarihi	belki	toprağından	da	daha	kesif.	İki	kıtanın	dağ	
akınları	gibi	iki	kıtanın	tarih	saldırışları	da	orada	birbiri	üstüne	istiflendi.	Anadolu	topraklarını	tabaka	tabaka	
elli	asır	kalınlığında	bir	tarih	örtüyor.	Bu	tarihin	Malazgirt’le	başlayan	en	üstü	nasıl	bizimse	Hititlerle	başlayan	
en	altı	da	bizimdir.

Hitit	 tiplerini	 taşlarda	görüyoruz.	Maraş’ta,	Ürgüp’te	 ve	 İç	Anadolu’nun	birçok	yerlerinde	de	bugünün	
tiplerini	gördüm:	Ayaklarında	hâlâ	otuz	asır	önceki	pabuçlar,	başlarında	onlarınkine	benzeyen	külahlar	ve	
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yüzlerinde	onların	çizgileri.	O	kalın	tarihin	en	altındaki	insan	o	kadar	tabaka	tabaka	tarihleri	yırtarak	en	üste	
nasıl	çıktı?

Asurlar	ancak	Kızılırmak’a	kadar	bir	fırtına	gibi	gelip	geçmişti,	hâkimlik	sürmekten	başka	bir	şey	yapa-
madılar.	 İranlılar	 dört	 satraplık	 kurdulardı.	Anadolu’ya	 ırklarını	 değil	 eski	 şoselere	 serdikleri	 kesme	 taşları	
bıraktılar.	İskender’in	akını	bir	sel	akışıdır;	sel	gitti,	kumu	gene	olduğu	gibi	kaldı.	Roma,	millet	olarak	değil,	
ordu	olarak	oturmuştu.	Hatıraları	mermer	yapılarının	yıkıntılarında	soluyor.	Bizans,	en	ayakta	olduğu	zaman-
lar	bile	kale	şatolarının	tuğlalı	duvarları	içindeydi;	şato	gitti,	Bizans	bitti.	Bütün	bu	gümbürtülerden	sonra	bir	
de	baktık	ki	tarihin	en	altındaki	eski	efendi,	tarihin	gene	en	üstünde	bağdaş	kuruyor:	Anadolu’nun	“ebed”i	
“ezel”inin	elindedir.

Bu	halkın	içiyle	dışı...	Çeşit	çeşit	iklimlerden	gelen	tarihlerin	çalkantısı	onun	ruhuna	çeliklik,	birbirleriyle	
çarpışan	çeşit	çeşit	iklimler	de	onun	bünyesine	peklik	verdi.	Dayanıklı	olan,	tabiatla	cenkleşendir.	Anadolu’ya	
dünyanın	küçütülmüş	altıncı	bir	kıtası	denebilir.	Onun	bir	ülkelik	toprağında	bir	kıtalık	iklim	var.	Medarlardan	
bozkırlara	kadar	dört	bucağın	iklimi.	Pek	düzgün	olmayan	yollar	üstünden	pek	fazla	hızlanamayan	otomobilin	
bir	gündüzlük	seyahati	içinde	dört	mevsim	gördüğümü	bilirim.

Mehmetçik	dünyanın	neresine	gitse	kendi	vatanından	bir	iklim	götürdü.	Hiçbir	sürprizin	onun	bünyesini	
şaşırtmayışı	bundan	olsa	gerek.	İmparatorluk	çökerken	bile	onu	Karpatlar’la	Yemen’de	aynı	çetinlikle	gör-
düktü.	İster	en	buzlu	bir	dağın	üstünde,	ister	en	kızgın	bir	çölün	içinde	onun	süngüsünü	dikerek	duruşu;	dersin	
ki	bu	heykel	etten	değildir.

Bu	halkı	kim	gördü	de	beğenmedi?	İşte	on	dördüncü	asır	başlarında	Anadolu’yu	dolaşan	ilk	şark	seyyahı	
İbn	Batuta	“halkın	çehreleri	çok	güzel,	giyimleri	çok	temiz,	yemekleri	çok	nefis”	diye	uzun	uzun	onu	över.	Ve	
işte	1432’de,	Müslüman	hacısı	kıyafetine	girerek	Toroslar’dan	şimale	kadar	Anadolu’yu	gezebilen	ilk	garp	
seyyahı	Bertrandon,	Burgon	kralı	Filip’in	bu	asilzade	müşaviri,	“Türkler	itidal	sahibi,	ciddi	ve	temiz	yüreklidir.	
Türkçe	öğrenilmesi	kolay	ve	çok	 tatlı	bir	dil.	On	 frenk	bir	yerde	 toplanırsa	bin	Türkten	daha	çok	gürültü	
eder.”	diye	hem	Türk’e,	hem	Türkçeye	hayrandır.

Bir	halk	türküsü	şöyle	der:

Meşeli dağlar gibi

Duman kalkmaz başımdan!

Bu	meşeli	dağlar	gibi	büyük	varlığın	yaslanacağı	yer	elbet	ağaç,	duvar,	şu	bu	gibi	şeyler	olamazdı:

Sarı zeybek şu dağlara yaslanır!

Bütün	Avrupa’yı	bir	tekne	gibi	sallayan	işte	bu	dağlara	yaslanan	adamdı.

Adamları	dağlara	yaslanan	Anadolu	bu	devlete	koskoca	bir	imparatorluk	verdi	fakat	imparatorluk	ona	ne	
verdi?	Anadolu’nun	tükenmez	hızını	uzun	asırlar	uzak	ufuklara	kesik	bir	damar	gibi	fışkırttık.

Bütün	çilelerin	geçmiş	olsun	mübarek	Anadolu.

İsmail Habib SEVÜK

Güzel Yazılar, Denemeler

1.	Metnin	ana	düşüncesini	belirleyerek	metnin	birimlerinin	ana	düşünce	etrafında	nasıl	birleştiğini	söyleyi-
niz.

2.	Metnin	ana	düşüncesi	yazıldığı	dönemin	diğer	türlerinde	de	işlenmiş	midir?	Söyleyiniz.

3.	Metnin	ana	düşüncesi,	döneminin	sosyal	hayatı	ve	gerçekliği	hakkında	nasıl	bir	fikir	vermektedir?

4.	Metinden	yeni	kavram,	ifade,	söz	ve	söz	gruplarına	örnekler	veriniz.	Metinde	terim,	kavram	ve	gündelik	
hayatla	ilgili	kelimelerden	yararlanılmış	mıdır?	Söyleyiniz.

5.	Metindeki	ifadelerde	açıklık	ve	kesinlik	var	mıdır?	Metinden	örnekler	vererek	açıklayınız.

 4. Et kin lik:	Metinden	hareketle	 İsmail	Habib	Sevük’ün	 fikrî	ve	edebî	yönü	hakkında	çıkarımlarda	
bulununuz.
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 3. Me tin

Eleştiri

MEHMED EMİN BEY
Mehmed	 Emin	 Bey’in	 şahsiyetini	 muhtelif	 noktayı	 nazarlardan	 tetkik	

kabildir:	Büyük	bir	insan,	büyük	bir	şair	ve	kanaatimce	hepsinden	daha	yük-
sek	 olarak	 büyük	 bir	 millet	 hadimi	 sıfatıyla	 ona	 ayrılacak	 şeref	 mevkii	 pek	
yüksektir.	 Bunların	 hepsini	 ayrı	 ayrı	 ufak	 bir	musahabenin	 şümûl	 dairesine	
sığdırmak	mümkün	olamayacağı	cihetle	umumi	bir	nazarla	iktifa	etmek	mec-
buriyetindeyiz.	Herkes	Mehmed	Emin	Bey	 için	 “Türklerin	millî	 şairi”	 iftihar	
unvanını	kullanıyor;	ağızlarda	belki	manası	 tamamıyla	 ihata	edilerek	dolaşan	
bu	telakkinin	genişlik	ve	kıymetini	anlatmak	lazımdır.	Edebiyatımızın	ilk	dev-
relerinden	 son	 safhalarına	 gelinceye	 kadar,	 Türklüğün	 muhtelif	 medeniyet	
merkezlerinde,	 Anadolu’da,	 Azerbaycan’da,	 Maveraünnehr’de	 yetişen	 Türk	
şairleri,	Yesevîler,	Fuzulîler,	Nevaîler,	bunların	hepsi	muayyen	bir	zamanın	ve	
mahdut	bir	lehçenin	şairi	oldukları	hâlde	Mehmed	Emin	Bey	siyasi	hudutların	
ve	 lehçe	 farklarının	 fevkinde,	 büyük	 Türk	 milletinin	 şairidir.	 Onun	 eserleri	
bugün	pürşiir	Marmara	kıyılarından	“İdil”	boylarına,	hudutsuz	Sibirya	bozkır-
larına,	Moğolistan	içerlerine	kadar	yetmiş	milyon	Türk	tarafından	okunuyor,	
anlaşılıyor	ve	seviliyor.	Acaba	Emin	Bey’i	seleflerinden	ayıran	ve	onun	sesini	
o	kadar	uzaklara	yetiştiren	sihirli	kuvvet	nedir?

(...)

Kemal’in,	Hâmid’in	tesiriyle	edebiyatımız	Garp	nüfuzu	altında	yeni	ve	medeni	bir	hâl	aldıktan	sonra	(...)	
Fikret-	Halid	Ziya	nesli,	edebiyatın	terakkisine	çok	hizmet	etmekle	beraber	millete	muhtaç	olduğu	millî	ruhu	
veremedi.	İşte	bu	esnada	vukua	gelen	Tesalya	Muharebesi,	eski	idarenin	öldürmek	istediği	millî	cengaverlik	
hislerini	damarlarda	yeniden	kaynatınca	milletin	o	zamana	kadar	gelenlerden	başka	bir	şaire	muhtaç	olduğu	
tezahür	etti	ve	işte	Emin	Bey’in	“Türkçe	şiirleri”	tam	bu	esnada,	en	münasip	bir	dakikada	meydana	çıktı.

Muvaffakiyet	kati	ve	mutlaktı.	Yalnız	halk	değil,	eski	edebiyatın	büyük	üstadları	bile	o	ruhi	anın	tesiri	altın-
da	Emin	Bey’i	alkışlamaktan	geri	durmadılar.	Bir	gün	evvel	meçhul	olan	bu	nam,	bir	gün	sonra	mühim	ve	
hususi	bir	mevki	kazanmıştı:	Anadolu	hayatını,	cengaverlik	hislerini	terennüm	eden	o	eserler	halkın	ruhunda	
yer	tutmuştu.	Her	yeniliğe	karşı	iptida	gösterilen	hücumlardan	Emin	Bey	de	azade	kalmadı	ve	itirazcılarına	
karşı	 faaliyetini	 çoğaltmakla	mukabele	 etti.	Hece	 vezniyle	 her	 şekilde	 ve	 her	mevzuda	muvaffakiyetle	 şiir	
yazabileceğini	gösterdi.	Diğer	şairler	gibi	kendi	aşklarını,	hislerini	değil	milletinin	aşkını,	milletinin	felaketle-
rini	terennüm	eden	Mehmet	Emin	Bey	için	Anadolu’nun	yaraları,	idarenin	istibdadının	mezalimi	birer	feryat	
mevzuu	oldu.	“Anadolu”,	“Öksüzler”	“Kur’a	neferi”,	“Vatan	tehlikede”	gibi	yüksek	ve	müessir	parçalar	işte	
bu	devrin	yadigârıdır.	Türk	edebiyatının	o	zamana	kadar	vücuda	getirdiği	eserlere	hiç	benzemeyen	bu	millî	
mahsuller	 Avrupa	 âlimlerinin,	müsteşriklerin	 derhâl	 hayret	 ve	 takdirini	 celbetti	 ve	 bahtiyar	 şairin	 eserleri	
muhtelif	Avrupa	lisanlarına	tercüme	edildi.

Hürriyetin	 ilanından	sonra	millî	 şair	mesaisini	zayıflattı.	Başka	şairler	milletin	her	hâline	kayıtsız	susar-
larken	o,	halkın	elemleriyle	müteessir,	saadetleriyle	mesrur	yaşadı.	Balkan	Muharebesi’nden	evvel	memle-
kette	 coşan	nifak	 ve	 ihtiras	 dalgaları	 karşısında	bedbaht	milletimizi	 bekleyen	 felaketi	 haykırdı;	Rumeli’nin	
elim	kaybından	sonra	bütün	kalplere	çöken	meş’um	bedbinlik	bulutlarını	ümit	güneşleriyle	dağıtmak	istedi.	
(...)	Çünkü	bütün	o	felaketlere	rağmen	İşkodra,	Yanya	ve	Edirne’de	dökülen	Türk	kanı	milletinin	ruhunda	
Türklük	 hislerini	 kati	 surette	 artırmış	 ve	Türk	milletperverliği	 kati	 galebeyi	 kazanmıştı...	 Taraflarlarını	 her	
gün	çoğaltan	bu	yeni	mefküre	Emin	Bey’i	ümit	ve	hararetle	çalıştırıyor,	“Irkımın	Türküsü”,	“Ey	Türk	Uyan”	
gibi	bedialar	yaratıyordu:	Türk	tarihinden,	Türk	efsanelerinden	muvaffakiyetli	iktibaslarda	bulunan	millî	şair,	
şefkât	kucağına	yalnız	Rumeli	 ve	Anadolu’yu	değil,	 ecnebi	 zincirleri	 altındaki	bütün	esir	kardeşleri	 çağırdı	

Mehmet Fuat KÖPRÜLÜ
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1.	Metnin	ana	düşüncesini	söyleyiniz.
2.	Metnin	ana	düşüncesiyle	birimleri	arasında	nasıl	bir	ilişki	vardır?
3.	Metnin	ana	düşüncesi,	yazıldığı	dönemin	başka	hangi	türlerinde	ele	alınmıştır?
4.	Metnin	ana	düşüncesi,	dönemin	sosyal	hayatı	ve	gerçekliğinin	hangi	yönüyle	ilgilidir?
5.	Metindeki	kavram,	ifade,	söz	ve	söz	gruplarından	hangileri	yenidir?
6.	Metinde	terim,	kavram	ve	günlük	hayatla	ilgili	kelimelere	yer	verilmiş	midir?	Açıklayınız.

 5. Et kin lik:	Metinden	 yola	 çıkarak	Mehmet	 Fuat	Köprülü’nün	 tarih	 ve	millet	 karşısındaki	 tavrını	
tartışarak	belirleyiniz.	Ulaştığınız	sonuçları	sözlü	olarak	ifade	ediniz.

 4. Me tin

Hatıra

ve	büyük	Türklüğü	“Turan”ı	 terennüm	etti	ve	ediyor.	Evvelce	de	söylediğim	gibi	büyük	serdarlar,	 fatihler,	
saltanatlarını	baykuşlar	gibi	harebeler	üstünde	kurarlar;	hâlbuki	Emin	Bey	gibi	büyük	millet	hadimlerinin	sal-
tanat	tahtı	kalplerde,	milletin	ruhunda	kurulmuştur.	O,	tarihin	vahşi	kahramanları	gibi	yıkmadı;	Türkistan’da,	
Kazan’da,	Kırım’da,	Kafkas’ta	eski	millî	birliğinden	habersiz,	millî	vicdandan	mahrum	yaşayan	unsurları	top-
ladı	ve	ondan	büyük	bir	Türk	milleti,	muhteşem	bir	Turan	çıkardı.	Mazide	olduğu	gibi	istikbalde	de	muazzam	
medeniyetler	yaratacak	büyük	Türk	milleti	bu	millî	şâirini	ebedîyete	kadar	unutmayacaktır...

(...) Mehmet Fuat KÖPRÜLÜ

Köprülü’den Seçmeler

haz.: Orhan F. KÖPRÜLÜ

SAKARYA

Cephenin	 karargâhı	 gizli	 tutulduğundan,	 nereye	 gideceğimi	
bilmiyordum.	 Mallı	 İstasyonu’nda	 trenden	 indim.	 Bana	 cepheye	
gitmekte	olan	bir	genç	yüzbaşı	refakat	ediyordu.

Şimdi	artık	Ankara’dan	Sarıköy’e	kadar	küçük	bir	saha	Türklerin	
elinde	kalmıştı.	Kömür	hemen	hiç	yok	gibiydi.	Hemen	yalnız	asker-
lerin	ihtiyacı	 için	kullanılan	trenler	odunla	işliyordu.	Vagonlar	hep	
üçüncü	 ve	 çok	 eskiydiler.	 Oturacak	 yerler	 hep	 tahta,	 pencereler	
kırıktı.	 Her	 yer	 tahta	 kurusuyla	 doluydu.	 Her	 istasyonda	 orduya	
katılacak	onlanlar	geliyor,	 istasyonda,	kadınlar	arkalarından	koşu-
şarak	ağlıyorlardı.	Dişsiz	bir	ihtiyar	kadının	açık	ağzından	çıkan	inil-
tileri	hâlâ	duyar	gibiydim.	Trendeki	erkekler	birbirleriyle	konuşuyor,	
nereli	 olduklarını	 soruyorlardı.	 İçlerindeki	 büyük	 kudrete	 rağmen,	
pek	 de	 ümitli	 görünmüyorlardı.	 Ümidi,	 yalnız,	 tanınmamış,	 genç	
zabitten	alabiliyordunuz.	Evet,	bu,	ateşle	imtihanın	son	safhasıydı.	
Mallı’ya	 gelmeden	 önceki	 istasyondayken	 ay	 doğdu.	 Sol	 tarafta	
gayet	 muntazam	 küçük	 bir	 süvari	 birliği	 gidiyordu.	 At	 nallarının	
akisleri	kulağımıza	geliyordu.	İki	adam,	benim	kırık	pencereye	tırmanarak	ellerini	uzattılar:

“Ne	istiyorsunuz,	hemşeriler?”	diye	sorduğu	zaman,	“Biz	Nazım	Bey’in	fırkasındanız,	senin	elini	öpme-
ye	geldik.”	diyorlar.	İkisi	de	elimi	öptükten	sonra	ben	de	onlara	başarı	diliyordum.	Bir	çaresini	bulup	şehit	
Nazım’a	askerlerinin	bu	sonsuz	muhabbetini	bildirmek	isterdim.

Mallı	İstasyonu’nda,	genç	yüzbaşı	geldi,	kapımı	açtı.	Aşağıda	mutlak	bir	sükûtla	oturup	bekleyen	bir	hayli	
asker	vardı.	Kısa	boylu	bir	asker	bana	doğru	gelerek	İsmet	Paşa’nın	yaveri	olduğunu	ve	paşanın	arabasını	
gönderdiğini	söyledi.	Atımla	seyisim	yanımda	olmakla	beraber	hiç	ses	çıkarmadan	itaatle	onu	takip	ettim.	

Halide Edip ADIVAR
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Evet,	asker,	artık	bir	fert	değil,	ordu	birliğinin	bir	noktasından	ibaretti:	Anadolu’nun	çorak	topraklarını	istila	
eden	insan	selinin	bir	parçası.	Sessiz,	sarı	bir	boşluk.	Tek	ses,	arada	bir	kulağınıza	gelen	at	nallarından	ibaret.	
Nihayet,	toprak	yığınlarına	ve	sırtlarına	doğru	gitmiştik.	Yüzbaşıdan	karargâhın	nerede	olduğunu	sorduğum	
zaman,	Alagöz	köyünün	yanında,	bu	sırtların	arkasında,	küçük	bir	vadide	olduğunu	söyledi.	Nihayet,	oto-
mobil	dar	bir	yoldan	geçti.	Uzaktan	çoban	köpeklerinin	havlaması	 işitiliyor	ve	yer	yer	birer	kocaman	ateş	
böceği	 gibi	 ışıkları	 yanan	 çadırlar	 görünüyordu.	Köyde,	 ahşap	bir	 evin	önünde	durduk.	 İki	 süngülü	 asker	
kapıda	nöbet	bekliyordu.

Açık	kapıdan,	zeminleri	toprak	iki	oda	ve	orada	çalışan	zabitler	görünüyordu.	Evin	ikinci	ve	son	katına	
çıktığım	zaman	Kaymakam	Tevfik,	beni	köşesinde	kocaman	bir	masa	ve	yanında	bir	portatif	karyola	bulunan	
odaya	götürdü.	Burası	İsmet	Paşa’nın	odasıydı.	Ayakta,	bir	binbaşı	 ile	konuşuyordu.	Genç	binbaşı	odadan	
çıkınca	bana	döndü,	bir	tahta	iskemle	gösterdi:

“Artık	benim	ordumda	bir	nefersin.”	dedi.	Ben	de	çok	askerce	bir	tavır	aldım.

“Evet,	Paşa’m.”	dedim.

Bana	küçük,	bir	odalı	bir	ev	vereceklerini	ve	bir	de	nefer	bulacaklarını	söyledikten	sonra:	“Başkumandan’ı	
ziyaret	ettiniz	mi?”	diye	sordu.

“Hayır,	Paşa’m”	dedim.

“Şimdi	hemen	gitmelisiniz,	sizi	bekliyor,	döner	dönmez	sizi	vazifenize	tayin	edeceğim.”	dedi.

Yine	bir	zabit	beni	Mustafa	Kemal	Paşa’nın	karargâhına	götürdü.	Solda,	toprak	yığınlarının	altında	bir-
kaç	evin	ışığı	yanıyordu.	Bir	tek	ses	karanlıktan	geliyordu.	O	da,	telefon	servisini	yapan	bir	askerin:	“İnler	
Katrancı,	İnler	Katrancı”	diye	bir	köyle	muhaberesiydi.	Sağ	taraf	bir	çukur.	İçinden	su	geçiyor.	Arkasında	üç	
ev	daha	var.	Bu	evlerin	arkasında	yine	ışıkları	yanan	çadırlar,	uzun	ve	sivri	bir	direk.	Telsiz	tesisatı.	Köy	yolları	
karanlık,	çamur	içinde.	Ay	batmış.	Gece	yarısı	oluyor.	Küçük	bir	tahta	köprüyü	geçerek	öbür	taraftaki	eve	git-
tik.	Mustafa	Kemal	Paşa’nın	muhafızları	kapıda.	Onlardan	biri	beni	yukarıya	çıkardı.	Paşa’nın	yaveri	Yüzbaşı	
Muzaffer	Bey	beni	Paşa’nın	odasına	götürdü.	Çok	aydınlık	ve	tek	lüks	lambası	olan	bir	Anadolu	odası.

Mustafa	Kemal	Paşa	oturduğu	koltuktan	güçlükle	kalkmaya	çalıştı.	Çünkü	kaburga	kemikleri	hâlâ	ağrılar	
içindeydi.	Yanında	Mustafa	Kemal	Paşa’nın	ikiz	kardeşiymiş	gibi	kendisine	benzeyen	miralay	ayakta	duruyor.	
Mustafa	Kemal	Paşa’ya	doğru,	kalbimde	mutlak	bir	hürmetle	gittim.	O	mütevazı	odada,	bütün	gençliğin	bir	
millet	yaşasın	diye	ölmeyi	göze	alan	kararını	temsil	ediyordu.	Ne	saray	ne	şöhret	ne	herhangi	bir	kudret	onun	
o	odadaki	büyüklüğüne	yaklaşamaz.	Gittim,	elini	öptüm.

“Safa	geldiniz,	hanımefendi”	dedikten	sonra,	yanındaki	zabiti	“Miralay	Arif”	diye	takdim	etti.	Tasavvur	
edilemeyecek	derecede	Paşa’ya	benziyordu.	Zahirî	nezaketine	 rağmen,	benim	orada	olmamdan	memnun	
değildi.

Mustafa	 Kemal	 Paşa,	 ben	 oturduktan	 sonra,	 Ankara	 hakkında	 havadis	 sordu.	 Aynı	 zamanda,	 tahta	
masanın	üzerindeki	bir	haritaya	eğilerek	durumu	dört	yaşında	bir	çocuğun	anlayabileceği	kadar	açık	ve	sade	
bir	ifade	ile	anlattı.	İşte	Sakarya,	kıvrılarak	gidiyor.	Etrafına	birtakım	toplu	iğneler	üzerinde	kırmızı	ve	mavi	
kâğıtlar	 konulmuş.	 Birer	 kelebeğe	 benzeyen	 iğneler.	 Eğer	 askerî	 durum	 hakkındaki	 duygularımı	Mustafa	
Kemal	 Paşa’ya	 söylesem	mutlaka	 gülerdi.	 Yunan	 ordusu	 kocaman	 bir	 canavar	 gibi	 Ankara’ya	 yaklaşmış	
görünüyordu.	Buna	muvazi	olarak	Sakarya’nın	doğusunda	Türk	ordusu	da	kıvrılarak	bu	canavarın	Ankara’yı	
yutmasına	mani	olmaya	çalışıyordu.	Siyah	canavar	o	kadar	kocamandı	ki	insana	yeis	veriyordu.

“Eğer	Ankara’ya	gider	de	bizi	geride	bırakırsa	ne	yaparız?”	diye	sordum.	Korkunç	bir	kaplan	gibi	güldü:

“Bon	voyage,	messiuers,	derim.	Arkalarından	vurarak	onları	Anadolu’nun	boşluğunda	mahvederim.”

(...)

Halide Edip ADIVAR

Güzel Yazılar, Gezi-Hatıra

haz.: İsmail PARLATIR ve diğerleri

137



1.	Metnin	ana	düşüncesini	belirleyiniz.

2.	Metinde	anlam	birliğine	sahip	birimler	ana	düşünce	etrafında	nasıl	birleşmiştir?

3.	Metnin	ana	düşüncesi,	o	dönemde	yazılmış	başka	hangi	türlerde	işlenmiştir?

4.	Dönemin	sosyal	hayatı	ve	gerçekliği	metne	nasıl	yansımıştır?	Dönemin	sosyal	hayatı	ve	gerçekliğiyle	
metnin	ana	düşüncesi	arasında	bir	ilişki	var	mıdır?	Niçin?

5.	Metindeki	kavram,	ifade,	söz	ve	söz	grupları	yeni	olarak	nitelendirilebilir	mi?	Niçin?

6.	Metinde	terim,	kavram	ve	günlük	hayatla	ilgili	kelimelerden	yararlanıp	yararlanılmadığını	belirleyiniz.

7.	Metindeki	ifadeleri	kesinlik	ve	açıklık	bakımından	değerlendiriniz.

8.	Metinden	 yola	 çıkarak	Halide	 Edip	 ADIVAR’ın	 fikrî	 ve	 edebî	 yönüyle	 ilgili	 çıkarımlarda	 bulununuz.	
Eserle	yazar	arasında	nasıl	bir	ilişki	olduğunu	söyleyiniz.

 5. Me tin

Tarihî Metin

TU-KİİE (GÖKTÜRK) İMPARATORLUĞU

Çin	tarihlerinin	“Tu-kiie”	(Göktürk)	-	Çincede	“R	harfi	olmadığı	cihetle	bu	“Türk”ten	başka	birşey	değil-

dir	-	namı	altında	kayd	ve	haklarında	uzun	uzun	bilgi	verdikleri	bu	Türkler,	eski”Hiyung-Nu”	topluluğunun	

kalıntılarındandır	ve	Türk	adını	ilk	defa	umumi	kavim	ismi	olarak	alanlar	da	işte	bunlardır.	Bu	Türkler	MS	V.	

yüzyıldan	sonra	yavaş	yavaş	kuvvetlenerek	VI.	yüzyılda	büyük	bir	ehemmiyet	kazandılar	ve	“İlhan”	lakabını	

alan	 Bumin’in	 (MS	 552)	 evladından	meşhur	Mukan	Han	 zananında	Kore	 Körfezi’nden	Hazer	Denizi’ne	

kadar	Gobi	Çölü	 de	dâhil	 olduğu	hâlde,	 bu	Türklerin	 eline	geçti.	 İşte	 bu	 sırada	Seyhun	 ve	Ceyhun	etra-

fındaki	memleketlerde	Eftalit	 (Ak	Hunlar)	 vardı;	Tu-kiieler	evvela	onları	mağlup	ettikten	 sonra	Sâsânîlerle	

siyasi	münasebetlere	giriştiler	ve	Nuşirevan	Âdille	müştereken	Eftalitleri	yeniden	mağlup	ve	perişan	ederek	

yavaş	 yavaş	Mâverâünnehr’i	 elde	 ettiler.	Tu-kiieler	 daha	 ilk	 zamanlardan	 beri	Doğu	 ve	Batı	 olmak	 üzere	

ikiye	bölünmüş	idiler;	fiilen	mevcut	olan	bu	ayrılık	MS	582’den	sonra	siyasi	bakımdan	da	tahakkuk	ederek	

Doğu	Türkleri	ve	Batı	Türkleri	namı	ile	iki	ayrı	devlet	teşekkül	etti.	Doğu	Türkleri	devleti	bu	ayrılıştan	yarım	

asır	sonra	Çinlilerin	tecavüzleri	ile	yıkıldı	(MS	630).	Fakat	Kutluğ	Han’ın	himmetiyle	Çin	boyunduruğu	defe-

dilerek	devlet	yeniden	kuruldu.	Türklerin	en	eski	kitabeleri	olarak	bildiğimiz	ve	Türk	 lisanının	pek	eski	bir	

nümunesi	olmak	itibarıyla	fevkalade	kıymetli	olan	Orhun	Kitâbeleri	 işte	MS	744’te	kesin	olarak	yıkılan	bu	

Doğu	Türklerine	aittir.

Mehmet Fuat KÖPRÜLÜ

Köprülü’den Seçmeler

haz.: Orhan F. KÖPRÜLÜ

1.	Metne	göre	Göktürk	Devleti’nin	kuruluşu	nasıl	gerçekleşmiştir?

2.	Metnin	ana	düşüncesi	nedir?	Metnin	birimleriyle	bu	ana	düşünce	arasında	nasıl	bir	ilişki	vardır?

3.	Metnin	ana	düşüncesi,	döneminin	başka	hangi	türlerinde	ele	alınmıştır?

4.	Metnin	ana	düşüncesi,	yazıldığı	dönemin	sosyal	hayatı	ve	gerçekliğini	yansıtmakta	mıdır?	Niçin?

5.	Metinde	yeni	kavram,	ifade,	söz	ve	söz	gruplarının	olup	olmadığını	belirleyiniz.

6.	Metinde	terim,	kavram	ve	günlük	hayatla	ilgili	kelimelere	yer	verilmiş	midir?	Açıklayınız.

7.	Metindeki	ifadeler	açık	ve	kesin	midir?	Belirtiniz.
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Mehmet Fuat KÖPRÜLÜ

Eserle Olan İlişkisi

.........................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

Fikrî ve Edebî Yönü

.........................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

8.	Aşağıda	verilen	tabloyu	doldurunuz.

MİLLİYETÇİLİK

Türk	milletinin,	millet	anlayışını	dile	getiren	Atatürk,	milleti	şöyle	tarif	etmişlerdir:	“Millet;	dil,	kültür	ve	

mefkure	 birliği	 ile	 birbirine	 bağlı	 vatandaşların	 teşkil	 ettiği	 bir	 siyasi	 ve	 içtimai	 heyettir.”	Atatürk,	milliyet	

meselesini	de	ferdi	ve	müşterek	hürriyet	meselesi	olarak	görmüş	ve	Türk	dilini	Türk	milliyeti	için	mukaddes	

bir	hazine	 saymıştır.	O,	Türkiye’nin	milletler	ailesi	 içinde	gerçek	yerini	 alabilmesi	 için	milliyet	prensibine,	

milliyet	davasına,	daha	çok	önem	verilmesi	gerektiğini	sık	sık	tekrarlamıştır.	O,	milliyet	davasının	her	şeyden	

önce,	şuurlu	bir	ülkü	meselesi	olduğunu;	bunun	da	müsbet	 ilim	ve	ilim	metodlarına	dayandırılmış	bir	gaye	

anlamına	geldiğini	ifadeyle	millî	ülkülerimizin	esaslarını	da	göstermiştir.	“Milliyet	davası,	siyasi	bir	mücadele	

konusu	olmadan	önce,	şuurlu	bir	ülkü	meselesidir.	Şuurlu	ülkü	demek,	müsbet	ilme	ve	ilmî	usüllere	dayandı-

rılmış	bir	hedef	ve	gaye	demektir.”	Milliyet,	bir	millete	mensup	olma,	bir	millete	bağlı	olma	hâlidir.

Milliyetçilik	ise	bir	millete	mensup	kişilerin,	mensup	olduğu	millete	karşı	besledikleri	bağlılık	duygusu	ve	

şuurudur.	Atatürk’ün	milliyetçilik	anlayışı,	özellikle	Türk	milletinin	birliği	ve	beraberliğine	yer	ve	değer	veren	

“Türk	milliyetçiliği”dir.	“Biz	doğrudan	doğruya	milliyetperveriz	ve	Türk	milliyetçisiyiz.”	diyen	Atatürk,	Türk	

milliyetçiliğini	 şöyle	açıklamıştır:	“Türk	milliyetçiliği	 ilerleme	ve	gelişme	yolunda	ve	milletlerarası	 temas	ve	

münasebetlerde,	bütün	çağdaş	milletlere	paralel	ve	onlarla	bir	ahenkte	yürümekle	beraber,	Türk	milletinin	

hususi	seciyelerini	ve	başlı	başına	müstakil	hüviyetini	korumaktır.”	Atatürk,	kurduğu	“Millî	Türk	Devleti”nin	

dayanağı	olan	“Türk	milletinin	dili	de	“Türkçedir”	diyerek	Türk	Devleti	ve	Türk	milletinin	bütünlüğünü	esas	

almış	ve	bu	esasın	da	anayasamızla	ebediyyen	korunmasını	istemiştir.

Görülüyor	ki	milliyetçilik	Türk	milletinin	birlik	ve	beraberliği,	Türk	vatanının	bölünmez	bütünlüğü	içinde,	

dünya	milletleri	arasında	seçkin	yerimizi	almak	için	milletini	sevme,	maddi	ve	manevi	her	sahada	yükselme-

sini	isteme	arzusu	olup	Atatürk’ün	deyimi	ile:	“Ne	mutlu	Türk’üm	diyene!”	sözünü	söyleyebilmek	ve	uygu-

layabilmek	hasletidir.

Kemal GÖZE

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersleri

 6. Me tin

Metne	göre	millî	birliğin	sağlanmasında	milliyetçilik	ilkesinin	rolü	ve	önemi	nedir?
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 AN LA MA VE YO RUM LA MA
1.	Aşağıda	verilen	tabloyu	doldurunuz.

2.	 İncelediğiniz	 metinlerin	 ana	 düşünceleri	 günümüz	 öğretici	 metinlerinde	 de	 ele	 alınmakta	 mıdır?	
Açıklayınız.

3.	 İncelediğiniz	 metinlerde	 halkın	 yaşama	 tarzına	 ve	 tarihten	 gelen	 değerlere	 önem	 verilmiş	 midir?	
Metinlerden	örnekler	vererek	açıklayınız.

4.	 İncelediğiniz	metinlerin	yazarlarının	tarihe	bakışlarını	ve	halk	karşısındaki	tutumlarını	söyleyiniz.
5.	 İncelediğiniz	metinleri	yazılış	amaçları,	ana	düşünceleri,	dil	ve	anlatım	özellikleri	bakımından	karşılaştı-

rarak	ulaştığınız	sonuçları	sözlü	olarak	ifade	ediniz.

 ÖLÇ ME VE DE ĞER LEN DİR ME
1. Aşa ğı da ki cüm le le rin bil dir di ği yar gı lar doğ ru ise kar şı la rı na “D”, yan lış ise “Y” ya zı nız.

•	 Millî	Edebiyat	Dönemi	öğretici	metinlerinde	Anadolu	işlenmiştir.		(			)

•	 Millî	Edebiyat	Döneminin	yazarları	dilde	sadeleşmeyi	savunmuşlardır.	(			)

•	 Millî	Edebiyat	Dönemi	öğretici	metinlerinde	“Osmanlıcılık”	fikri	de	savunulmuştur.		(			)

2. Aşa ğı da ki cüm le ler de boş bı ra kı lan yer le re uy gun ke li me le ri ya zı nız.

•	 .........................................	ilkesi	millî	ekonomiden	yanadır.

•	 .........................................	Millî	Edebiyat	Döneminde	Türk	tarihinin	eski	dönemlerine	bilimsel	bir	
yöntemle	eğilmiştir.

•	 Sade	Türkçe	meselesi	bir	dava	olarak	ilk	kez	................................	dergisinde	ele	alınmıştır.

3. Aşağıdakilerden hangisi öğretici metin türlerinden biri değildir?

	 A)	Anı	 	 B)	Makale	 	 C)	Gezi	yazısı	 	 			D)	Deneme	 	 E)	Masal

 Et kin lik: “Saf	şiir”	hakkında	bilgi	edininiz	(143.	sayfadaki	4.	soru	içindir.).

Yazılış Amacı Dil ve Anlatım Özellikleri

Dilde	Türkçülük

Haritada	Anadolu

Mehmed	Emin	Bey

Sakarya

TU-KİİE	(Göktürk)	İmparatorluğu

Milliyetçilik
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 HA ZIR LIK ÇA LIŞ MA SI
 1. Et kin lik: a) Aşağıda	verilen	metni	okuyunuz.

b)	Metinden	hareketle	Millî	Edebiyat	Dönemi	şiiri	hakkında	neler	söyleyenebilir?	Açıklayınız.

1. Sizce	şiirin	konusu	ne	olmalıdır?

2. Şairler	toplumsal	bir	sorunu	gündeme	getirmek	için	mi	yoksa	sanat	yapmak	amacıyla	mı	şiirlerini	yaz-
malıdır?	Düşüncelerinizi	sözlü	olarak	ifade	ediniz.

 ÇÖZÜMLEME / İN CE LE ME
 1. Me tin

MİLLÎ EDEBİYAT VE HECE VEZNİ
Türkçülük	cereyanı	doğduğu	zaman	aruzla	hece	yan	yana	duruyordu.	Aruz	Osmanlıca,	hece	sade	Türkçe	

ile	yan	yanaydı.	Türkçe	aruz	veznine	uymadığı	hâlde,	hece	vezni	ile	aralarında	bir	yakınlık	vardı.	Divan	şair-
lerinin	ihmaline	rağmen,	halk,	arı	Türkçe	ile	hece	veznini	daima	benimsemiştir.

Türkçülük	 akımı	 dil	 ve	 edebiyatta	 kaide	 ve	 fikir	 kısımlarını	 hallettikten	 sonra	 yeni	 davanın	 nazım	 ve	
hecedeki	sesini	duyurmayı	amaç	bildi.	Çünkü	Türkçenin	en	eski	ve	tabii	vezni	hece	vezni	idi.	Hece	vezni	bu	
milletin	ruhundan	kopmuş,	samimi	ve	kendi	sesi	idi.	Bu	nedenledir	ki	sadece	halk	edebiyatı	ve	bir	de	tekke	
şairleri	tarafından	kullanılan	hece	vezni	kısa	bir	süre	içinde	aruzu	en	iyi	kullananların	bile	kalemini	kıracaktır.

Hece	vezni	aydın	zümre	tarafından	ciddi	surette	ilk	defa	1897’de	Mehmet	Emin	tarafından	kullanılmaya	
başlanılmıştır.	Türk	ordusu	1897	Yunan	Savaşı’nda	sessiz	bir	kahramanlık	elde	etmişti.	Bu	kahramanlık	Türk	
şair	ve	edebiyatçılarının	yıllarca	içinde	gizlenmiş	duygularını	bir	anda	kabartıverdi.	Bu	coşkulu	şiir	ve	yazıların	
içinde	bir	tanesi	çok	dikkat	çekici	idi.	“Cenge	Giderken”	başlığını	taşıyan	ve	Selanik’te	Asır	gazetesinde	çıkan	
bu	şiirin	sahibi	Rüşümat	Emaneti	Evrak	Müdürü	Mehmet	Emin	Bey’dir.

(...)

Osman Selim KOCAHANOĞLU

     TÛRÂN

Nabızlarımda	vuran	duygular	ki	târihin

Birer	derin	sesidir,	ben	sahifelerde	değil,

Güzide,	şanlı,	necib	ırkımın	uzak	ve	yakın

Bütün	zaferlerini	kalbimin	tanininde,

Nabızlarımda	okur,	anlar,	eylerim	tebcil.

Sahifelerde	değil,	çünki	Attilâ,	Cengiz,

Zaferle	ırkımı	tetvic	eden	bu	nâsiyeler,

O	tozlu	çerçevelerde,	o	iftira-âmiz

Muhit	içinde	görünmekte	kirli,	şermende;

Fakat	şerefle	numâyân	Sezar	ve	İskender!

3. Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)

Ziya GÖKALP
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1.	Metnin	nazım	birimini	söyleyiniz?	Ölçüsünü	bulunuz	ve	uyak	şemasını	gösteriniz.

2.	Metnin	dil	özelliklerini	söyleyiniz.

3.	Metnin	temasını	söyleyiniz.	Bu	tema	edebiyatımız	açısından	bir	yenilik	midir?	Niçin?

 2. Me tin

1.	Metnin	nazım	birimi	nedir?	Metnin	uyaklarını	bulunuz	ve	uyak	düzenini	gösteriniz.

2.	Metnin	temasını	söyleyiniz.

3.	Metnin	anlamı	açık	ve	anlaşılır	mıdır?	Niçin?

4.	Metnin	Edebiyat-ı	Cedide	şiiriyle	benzer	olan	yönleri	nelerdir?	Açıklayınız.

           BİR GÜNÜN SONUNDA ARZÛ

Yorgun	gözümün	halkalarında

Güller	gibi	fecr	oldu	nümayân.

Güller	gibi...	sonsuz,	iri	güller,

Güller	ki	kamıştan	daha	nâlân;

Gün	doğdu	yazık	arkalarında!

Altın	kulelerden	yine	kuşlar,

Tekrârını	ömrün	eder	ilân.

Kuşlar	mıdır	onlar	ki	her	akşam,

Âlemlerimizden	sefer	eyler?..

Akşam,	yine	akşam,	yine	akşam,

Bir	sırma	kemerdir	suya	baksam;

Akşam,	yine	akşam,	yine	akşam,

Göllerde	bu	dem	bir	kamış	olsam!

Ahmet HÂŞİM

Şiirler

Nabızlarımda	evet,	çünki	ilm	içün	müphem

Kalan	Oğuz	Han’ı	kalbim	tanır	tamâmıyla,

Damarlarımda	yaşar	şan	ve	ihtişâmıyle

Oğuz	Han,	işte	budur	gönlümü	eden	mülhem:

Vatan	ne	Türkiye’dir	Türlere,	ne	Türkistân;

Vatan	büyük	ve	müebbet	bir	ülkedir:	Tûrân...

Ziya GÖKALP

Yeni Türk Edebiyatı - 7

haz.: İsa KOCAKAPLAN

Ahmet HÂŞİM
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 3. Me tin

1.	Metnin	birimleri	hangi	tema	etrafında	bir	araya	gelmiştir?

2.	Metnin	uyaklarını	bularak	uyak	düzenini	gösteriniz.

3.	Okuduğunuz	metin	sanat	yapma	kaygısıyla	mı	yoksa	toplumsal	bir	sorunu	anlatmak	amacıyla	mı	yazıl-
mıştır?	Niçin?

4.	Okuduğunuz	metin	“saf	şiir”in	niteliklerine	sahip	midir?	Yaptığınız	araştırma	sonuçlarından	yararlana-
rak	açıklayınız.

 4. Me tin

        AKŞAM MÛSIKÎSÎ

Kandilli’de,	eski	bahçelerde,

Akşam	kapanınca	perde	perde,

Bir	hâtıra	zevki	var	kederde.

Artık	ne	gelen	ne	beklenen	var;

Tenhâ	yolun	ortasında	rüzgâr

Teşrin	yapraklarıyla	oynar.

Gittikçe	derinleşir	saatler,

Rikkatle,	yavaş	yavaş	ve	yer	yer

Sessizlik	dâimâ	ilerler.

Ürperme	verir	hayâle	sık	sık,

Hep	bir	kapıdan	giren	karanlık,

Çok	belli	ayak	sesinden	artık.

Gözlerden	uzaklaşınca	dünyâ

Bin	bir	geceden	birinde	gûyâ

Başlar	rü’yâ	içinde	rü’yâ.

Yahya Kemal BEYATLI

Kendi Gök Kubbemiz

SEYFİ BABA

Geçen	akşam	eve	geldim.	Dediler:

	 	 	 	 –	Seyfi	Baba

Hastalanmış,	yatıyormuş.

	 	 	 	 –	Nesi	varmış	acaba?

–	Bilmeyiz,	oğlu	haber	verdi	geçerken	bu	sabah.

–	Keşki	ben	evde	olaydım…	Esef	ettim,	vah	vah!

Bir	fener	yok	mu,	verin…	Nerde	sopam?	Kız	çabuk	ol!

Kitap kapağı
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Gecikirsem	kalırım	beklemeyin…	Zîrâ	yol

Hem	uzun	hem	bataktır…

	 	 	 	 –	Daha	âlâ	kalınız.

Teyzeniz	geldi,	bu	akşam,	değiliz	biz	yalınız.

Sopa	sağ	elde,	kırık	camlı	fener	sol	elde;

Boşanan	yağmur	iliklerde,	çamur	tâ	belde.

Hani,	çoktan	gömülen	kaldırımın,	hortlayarak

“Gel!”	diyen	taşları	kurtarmasa	insan	batacak.

Saksağanlar	gibi	sektikçe	birinden	birine,

Boğuyordum	müteveffâyı	bütün	âferine.

Sormayın	derdimi,	bitmez	mi	o	taşlar,	giderek

Düştü	artık	bize	göllerde	pekâlâ	yüzmek!

Yakamozlar	saçarak	her	tarafından	fenerim,

Çifte	sandal	yüzüyorduk;	o	yüzer,	ben	yüzerim.

Çok	mu	yüzdük	bilemem,	toprağı	bulduk	neyse!

Fenerim	başladı	etrafını	tek	tük	hisse.

Vâkıâ	ben	de	yoruldum,	o	fakat	pek	yorgun…

Bakıyordum	daha	mahmurluğu	üstünde	onun.

Kâh	olur,	kör	gibi	çarpar	sıvasız	bir	duvara;

Kâh	olur,	mürde	şu’â’âtı	düşer	bir	mezara.

Kâh	bir	sakfı	çökük	hânenin	altında	koşar,

Kâh	bir	mâ’bed-i	fersûdenin	üstünden	aşar.

Vakt	olur	pek	sapa	yerlerde,	bakarsın,	dolaşır.

Sonra	en	korkulu	eşhâsa	çekinmez,	sataşır.

Gecenin	sütre-i	yeldâsını	çekmiş,	üryan,

Sokulup	bir	saçağın	altına	gûyâ	uyuyan

Hânüman	yoksulu	binlerce	sefîlân-ı	beşer;

Sesi	dinmiş	yuvalar,	hâke	serilmiş	evler;

Kocasından	boşanan	bir	sürü	bîçâre	karı;

O	kopan	râbıtanın	darmadağın	yavruları;

Zulmetin,	yer	yer,	içinden	kabaran	mezbeleler:

Evi	sırtında,	sokaklarda	gezen	âileler!

Gece	rehzen,	sabah	olmaz	mı	bakarsın,	sâil!

Serserî,	derbeder,	âvâre,	hârâmî,	kâtil…

Böyle	kaç	manzara	gördüyse	bizim	kör	kandil

Bana	göstermeli	bir	kerre…	Niçin?	Belli	değil!

Ya	o	bîçâre	de	rahmet	suyu	nûş	eyleyerek

Kitap kapağı
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Hâtm-i	enfas	edivermez	mi	hemen	“cız!”	diyerek?

O	zaman	sâmianın,	lâmisenin	sevkiyle

Yürüyen	körlere	döndüm,	o	ne	dehşetti	hele!

Sopam	artık	bana	hem	göz	hem	ayak	hem	de	eldi…

Ne	yalan	söyleyeyim	kalbime	haşyet	geldi.

Hele	yâ	Rabbi	şükür,	karşıdan	üç	tâne	fener

Geçiyor…	Sapmayarak	doğru	yürürlerse	eğer,

Giderim	arkalarından…	Yolu	buldum	zâten.

Yolu	buldum,	diyorum,	gelmiş	iken	hâlâ	ben!

İşte	karşımda	bizim	yâr-i	kadîmin	yurdu.

Bakalım	var	mı	ışık?	Yoksa	muhakkak	uyudu.

Kapının	orta	yerinden	ucu	değnekli	bir	ip

Sarkıtılmış	olacak,	bir	onu	bulsam	da	çekip

Açıversem…	İyi	ammâ	kapı	zâten	aralık…

Galibâ	bir	çıkan	olmuş…	Neme	lâzım	artık

Girerim	ben	diyerek	kendimi	attım	içeri,

Ayağımdan	çıkarıp	lastiği	geçtim	ileri.

Sağa	döndüm,	azıcık	gitmeden	üç	beş	basamak

Merdiven	geldi	ki	zorcaydı	biraz	tırmanmak!

Sola	döndüm,	odanın	eski	şayak	perdesini

Aralarken	kulağım	duydu	fakîrin	sesini:

–	Nerde	kaldın?	Beni	hiç	yoklamadın	evlâdım!

Haklısın	bende	kabâhat	ki	haber	yollamadım.

Bilirim	çoktur	işin,	sonra	bizim	yol	çok	uzun.

Hele	dinlen	azıcık,	anlaşılan	yorgunsun.

Bereket	versin	ateş	koydu	demin	komşu	kadın.

Üşüyorsan	eşiver	mangalı,	eş	eş	de	ısın.

Odanın	loşluğu	kasvet	veriyor	pek,	baktım,

Şu	fener	yansa	deyip	bir	kutu	kibrit	çaktım.

Hele	son	kibriti	tuttum	da	yakından	yüzüne,

Sürme	çekmiş	gibi	nûr	indi	mumun	kör	gözüne!

O	zaman	nîm	açılıp	perde-i	zulmet,	nâgâh,

Gördü	bir	sahne-i	üryân-ı	sefâlet	ki	nigâh.

Şâir	olsam	yine	tasvîri	olur	bence	muhâl:

O	perîşanlığı	derpîş	edemez	çünkü	hayâl!

Çekerek	dizlerinin	üstüne	bir	eski	aba,

Sürünüp	mangala	yaklaştı	bizim	Seyfi	Baba.

–	Ihlamur	verdi	demin	komşu…	Bulaydık	şunu,	bir…

Mehmet Âkif ERSOY
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–	Sen	otur,	ben	ararım…

	 –	Olsa	içerdik,	iyidir…

Aha	buldum,	aramak	istemez	oğlum,	gitme…

Ben	de	bir	karnı	geniş	cezve	geçirdim	elime,

Başladım	kaynatarak	vermeye	fincan	fincan,

Azıcık	geldi	bizim	ihtiyarın	benzine	kan.

–	Şimdi	anlat	bakalım,	neydi	senin	hastalığın?

Nezle	oldun	sanırım,	çünkü	bu	kış	pek	salgın.

–	Mehmet	Âğa’nın	evi	akmış.	Onu	aktarmak	için

Dama	çıktım,	soğuk	aldım,	oluyor	on	beş	gün.

Ne	işin	var	kiremitlerde	a	sersem,	desene!

İhtiyarlık	mı	nedir,	şaşkınım	oğlum	bu	sene.

Hadi	aktarmayayım…	Kim	getirir	ekmeğimi?

Oturup	kör	gibi	nâmerde	el	açmak	iyi	mi?

Kim	kazanamazsa	bu	dünyada	bir	ekmek	parası:

Dostunun	yüz	karası,	düşmanının	maskarası!

Yoksa	yetmiş	beşi	geçmiş	adam	iş	yapamaz,

Ona	ancak	yapacak:	Beş	vakit	abdestle	namaz.

Hastalandım,	bakacak	kimseciğim	yok;	Osman

Gece	gündüz	koşuyor,	iş	diye,	bilmem	ne	zaman

Eli	ekmek	tutacak?	İşte	saat	belki	de	üç,

Görüyorsun	daha	gelmez…	Yalnızlık	pek	güç.

Ba’zı	bir	hafta	geçer,	uğrayan	olmaz	yanıma;

Kimsesizlik	bu	sefer	tak	dedi	artık	canıma!

–	Seni	bir	terleteyim	sımsıkı	örtüp	bu	gece!

Açılırsın,	sanırım,	terlemiş	olsan	iyice.

İhtiyar	terleyedursun	gömülüp	yorganına,

Atarak	ben	de	geniş	bir	kebe	mangal	yanına,

Başladım	uyku	taharrîsine,	lâkin	ne	gezer!

Sızmışım	bir	aralık	neyse	yorulmuş	da	meğer.

Ortalık	açmış,	uyandım.	Dedim,	artık	gideyim,

Önce	amma	şu	fakîr	âdemi	memnûn	edeyim.

Bir	de	baktım	ki:	Tek	onluk	bile	yokmuş	kesede,

Mühürüm	boynunu	bükmüş	duruyor	sâde!

O	zaman	koptu	içimden	şu	tahassür	ebedî:

Ya	hamiyyetsiz	olaydım,	ya	param	olsa	idi!

Mehmet Âkif ERSOY

Safahat
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1.	Metindeki	olayları	sıralayınız.

2.	Metnin	temasını	söyleyiniz.

3.	Metinden	halkın	yaşamı	ve	değerleriyle	iligili	ifadelere	örnekler	veriniz.

 AN LA MA VE YO RUM LA MA
 2. Et kin lik:	İncelediğiniz	metinlerle	ilgili	aşağıda	verilen	tabloyu	doldurunuz.

 3. Et kin lik:	 Sade	 dil	 ve	 hece	 vezniyle	 yazılan	 şiirler	 niçin	 Ziya	 Gökâlp	 çevresinde	 toplanır?	
Açıklayınız.

 4. Et kin lik:	İncelediğiniz	metinleri	aşağıda	verilen	başlıklarla	eşleştiriniz.

Tûrân Halkın	değerleri	ve	tarzını	konu	alan	şiir

Akşam	Mûsikîsî Edebiyat-ı	Cedide	zevk	ve	anlayışını	sürdüren	şiir

Bir	Günün	Sonunda	Arzû Sade	dil	ve	hece	vezniyle	yazılmış	şiir

Seyfi	Baba Saf	şiir

Söyleyiş Yapı
Ses 

Özellikleri
Tema

Dil ve 
Anlatım

Tûrân

Bir	Günün	Sonunda	Arzû

Akşam	Mûsikîsî

Seyfi	Baba
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 ÖLÇ ME VE DE ĞER LEN DİR ME
1. Aşa ğı da ki cüm le le rin bil dir di ği yar gı lar doğ ru ise kar şı la rı na “D”, yan lış ise “Y” ya zı nız.

•	 1911-1923	yılları	arasındaki	şiirimiz	dört	başlık	altında	incelenebilir.		(			)

•	 1911-1923	yılları	arasındaki	Türk	şiirinin	temel	karakteristiği	“millet	hâlinde	yaşama	iradesi”dir.	(			)

•	 Millî	Edebiyat	Döneminde	“saf	şiir”e	özgü	arayışlar	son	bulmuştur.		(			)

2. Aşa ğı da ki cüm le ler de boş bı ra kı lan yer le re uy gun ke li me le ri ya zı nız.

•	 Millî	Edebiyat	Döneminde	Edebiyat-ı	Cedide	zevk	ve	anlayışını	sürdüren	şair	................................

•	 .........................................	halkın	yaşam	tarzını	ve	değer	yargılarını	şiir	ve	manzumelerinde	yan-

sıtmıştır.

•	 ................................	“Millî	Edebiyat”	şiirinin	öncülerindendir.

3. Aşa ğı dakilerden hangisi “Millî Edebiyat” şiirinin niteliklerinden biri değildir?

A)	Hece	vezniyle	yazılması

B)	 Türk	tarihinin	uzak	dönemlerine	eğilmesi

C)	 Sade	dille	yazılması

D)	Millet	hâlinde	yaşama	iradesini	yansıtması

E)	 Atatürk	ilke	ve	inkılaplarının	önemli	temalardan	biri	olması

4. Aşa ğıdaki yazar-eser eşleştirmelerini yapınız.

 Et kin lik: Mehmet	Emin	YURDAKUL’un	hayatı	ve	sanat	anlayışı	hakkında	bilgi	edininiz	(149.	say-
fadaki	1.	Etkinlik	içindir.).

Yahya	Kemal	Beyatlı

Ahmet	Hâşim

Ziya	Gökalp

Mehmet	Emin	Yurdakul

Mehmet	Âkif	Ersoy

Safahat

Altın	Ordu

Eski	Şiirin	Rüzgâriyle

Göl	Saatleri

Türk	Sazı
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3.a. Sade Dil ve Hece Ölçüsüyle Yazılmış Şiir

 HA ZIR LIK ÇA LIŞ MA SI
 1. Et kin lik:	Mehmet	Emin	Yurdakul’un	hayatı	ve	sanat	anlayışı	hakkında	edindiğiniz	bilgileri	arka-

daşlarınızla	paylaşınız.

 2. Et kin lik:	Mehmet	Emin	Yurdakul’un	şiirleri,	döneminde	niçin	büyük	bir	yankı	uyandırmıştır?

 3. Et kin lik:	Şiirde	sade	dil	niçin	önemlidir?

 4. Et kin lik:	Siz	olsaydınız	hece	ölçüsünü	şiirlerinizde	kullanır	mıydınız?	Niçin?

 ÇÖZÜMLEME / İN CE LE ME
 1. Me tin

1.	Metnin	nazım	birimi	nedir?	Metnin	 ses	 ve	 anlam	kaynaşmasından	oluşmuş	birimleri	 diğer	 birimlerle	
hangi	bakımlardan	ilişkilidir?

2.	Metnin	birimleri	hangi	tema	etrafında	bir	araya	gelmiştir?

3.	Metnin	teması	şiir	geleneğimiz	içinde	bir	yenilik	ifade	etmekte	midir?	Niçin?

4.	Metnin	teması	evrensel	bir	niteliğe	sahip	midir?	Niçin?

5.	Metnin	temasıyla	yazıldığı	dönemin	sosyal	ve	siyasi	gerçekliği	arasında	nasıl	bir	ilişki	vardır?

6.	Metinden	halk	şiirine	ve	modern	şiire	özgü	söyleyişlere	örnekler	veriniz.

7.	Metinde	söz	sanatlarına	yer	verilmiş	midir?	Hangi	imgeler	kullanılmıştır?

BIRAK BENİ HAYKIRAYIM

Ben	en	hakir	bir	insanı	kardeş	duyan	bir	ruhum,

Bende	esir	yaratmayan	bir	Tanrı’ya	iman	var,

Paçavralar	altındaki	yoksul	beni	yaralar.

Mazlumların	intikamı	olmak	için	doğmuşum;

Volkan	söner,	lâkin	benim	alevlerim	eksilmez;

Bora	geçer,	lâkin	benim	köpüklerim	kesilmez.

Bırak	beni	haykırayım,	susarsam	sen	matem	et!

Unutma	ki	şairleri	haykırmayan	bir	millet,

Sevenleri	toprak	olmuş	öksüz	çocuk	gibidir.

Zaman	ona	kan	damlayan	dişlerini	gösterir.

Bu	zavallı	sürü	için	ne	merhamet	ne	hukuk;

Yalnız	bir	sert	bakışlı	göz,	yalnız	ağır	bir	yumruk!..

Mehmet Emin YURDAKUL

Çağdaş Türk Edebiyatı

Mehmet Emin YURDAKUL
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8.	Metnin	ses,	söyleyiş	ve	imge	özelliklerini	belirleyiniz.

9.	Metinde	ahenk	hangi	ögelerle	ve	nasıl	sağlanmıştır?

10.	Metinde	dile	getirilenler	hakkındaki	duygu	ve	düşüncelerinizi	sözlü	olarak	ifade	ediniz.

11.	Mehmet	Emin	Yurdakul’un	hayatı	ve	sanat	anlayışı	hakkında	edindiğiniz	bilgilerle	okuduğunuz	metin	
arasında	nasıl	bir	ilişki	vardır?

 AN LA MA VE YO RUM LA MA
1.	Metnin	oluşmasını	sağlayan	zihniyetin	belirgin	özelliklerini	söyleyiniz.

2.	Metin	hangi	edebiyat	geleneğinin	özelliklerini	yansıtmaktadır?	Metinden	örnekler	vererek	açıklayınız.

3.	Okuduğunuz	metni	daha	önce	okuduğunuz	Edebiyat-ı	Cedide	Dönemine	ait	“Elhân-ı	Şita”	adlı	metinle	
karşılaştırarak	ulaştığınız	sonuçları	arkadaşlarınızla	paylaşınız.

 ÖLÇ ME VE DE ĞER LEN DİR ME
1. Aşa ğı da ki cüm le le rin bil dir di ği yar gı lar doğ ru ise kar şı la rı na “D”, yan lış ise “Y” ya zı nız.

•	 Millî	Edebiyatçılar	şiirde	hece	veznini	kullanmışlardır.		(			)

•	 Millî	Edebiyatçıların	temel	ilkelerinden	biri	de	şiir	dilinde	sadeliktir.	(			)

•	 Millî	Edebiyat	Dönemi	şiirinde	evrensel	temalar	ağırlıktadır.	(			)

2. Aşa ğı da ki cüm le ler de boş bı ra kı lan yer le re uy gun ke li me le ri ya zı nız.

•	 Millî	Edebiyatçı	şairler		......................................	şiirine	özgü	söyleyişle	......................................

şiire	özgü	söyleyişten	birlikte	yararlanmışlardır.

•	 Şiirlerini	hece	ölçüsüyle	yazan	ilk	Millî	Edebiyat	anlayışına	sahip	şair	.........................................	

3. Millî Edebiyat anlayışına sahip şairler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir arada veril-
miştir?

A)	Yahya	Kemal	Beyatlı,	Ziya	Gökalp,	Mehmet	Âkif	Ersoy

B)	 Mehmet	Emin	Yurdakul,	Ahmet	Hâşim,	Ziya	Gökalp

C)	 Ziya	Gökalp,	Mehmet	Âkif	Ersoy,	Ali	Canip	Yöntem

D)	Ali	Canip	Yöntem,	Ziya	Gökalp,	Mehmet	Emin	Yurdakul

E)	 Ziya	Gökalp,	Ahmet	Hâşim,	Yahya	Kemal	Beyatlı
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3.b. Saf (Öz) Şiir

 HA ZIR LIK ÇA LIŞ MA SI
 1. Et kin lik:	“Saf	(öz)	şiir”	ifadesinden	ne	anlıyorsunuz?	Açıklayınız.

 2. Et kin lik:	“Saf	(öz)	şiir”in	Millî	edebiyat	şiiriyle	benzeşen	ve	ayrılan	yönlerini	söyleyiniz.

 ÇÖZÜMLEME / İN CE LE ME

1.	Metnin	birimlerini	belirleyiniz.

2.	Metnin	birimleri	arasında	nasıl	bir	ilişki	vardır?

3.	Metnin	birimleri	arasında	anlam	bütünlüğü	var	mıdır	yoksa	her	birim	kendi	içinde	bir	anlam	bütünlüğüne	
mi	sahiptir?

4.	Metindeki	mekân,	sanat	eseri	ve	kişilerin	özelliklerini	söyleyiniz.

5.	Metinde	ses	ve	anlam	bütünleşmesi	sağlanabilmiş	midir?	Açıklayınız.

6.	Metnin	temasını	bulunuz.

7.	Metindeki	söz	sanatlarını	bulunuz	ve	bunların	metindeki	işlevini	söyleyiniz.

8.	Metinde	hangi	imgeler	kullanılmıştır	ve	bu	imgeler	hangi	duyularla	ilgilidir?

9.	Metnin	dil	özelliklerini	belirleyiniz.	Metinde	kullanılan	dilin	oluşmasına	imkân	veren	zihniyetin	belirgin	
özelliklerini	söyleyiniz.

KAR MUSÎKİLERİ

Bin	yıldan	uzun	bir	gecenin	bestesidir	bu.

Bin	yıl	sürecek	zannedilen	kar	sesidir	bu.

Bir	kuytu	manastırda	duâlar	gibi	gamlı,

Yüzlerce	ağızdan	koro	hâlinde	devamlı,

Bir	erganun	âhengi	yayılmakta	derinden...

Duydumsa	da	zevk	almadım	İslâv	kederinden.

Zihnim	bu	şehirden,	bu	devirden	çok	uzakta,

Tanbûri	Cemil	Bey	çalıyor	eski	plâkta.

Birdenbire	mes’ûdum	işitmek	hevesiyle,

Gönlüm	dolu	İstanbul’un	en	özlü	sesiyle.

Sandım	ki	uzaklaştı	yağan	kar	ve	karanlık,

Uykumda	bütün	bir	gece	Körfez’deyim	artık!

Yahya Kemal BEYATLI

Kendi Gök Kubbemiz

Yahya Kemal BEYATLI

151



10.	Türkçenin	zaman	içinde	olgunlaştırdığı	söz	öbeklerinden	metinde	nasıl	yararlanıldığını	örneklerle	açık-
layınız.

11.	Metinde	ritim	nasıl	sağlanmıştır?	Metnin	ritmi	Yahya	Kemal	Beyatlı’nın	şiir	anlayışı	hakkında	size	nasıl	
bir	fikir	vermektedir?

12.	Metinde	ahenk	hangi	unsurlarla	sağlanmıştır?

13.	Metinden	hareketle	Yahya	Kemal	Beyatlı’nın	fikrî	ve	edebî	yönü	hakkında	çıkarımlarda	bulununuz.

 AN LA MA VE YO RUM LA MA
1.	Metnin	oluşmasına	imkân	veren	zihniyetin	özelliklerini	belirleyiniz.

2.	Metinde	 gerçekliğe	nasıl	 yaklaşılmıştır?	Gerçekliğin	 yansıtılmasında	 sezdirmeden	 yararlanılmış	mıdır?	
Niçin?

3.	Şair	gerçekliği	nasıl	yorumlamıştır?

4.	Metnin	sizde	uyandırdığı	duygu	ve	düşünceleri	söyleyiniz.

5.	Metnin	taşıdığı	özellikler	hangi	edebî	gelenekle	ilişkilidir?

 ÖLÇ ME VE DE ĞER LEN DİR ME
1. Aşa ğı da ki cüm le le rin bil dir di ği yar gı lar doğ ru ise kar şı la rı na “D”, yan lış ise “Y” ya zı nız.

•	 Şiirimizde	“saf	şiir”	arayışları	Cenap	Şehabettin	ve	Ahmet	Hâşim’le	başlamıştır.	(			)

•	 Yahya	Kemal	Beyatlı,	Millî	Edebiyat	Döneminde	“saf	şiir”	anlayışıyla	şiir	yazmıştır.	(			)

•	 “Saf	şiir”	anlayışıyla	şiir	yazan	şairlerimiz	ulusal	konulara	ağırlık	vermiştir.	(			)

2. Aşa ğı da ki cüm le ler de boş bı ra kı lan yer le re uy gun ke li me le ri ya zı nız.

•	 Ahmet	Hâşim......................................	akımının	anlayışına	uygun	olarak	yazdığı	şiirlerinde	hayale	

ve	müziğe	büyük	önem	vermiştir.

•	 .........................................	aruz	ölçüsünü	yaşayan	Türkçeye	başarıyla	uygulamıştır.

•	 Yahya	Kemal	Beyatlı......................................	şiiri	dışındaki	tüm	şiirlerini	aruz	ölçüsüyle	yazmıştır.

3. Aşağıdakilerden hangisi “saf (öz) şiir”in özelliklerinden biri değildir?

A)	Bireysel	duyguların	yansıtılması

B)	 Biçimin	önemli	olması

C)	Anlatımında	sembollerin	bulunması

D)	Ritmin	ön	planda	olması

E)	 Sanatın	araç	olması

 Et kin lik: Mehmet	Âkif	Ersoy’un	hayatı	ve	sanatı	hakkında	bilgi	edininiz	(153.	sayfadaki	1.	Etkinlik	
içindir.).
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3.c. Halkın Yaşayış Tarzını ve Değerlerini Anlatan Manzumeler

 HA ZIR LIK ÇA LIŞ MA SI
 1. Et kin lik:	Mehmet	Âkif	 Ersoy’un	hayatı	 ve	 sanatı	 hakkında	 edindiğiniz	 bilgileri	 arkadaşlarınızla	

paylaşınız.

 2. Et kin lik:	Sizce	Mehmet	Âkif	Ersoy,	halkın	yaşam	tarzına	ve	değerlerine	niçin	ilgi	duymuştur?

 3. Et kin lik:	Mehmet	Âkif	Ersoy’un	manzume	hikâye	tarzını	sıkça	kullanmasının	sebeplerini	söyleyi-
niz.

 ÇÖZÜMLEME / İN CE LE ME

HASTA

	 	 	 	 	 “Vak’a	Halkalı	Ziraat	Mektebi’nde	geçmiştir.”

—	Bence	doktor,	onu	siz	bir	soyarak	dinleyiniz;

Hastalık	çünkü	değil	öyle	ehemmiyyetsiz.

Sâde	bir	nezle-i	sadriyye	mi	illet?	Nerede!

Çocuğun	hâli	fenâlaştı	şu	son	günlerde.

Ameliyyâta	çıkarken	sınıf	on	gün	evvel.

Bu	da	gelmez	mi,	dedim:	“Kim	dedi,	oğlum,	sana,	gel?

Nöbet	üstünde	adam	kaçmalı	yorgunluktan;

Hadi	yavrum,	hadi	söz	dinle	de	bir	parça	uzan.”

O	zamandan	beridir	za’fı	terakkî	ediyor;

Görünen:	Bir	daha	kalkınması	artık	pek	zor.

Uyku	yokmuş;	gece	hep	öksürüyormuş;	ateşin

Olmuyormuş	azıcık	dindiği...

	 	 	 	 	 —	Ben	zâten	işin,

Bir	ay	evvel	biliyordum	ne	vahîm	olduğunu...

Bana	ihtâra	ne	hâcet,	a	beyim,	şimdi	bunu?

Maamâfih	yeniden	bir	bakalım	dikkatle:

Hükmü	katî	verelim,	etmeye	gelmez	acele.

—	Çağırın	hastayı	gelsin.

	 	 	 	 	 Kapının	perdesini

Açarak	girdi	o	esnâda	düzeltip	fesini,

Bir	uzun	boylu	çocuk..	Lâkin	o	bir	levha	idi!

Öyle	bir	levha-i	rikkat	ki	unutmam	ebedî:

Rengi	uçmuş	yüzünün,	gözleri	çökmüş	içeri;

Elmacıklar	iki	baştan	çıkıvermiş	ileri.

O	şakaklar	göçerek	cebheyi	yandan	sıkmış;

Fırlamış	alnı,	damarlar	da	berâber	çıkmış!

Bet	beniz	kül	gibi	olmuş	uçarak	nûr-ı	şebâb;
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O	yanaklar	iki	solgun	güle	dönmüş,	bîtâb!

O	dudaklar	morarıp	kavlamış	artık	derisi;

Uzamış	saç	gibi	kirpiklerinin	her	birisi!

Kafa	bir	yük	kesilip	boynuna,	çökmüş	bağrı;

İki	değnek	gibi	yükselmiş	omuzlar	yukarı.

—	Otur	oğlum,	seni	dikkatlice	bir	dinleyelim...

Soyun	evvelce	fakat...

	 	 	 	 	 —	Siz	soyunuz,	yok	hâlim!

Soydu	bîçâreyi	üç	beş	kişi	birden,	o	zaman

Aldı	bir	heykel-i	uryân-ı	sefhalet	meydan!

Bu	kemik	külçesinin	dinlenecek	bir	ciheti

Yoktu.	Zannımca	tabîbin	çoşarak	merhameti,

“Bakmasak	hastayı	nevmîd	ederiz	belki”	diye;

Çocuğun	göğsüne	yaklaştı	biraz	dinlemeye:

—	Öksür	oğlum...	Nefes	al...	alma	nefes...	Oldu,	giyin;

Bakayım	nabzına...	A’lâ...	Sana	yavrum	kodein

Yazayım,	öksürüyorsun,	o	keser,	pek	iyidir...

Arsenik	hapları	al,	söylerim	eczâcı	verir.

Hadi	git	kendine	î	bak...

	 	 	 	 	 —	Nasıl	ettin	doktor?

—	Edecek	yok,	çocuk	artık	yola	girmiş,	gidiyor!

Sol	taraftan	rienin	zirvesi	tekmil	çürümüş;

Hastalık	seyr-i	tabîîsini	almış	yürümüş.

Devr-i	sâlisteki	âsârı	o	mel’ûn	marazın

Var	tamamıyla,	değil	hiçbiri	eksik	arazın.

Bütün	a’râz,	şehîkıyla,	zefîriyle...

	 	 	 	 	 —	Yeter!

Hastanın	çehresi	meydanda	ya!	İnsanda	meğer

Olmasın	his	denilen	şey...	O	değil,	lâkin	biz

Bunu	“tebdîl-i	havâ”	der	de	nasıl	göndeririz?

Şurda	üç	beş	günü	var...	Gönderelim	yolda	ölür...

“Git!”	demek,	hem,	düşünürsek	ne	büyük	bir	züldür!

Hadi	göndermeyelim...	Var	mı	fakat	imkânı?

Kime	dert	anlatırız?	Bulsana	dert	anlayanı!

—	Sözünüz	doğru	müdür	bey;	ne	yapmalı;	tek

Bu	çocuk	gitmelidir.	Çünkü,	emînim,	pek	pek,

Daha	bir	hafta	yaşar,	sonra	sirâyet	de	olur:
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Böyle	bir	hastayı	gönderse	de	mekteb	mazûr.

—	Bir	mubassır	çağırın.

	 	 	 	 —	Buyrun	efendim.

	 	 	 	 	 —	Bana	bak:

Hastanın	gitmesi	her	hâlde	muvâfık	olacak.

“Sana	tebdîl-i	havâ	tavsiye	etmiş	doktor.

Gezmiş	olsan	açılırsın...”	diye	bir	fikrini	sor.

“İstemem!”	der,	o	fakat	dinleme,	iknâa	çalış:

Kim	bilir,	belki	de	bîçâre	çocuk	anlamamış?

—	Şimdi	tebdîl-i	havha	var	mı	benim	istediğim?

Bırakın	hâlime	artık	beni	râhat	öleyim!

Üç	buçuk	yıl	bana	katlandı	bu	mektep,	üç	gün

Daha	katlansa	kıyamet	mi	kopar?	Hem	ne	içün

Beni	yıllarca	barındırmış	olan	bir	yerden

“Öleceksin!”	diye	kovmak?	Bu	kovulmaktır.	Ben

Kimsesiz	bir	çocuğum,	nerde	gider	yer	bulurum?

Etmeyin,	sonra	sokaklarda	perîşân	olurum!

Anam	ölmüş,	babamın	bilmiyorum	hiç	yüzünü;

Sanki	âtîdeki	mevhhum	refâhım	giderek,

Onu	çalkandığı	hüsranlar	içinden	çekecek!

Kardeşim!	Kurduğum	âmâli	devirmekte	ölüm;

Beni	göm	hufre-i	nisyâna,	ben	artık	öldüm!

Hangi	bir	derdim	için	ağlayayım,	bilmiyorum.

Döktüğüm	yaşları	çok	görmeyiniz:	Mağdûrum!

O	kadar	sa’y-i	belîğin	bu	sefâlet	mi	sonu?

Biri	evvelce	eğer	söylemiş	olsaydı	bunu,

Çalışıp	ömrümü	çılgınca	hebâ	etmezdim!

Merhamet	bilmeyen	insanlara	bak,	yâ	Rabbi,

Kovuyorlar	beni	bir	shail-i	âvâre	gibi!

—	Seni	bir	kerre	kovan	yok,	bu	sözün	pek	haksız.

“İstemem,	yollamayın”	dersen	eğer,	kal,	yalnız...

Hastasın...

	 	 —	Hem	veremim!	Söyle,	ne	var	saklayacak?

—	Yok	canım,	öyle	değil...

	 	 —	Öyle	ya	herkes	ahmak!

Bırakırlar	mı	eğer	gitmemiş	olsam	acaba!

Doğrudur,	gitmeliyim...	Koşturunuz	bir	araba.
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1.	Metnin	nazım	birimini	belirleyiniz,	uyaklarını	bulunuz,	rediflerini	ve	uyak	şemasını	gösteriniz.

2.	Metinde	geçen	olayları	sıralayınız.	Bu	olaylar	hangi	mekânlarda	geçmektedir	ve	mekânların	özellikleri	
nelerdir?

3.	Mekân	betimlerinin	metnin	anlam	bütünlüğü	açısından	bir	işlevi	var	mıdır?

4.	Metnin	kişileri	kimlerdir	ve	bu	kişiler	hangi	bakımlardan	birbirleriyle	ilişkilidir?

5.	Metinden	bir	olayın	manzum	olarak	hikâye	edildiğini	gösteren	ifadelere	örnekler	veriniz.

6.	Metnin	olay,	kişi	ve	mekân	unsurları	arasında	bir	uyumdan	söz	edilebilir	mi?	Metinde	geçen	olay,	kişi	
ve	mekânlar	halkın	yaşantısıyla	ilgili	midir?	Niçin?

7.	Metin	hangi	sosyal	problem	etrafında	kurgulanmıştır?	Metnin	teması	nedir?

 4. Et kin lik:	Metindeki	kahramanları	canlandıracak	arkadaşlarınızı	aranızdan	seçerek	onlardan	metni	
canlandırmalarını	isteyiniz.

8.	Metinden	konuşma	diliyle	ilgili	 ifadelere	örnekler	veriniz.	Metnin	dilinin	hangi	kaynaktan	beslendiğini	
söyleyiniz.

9.	Metinde	ritim,	ses	akışı,	ses	benzeşmeleri	ve	konuşma	dilinin	doğal	söyleyişinden	yararlanılmış	mıdır?	
Metinden	örnekler	vererek	ahengin	nasıl	sağlandığını	açıklayınız.

10.	 Metinde	dile	getirilenler	günümüzde	de	geçerlililğini	korumakta	mıdır?	Niçin?

11.	 Aşağıda	verilen	tabloyu	doldurunuz.

Son	sınıftan	iki	vicdanlı	refîkın	koluna

Dayanıp	çıktı	o	bîçâre	sefâlet	yoluna,

Atarak	arkaya	bir	lemha-i	lebrîz-i	elem.

Onu	teb’îd	edecek	paytona	yaklaştı	“verem!”

Tuttu	bindirdi	çocuklar	sararak	her	yerini,

Öptüler	girye-i	mâtem	dökerek	gözlerini:

—	Çekiver	doğruca	istasyona...

	 	 —	Yok,	yok	beni	tâ,

Götür	İstanbul’a	bir	yerde	bırak	ki:	Gurebâ

—	Kimsenin	onlara	aldırmadığı	bir	sırada—

Uzanıp	ölmeye	bir	şilte	bulurlar	orada!

Mehmet Âkif ERSOY

Safahat

Mehmet Âkif ERSOY

Eserle Olan İlişkisi

...............................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
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 AN LA MA VE YO RUM LA MA
1.	Metnin	oluşmasına	imkân	sağlayan	zihniyetin	belirgin	özelliklerini	söyleyiniz.

2. Metin	hangi	edebî	geleneğe	ait	özelliklere	sahiptir?	Metinden	örnekler	vererek	açıklayınız.

 5. Et kin lik: a) Aşağıda	verilen	metni	okuyunuz.

b) Okuduğunuz	“Gün	Eksilmesin	Penceremden”	adlı	 şiirle	“Hasta”	adlı	manzum	hikâyeyi	ahenk,	 tema,	
yapı,	dil	ve	anlatım	yönlerinden	karşılaştırarak	farklılıklarını	sıralayınız.

 6. Et kin lik:	Aşağıda	verilen	metni	okuyunuz.

GÜN EKSİLMESİN PENCEREMDEN

Ne	doğan	güne	hükmüm	geçer,

Ne	halden	anlayan	bulunur;

Âh	aklımdan	ölümüm	geçer;

Sonra	bu	kuş,	bu	bahçe,	bu	nur.

Ve	gönül,	Tanrı’sına	der	ki:

-	Pervam	yok	verdiğin	elemden;

Her	mihnet	kabulüm,	yeter	ki

Gün	eksilmesin	penceremden!

Cahit Sıtkı TARANCI

BALIKÇILAR

	 —	Bugün	açız	yine	evlâdlarım,	diyordu	peder,

	 Bugün	acız	yine;	lâkin	yarın,	ümîd	ederim,

	 Sular	biraz	daha	sâkinleşir...	Ne	çâre,	kader!

	 —	Hayır,	sular	ne	kadar	coşkun	olsa	ben	giderim,

	 Diyordu	oğlu,	yarın	sen	biraz	ninemle	otur;

	 Zavallıcık	yine	kaç	gündür	işte	hasta...

	 	 	 	 	 	 —	Olur;

	 Biraz	da	sen	çalış	oğlum,	biraz	da	sen	çabala;

	 Ninen	baban,	iki	miskin,	biz	artık	ölmeliyiz...

	 Çocuk	düşündü	şikâyetli	bir	nazarla:	—	Ya	biz,

	 Ya	ben	nasıl	yaşarım	siz	ölürseniz?...

	 	 	 	 	 Hâlâ

	 Dışarda	gürleyerek	kükremiş	bir	ordu	gibi

	 Döğerdi	sâhili	binlerce	dalgalar	asabi.
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	 —	Yarın	sen	ağları	gün	doğmudan	hazırlarsın;

	 Sakın	yedek	biraz	ip,	mantar	almadan	gitme...

	 Açınca	yelkeni	hiç	bakma,	oynasın	varsın;

	 Kayık	çocuk	gibidir:	Oynuyor	mu	kaydetme

	 Dokunma	keyfine;	yalnız	tetik	bulun,	zirâ

	 Deniz	kadın	gibidir:	Hiç	inanmak	olmaz	ha!

	 Deniz	dışarda	uzun	sayhalarla	bir	hırçın

	 Kadın	gürültüsü	neşreyliyordu	ortalığa.

	 —	Yarın	küçük	gidecek	yalnız,	öyle	mi,	balığa?

	 —	O	gitmek	istedi;	“Sen	evde	kal!”	diyor...

	 	 	 	 	 —	Ya	sakın

	 O	gelmeden	ben	ölürsem?...

	 	 	 	 	 Kadın	bu	son	sözle

	 Düşündü	kaldı;	balıkçıyla	oğlu	yan	gözle

	 Soluk	dudaklarının	ihtizâz-ı	hâsirine

	 Bakıp	sükût	ediyorlardı,	başlarında	uçan

	 Kazâyı	anlatıyorlardı	böyle	birbirine.

	 Dışarda	fırtına	gittikçe	pür-gazab,	cûşân

	 Bir	ihtilâc	ile	etrâfa	ra’şeler	vererek

	 Uğulduyordu...

	 	 	 	 —	Yarın	yavrucak	nasıl	gidecek?

	 Şafak	sökerken	o,	yalnız,	bir	eski	tekneciğin

	 Düğümlü,	ekli,	çürük	ipleriyle	uğraşarak

	 İlerliyordu;	deniz	aynı	şiddetiyle	şırak-

	 Şırak	döğüp	eziyor	köhne	teknenin	şişkin

	 Siyah	kaburgasını...	Âh	açlık,	âh	ümid!

	 Kenarda,	bir	taşın	üstünde	bir	hayâl-i	sefîd

	 Eliyle	engini	gûyâ	işâret	eyleyerek

	 Diyordu:	“Haydi,	nasibin	o	dalgalarda,	yürü!”

	 Yürür	zavallı	kırık	teknecik,	yürür;	“Yürümek,

	 “Nasibin	işte	bu!...	Hâlâ	gözün	kenarda...	Yürü!”

	 Yürür,	fakat	suların	böyle	kahr-ı	hiddetine

	 Nasıl	tahammül	eder	eski,	hasta	bir	tekne?...
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	 Deniz	ufukta,	kadın	evde	muhtazır...	ölüyor:

	 Kenarda	üç	gecelik	bâr-ı	intizâriyle,

	 Bütün	felâketinin	darbe-i	hasâriyle,

	 Tehî,	kazâ-zede	bir	tekne	karşısında	peder

	 Uzakta	bir	yeri	yumrukla	gösterip	gülüyor;

	 Yüzünde	giryeli,	muzlim,	boğuk	şikâyetler...

  Tevfik FİKRET

“Balıkçılar”	metni	ile	incelediğiniz	“Hasta”	adlı	metni	şairleri	ve	şairlerin	şiir	anlayışları	bakımından	karşı-
laştırınız.	Ulaştığınız	sonuçları	sözlü	olarak	ifade	ediniz.

3.ç. Millî Edebiyat Dönemi Şiirinin Özellikleri

 1. Et kin lik:	Millî	Edebiyat	Döneminde	ortaya	çıkan	şiir	tarzlarını	söyleyiniz.	Bu	şiir	tarzları	arasındaki	
benzerlik	ve	farklılıkları	belirleyiniz.

 2. Et kin lik:	Millî	Edebiyat	Döneminde	ortaya	çıkan	şiir	tarzlarının	ortak	temalarını	belirleyiniz.

 3. Et kin lik:	Millî	Edebiyat	Döneminde	ortaya	çıkan	şiir	tarzlarında	kullanılan	dil	ve	söyleyiş	biçimle-
rinin	kaynakları	nelerdir?

 4. Et kin lik:	Millî	Edebiyat	Dönemi	şiiri,	Edebiyat-ı	Cedide	şiir	zevki	ve	anlayışından	hangi	yönlerden	
farklılık	göstermektedir?

 5. Et kin lik:	 Millî	 Edebiyat	 Dönemi	 şiiri	 hakkında	 bir	 beyin	 fırtınası	 düzenleyiniz.	 Millî	 Edebiyat	
Dönemi	şiirinin	genel	özelliklerini	aşağıda	verilen	tabloya	yazınız.

Millî Edebiyat Dönemi Şiirinin Genel Özellikleri

...............................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

 Et kin lik: “Maupassant	 (Mopasan)	 Tarzı	 Hikâye”	 hakkında	 araştırma	 yapınız	 (160.	 sayfadaki	 1.	
Etkinlik	içindir.).

 Et kin lik: Sınıfınızda	düzenleyeceğiniz	“Millî	Edebiyat	Dönemi	Türk	Romancılığı”	konulu	panel	için	
hazırlık	yapınız	(168.	sayfadaki	5.	Etkinlik	içindir.).
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4.1. Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler
    4.1.a. Hikâye

 HA ZIR LIK ÇA LIŞ MA SI
 1. Et kin lik:	“Maupassant	Tarzı	Hikâye”	hakkında	edindiğiniz	bilgileri	arkadaşlarınızla	paylaşınız.

 2. Et kin lik:	Millî	 Edebiyat	Döneminde	 “Maupassant	Tarzı”	 hikâyeler	 yazılmasının	 sebepleri	 sizce	
nelerdir?

 ÇÖZÜMLEME / İN CE LE ME

4. Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler

ON DÖRT YAŞINDA BİR ADAM
Yolu	arabacı	da	bilmiyor.	Kâh	sağa,	kâh	sola	sapıyor;	kâh	tarlaların	içine	sürüyor;	sonra	kafasını	bana	

doğru	uzatıp	şaşkın	şaşkın	gözlerle	bakarak:

“—	Acaba	buradan	mı	gitsek?	Acaba	şuradan	mı	gitsek?”	diye	soruyor.

Ben	gittikçe	öfkelenmeye	başlıyorum:

“—	Nasıl	arabacılık	bu!	diyorum;	ne	yol	bilirsin,	ne	de...”

“	—	Yol	nerede	efendi!	Yol	yok	ki	bileyim,”	diyor.	Biçarenin	hakkı	var.	Evet	yol	yok	ki...	Bir	müddet	iyi	
kötü	bir	şose	üstünde	gidiyoruz;	birkaç	kilometre	sonra	bakıyorsunuz,	altınızdaki	bu	şose	kayboluveriyor.	Ya	
bir	derenin	kenarındasınız	ya	sarp	bir	tepenin	eteğinde...

Bittabi,	bu	sarp	tepeye	çıkmak	ihtimali	olmadığı	için	derenin	çakıl	taşları	üstünden	sarsıla	sarsıla	gitmeye	
mecbur	olursunuz.	Derken	önünüze	bir	çoban	yolu	çıkıyor,	bir	müddet	de	bunu	takip	ediyorsunuz;	bir	de	
bakıyorsunuz	ki	bu	yol	da	bitmiştir.	Haydi	tarlaların	içine...	Lakin,	tarlalar	ekseriyetle	hendeklerle	çevrilmiştir;	
bir	yaylı	arabanın	hendekten	geçebilmesi	kabil	değildir.	O	vakit,	bir	sağa	bir	sola	başvurmaya	başlıyorsunuz;	
ta	ki	daldığınız	bu	 toprak	deryası	 içinden	kendinize	bir	 iz	bulup	çıkasınız!	Bin	zahmet,	bin	meşakkatle	bu	
izi	bulursunuz.	Şimdi	önünüzde	bir	kağnı	arabasının	yılankavi	çizgileri	uzanıyor;	arabacı	bu	çizgiler	üstünde	
“deha!”	diyor.	İşte,	sabahtanberi	bu	hâlde,	bir	serseri	arabanın	içinde	sarsıla	sarsıla	gidiyordum.	Sabahleyin	
çıktığımız	köyden	yolu	 tarif	 etmişler	 ve	yedi	 saatte	kasabaya	varabileceğimizi	 söylemişlerdi.	Hani	 yol?	Ne	
yedi	saati?..

Şafakla	beraber	hareket	etmiştik;	şimdi	ise	akşam	oluyor.	Ne	yapmalı?	Kime	sormalı?	Etraf	o	kadar	da	
tenha	ki...	Birden	arabacı	bağırıyor:

“—	Ülen,	ülen!..”

Başımı	arabanın	perdeleri	arasından	dışarıya	uzatıyorum,	arabacı	yirmi	otuz	metre	ötede	bizim	gittiğimiz	
istikamete	yürüyen	birine	doğru	bağırıyor.	Yürüyen	durdu:	Bu	sekiz	on	yaşlarında	 tahmin	olunabilen	cılız	
bir	oğlan	çocuğu;	kendisinden	iki	kat	daha	ağır	bir	çuval	yüklenmiş,	eline	de	pabuçlarını	almış	bize	doğru	
yaklaştı.	Arabacı	sordu:

“—	Ülen,	şehir	yolu	nerede	biliyor	musun?”

Çocuk,	ince,	cılız	ellerinden	birini,	boşta	duran	elini,	karşıki	yamaçlardan	birine	doğru	uzattı:

“—	Deha,	yol	orada	ağarıp	yatıyor,”	dedi	ve	sonra	ilave	etti:	“Ben	de	şehre	gidiyorum.”
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Küçük	çocuğun	yüzü	çok	sevimli	idi;	üstü	başı	da	oldukça	temiz	görünüyordu.

Yol	ağarıp	yatıyor!	tarzında	söylenişi	pek	hoşuma	gitti;	dedim	ki:

—	Öyle	ise	bin	arabaya,	beraber	gidelim.

Çocuk	bir	tereddüt	dakikası	geçirdi;	sözüme	inanmıyor	gibi	yüzüme	baktı;	çuvalını	yere	bıraktı;	teklifimi	
tekrar	ettim:

—	Haydi!	dedim;	o	çuvalı	arabacının	yanına	koy,	sen	de	çık!

Karşımda	yer	gösterdim.	Pabuçlarını	yan	yana,	büyük	bir	ihtimamla	çuvalın	üstüne	yerleştirdi;	kendisi	de	
sırtı	arabacıya	ve	yüzü	bana	çevrik,	ayaklarını	altına	alıp	oturdu.	Yavrucağı	gittikçe	daha	sevimli	buluyorum:	
kendine	göre	 saygılı,	 terbiyeli	 bir	 tavrı	 da	 var	 ve	 zeki,	parlak	gözleri	 ile	 dikkatli	 dikkatli	 beni	 süzüyor.	Bu	
gözlerin	önünde	kendimi	âdeta	mahçup	hissediyorum.

Tıpkı	bir	büyük	adam	gibi	bakıyor.

Zaten,	Anadolu	çocuklarında	bu	büyük	adam	bakışı	ve	olgun	erkek	 tavrı	 seyrek	görülen	şeylerden	biri	
değildir.	Bunlar,	bazı	mahlukat	gibi	sanki	doğdukları	günden	itibaren	yürümeye,	işlemeye	ve	hayatı	anlamaya	
başlarlar.	Hiç	oyun	devirleri	 yoktur;	 sekiz	dokuz	yaşlarına	basar	basmaz	maişet	 kaygıları,	 vaktinden	evvel	
kavrulan,	kabuk	bağlayan	fidan	vücutlarını	şiddetli	bir	rüzgârla	sarsmaya	başlar.	Bu	çocuk	da,	neden	onlardan	
biri	olmasın.	Soruyorum:

—	Sen	kaç	yaşındasın	bakayım?

—	On	dört	yaşındayım,	diyor	ve	acaip	bir	vakar	ile	önüne	bakıyor.	Mutlaka	mübalâğa	ediyor,	ben	ona	
on	ikiden	fazla	veremiyorum.

—	Hangi	köydensin?

—	Kara	Işık	köyündenim.

—	Böyle	geç	vakit	şehre	ne	yapmaya	gidiyorsun?

Başı	ile	arkadaki	çuvalı	işaret	etti:

—	Azıcık	kuru	yemiş	götürüyorum;	yarın	sabah	pazar	var...	dedi.	(...)	nin	pazarı	erken	olur;	yola	sabahtan	
çıkarsam,	yetişemiyorum.

Bir	müddet	o	da,	ben	de	sustuk.	Çocuk	gene	dikkatli	dikkatli	beni	tetkik	ediyor.	Dedim	ki:

—	Sizin	köyden	şehre	kaç	saatte	gidilir?

—	Ağır	ağır	yürürsen	tam	altı	saatte.	dedi.

—	Altı	saat!.	Çok	uzak	değil	mi?	Yorulmaz	mısın?

Sualimi	anlamadı;	duruşunda	“yorulmak	mı?	O	da	nedir?	Şunun	söylediğine	bak!	demek	istiyor	gibi	bir	
hâl	vardı.

—	Her	hafta	giderim.	dedi;	Şehre	varır	varmaz	İsmail	Ağa’nın	hanına	inerim;	İsmail	Ağa’yı	tanırsın	değil	
mi?	O	benim	dayımdır.	Öğleye	kadar	işimi	bitiririm,	satacağımı	satar,	alacağımı	alırım;	vaktim	olursa	bir	de	
hamama	giderim	yahut	aşçı	Recep	Ağa’nın	dükkânında	bir	yoğurtlu	kebap	yerim;	o	da	para	artarsa...

—	Satacağımı	satarım,	alacağımı	alırım,	dedin;	kazandığın	parayla	neler	alırsın	bakayım?..

—	Ne	gerekse	alırım;	dedi.	Bazı	 tuz,	bazı	 şeker	 lazım	olur;	anama	yemeni,	ablama	çorap	alırım,	bazı	
kendime	zıbınlık	alırım.

Çuvalın	üstüne	yerleştirdiği	pabuçlarını	gösterdi;	Bunları,	geçen	hafta	üç	kâğıda	aldım,	dedi:	(ve	gözlerini	
gözlerimin	içine	dikerek)	pahalı	mı?	Ne	dersin?

—	Aferin,	ucuz	almışsın...	(Ve	birden	büyük	bir	merakla	sordum)	Senin	baban	filan	yok	mu?

Başı	ile	hayır	işareti	yaptı.	Sonra	hiç	de	mahzun	görünmeyen	bir	tavırla:

—Babam	seferberlikte	askere	gittiydi.	Geçen	sene	künyesi	geldi;	dedi.

Künyesi	geldi,	köylü	lisanında	öldü	demektir.

—Demek	ki	şimdi	babanın	yerine	eve	bakan	sensin?	dedim.	İki	defa	başıyla	evet,	evet	dedi	ve	karşımda	
rahat	bir	vaziyet	aldı.	(...)
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—	İşim	başımdan	aşkın!	Anamın	ayaklarına	hastalık	 geldiği	 günden	beri	 davarı	 güden,	 tarlaya	bakan,	
odun	kesmeye	giden	hep	benim...	Ablam	yalnız	su	taşır	ve	aşa	bakar.	Hem	o	bizde	misafirdir.	Başka	köye	
gidecek!	Geçen	yıl	nişanlandı.

Çok	ciddileşen	mükalememizi	biraz	değiştirmek	için	gülerek	dedim	ki:

—	Sen	de	nişanlansana,	bak	bu	kadar	becerikli	koskoca	adam	olmuşsun,	hem	karın	da	senin	 işlerine	
yardım	eder,	fena	mı?

Mahzun	mahzun	yüzüme	baktı:

—	Efendim,	nişanlanmıştım	emme	olmadı;	olmayacak;	dedi.	Kızın	başına	bir	kaza	geldi;	düşman	köyden	
çıkarken...

Hayretten	tıkanıyordum:

—	Ne	diyorsun?	Sahi	mi?	Ne	kazası?	Söyle,	söyle!	diye	haykırdım.

Utanarak	başını	önüne	eğdi:

—	Dokunmuşlar;	 dedi	 ve	 gittikçe	 ağırlaşan	 bir	 sesle	 ilave	 etti:	 Dokunmuşlar	 değil	 dokundular;	 benim	
gözümün	önünde...	Köyün	öbür	kızlarıyla	beraber	derenin	 içine	sürüklediler.	Biz	bağırdık,	çağırdık;	aman	
etmeyin,	zaman	etmeyin	dedik;	kulak	asmadılar.	Ben	arkalarından	gitmek	istedim,	anam	bırakmadı,	Biricik	
oğlum,	sana	da	kıyarlar!	dedi;	ağlıyordu,	dayanamadım	kaldım.

Artık	çocuğun	yüzüne	bakamıyordum.	Hayatın	en	mühim	hadiseleriyle	boğuşmuş	bu	köylü	yavrusunun	
karşısında	ben	artık	hiçbir	şey	bilmeyen,	hiçbir	şey	anlamayan	ve	sanki	korkunç	bir	masal	dinliyormuş	da	
tüyleri	ürpermişçesine	bir	köşeye	sinmiş,	otuz	dört	yaşında	toy,	ürkek	bir	küçük	çocuktum.

Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU

Türk Hikâye Antolojisi

haz.: Seyit Kemal KARAALİOĞLU

1.	Metin	hangi	 temel	 çatışma	üzerine	kurulmuştur?	Metnin	kişileri	 kimlerdir?	Bu	kişilerle	metnin	 temel	
çatışması	arasında	nasıl	bir	ilişki	vardır?

2.	Metnin	olay	örgüsünü	belirleyerek	şemalaştırınız.

3.	Metindeki	kahramanların	olay	örgüsü	içindeki	işlevlerini	belirleyiniz.	Bu	kişilerin	öne	çıkan	özelliklerini	
ve	birbirleriyle	olan	ilişkilerini	açıklayınız.

4.	Metindeki	kahramanlarla	metnin	yazıldığı	dönemde	karşılaşılması	mümkün	müdür?	Metinde	anlatılan	
olay	ve	tanıtılan	kahramanların	benzerlerine	çevrenizden	örnekler	veriniz.

5.	Metinde	anlatılan	olaylar	hangi	mekânlarda	geçmektedir?	Bu	mekânların	metnin	kurgusu	içinde	nasıl	
bir	işlevi	vardır?

 3. Et kin lik:	Metindeki	mekânların	resmini	çiziniz.	Çizdiğiniz	resimde	nasıl	bir	Anadolu	gerçekliğinin	
ortaya	çıktığını	söyleyiniz.

6.	Metindeki	olaylar	hangi	zamanda	geçmektedir?	Olayların	geçtiği	zamanın	metindeki	işlevi	nedir?

7.	Metnin	birimlerini	bir	araya	getiren	yapı	unsurları	nasıl	birleşmiştir?	Açıklayınız.

8.	Metnin	temasını	belirleyiniz.

9.	Metnin	anlatıcısı	dile	yeni	değerler	yüklemiş	midir?	Metinden	örnekler	vererek	açıklayınız.

10.	Metnin	 anlatıcısının	 anlatmada,	 tasvir	 ve	 tahlildeki	 tutumu	 ile	 dile	 yüklediği	 yeni	 değerleri	 tartışarak	
belirleyiniz.

11.	Metinde	anlatılan	olayların	günümüzde	yaşanması	mümkün	müdür?	Açıklayınız.

12.	Metinden	hareketle	Yakup	Kadri	Karaosmanoğlu’nun	fikrî	ve	edebî	yönü	hakkında	çıkarımlarda	bulu-
nunuz.
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 AN LA MA VE YO RUM LA MA
1.	Metinden	hareketle	metnin	oluşumunu	sağlayan	zihniyetin	belirgin	özelliklerini	söyleyiniz.

2.	Metnin	olay	örgüsü	Anadolu	gerçekliğine	uygun	mudur?	Metinden	örnekler	vererek	açıklayınız.

3.	Metnin	kahramanları	niçin	İstanbul	dışında	yaşayan	insanlardan	hareketle	oluşturulmuştur?

4.	 İncelediğiniz	metinde	Anadolu	nasıl	tasvir	edilmiştir?	Bu	tasvirleri	başarılı	buluyor	musunuz?	Niçin?

5.	Yakup	kadri	Karaosmanoğlu’nun	Anadolu’yu	özellikle	tasvir	etmesinin	nedenlerini	söyleyiniz.

6.	Metnin	bağlı	olduğu	hikâye	tarzını	söyleyiniz.

7.	Maupassant	tarzı	hikâyeciliğin	hangi	özellikleri	metinde	vardır?	Açıklayınız.

 4. Et kin lik:	Metnin	kahramanları,	zamanı	ve	mekânı	hakkındaki	düşüncelerinizi	ifade	eden	bir	yazı	
yazınız.	Yazınızı	arkadaşlarınızla	paylaşınız.

 ÖLÇ ME VE DE ĞER LEN DİR ME
1. Aşa ğı da ki cüm le le rin bil dir di ği yar gı lar doğ ru ise kar şı la rı na “D”, yan lış ise “Y” ya zı nız.

•	 Guy	de	Maupassant	tarzı	hikâye	geleneğinde	olay	ön	plandadır.	(			)

•	 Maupassant	tarzı	hikâyeciliğin	edebiyatımızdaki	ilk	temsilcisi	Ömer	Seyfettin’dir.	(			)

•	 Millî	Edebiyat	Dönemi	hikâyecileri	konuşma	dilini	ihmal	etmişlerdir.	(			)

2. Aşa ğı da ki cüm le ler de boş bı ra kı lan yer le re uy gun ke li me le ri ya zı nız.

•	 	 ......................................	 “Memleket	Hikâyeleri”	 adlı	 eserinde	Anadolu’yu	gerçekçi	bir	 tutumla	
anlatmıştır.

•	 Olaya	bağlı	hikâye	tarzı	.........................................,	.........................................,	ve	.................
........................	planına	uygun	olarak	düzenlenir.

•	 Ömer	 Seyfettin,	 birçok	 hikâyesinde	 ......................................	 erdem	 ve	 kahramanlıklarını	 konu	
alır.	

3. Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Dönemi hikâyecilerinden biri değildir?

A)	Halide	Edip	Adıvar

B)	 Ömer	Seyfettin

C)	Ahmet	Hikmet	Müftüoğlu

D)	Yakup	Kadri	Karaosmanoğlu

E)	 Memduh	Şevket	Esendal

 Et kin lik: 1911-1923	 yılları	 arasında	 toplumumuzun	 içinde	 bulunduğu	 siyasi,	 sosyal	 ve	 ekonomik	
koşullar	hakkında	bilgi	edininiz	(164.	sayfadaki	1.	Etkinlik	içindir.).

 Et kin lik: Millî	Edebiyat	Dönemi	romanında	işlenen	temalar	ve	Millî	Edebiyat	romancılarının	etkilen-
dikleri	edebî	akımlarla	ilgili	araştırma	yapınız	(164.	sayfadaki	2	ve	3.	Etkinlik	içindir.).

 Et kin lik: Sınıfınızda	düzenleyeceğiniz	“Millî	Edebiyat	Dönemi	Türk	Romancılığı”	konulu	bir	panel	
için	hazırlık	yapınız	(168.	sayfadaki	5.	Etkinlik	içindir.).

163



4.1.b. Roman

 HA ZIR LIK ÇA LIŞ MA SI
1. Sizce	bir	romanda	millî	duygu	ve	düşünceler	niçin	aktarılır?

2. Kurtuluş	Savaşı	yıllarını	anlatan	bir	roman	sizde	hangi	duygu	ve	düşünceleri	uyandırır?

 1. Et kin lik:	1911-1923	yılları	arasında	toplumumuzun	içinde	bulunduğu	siyasi,	sosyal	ve	ekonomik	
koşullar	hakkında	edindiğiniz	bilgileri	sözlü	olarak	ifade	ediniz.

 2. Et kin lik:	Millî	Edebiyat	Dönemi	romanında	işlenen	temalar	hakkında	edindiğiniz	bilgileri	arkadaş-
larınızla	paylaşınız.

 3. Et kin lik:	Milli	Edebiyat	Dönemi	romancılarının	etkilendikleri	edebî	akımların	neler	olduğunu	söy-
leyiniz.

 ÇÖZÜMLEME / İN CE LE ME

VURUN KAHPEYE

Aliye	mektepte

Aliye	bir	hafta	okula	gidip	geldikten	sonra,	ocağın	karşısında	yatarken	Gülsüm	halanın	nasırlı	elleri	saçla-

rını	dikkatle	okşarken	gözlerinin	daldığı	alevlerde	belleğinin	görüş	alanına	giren	yeni	sahneler	şunlardı:	

(...)	

Aliye	ilk	sınıfa	girdiği	zaman	pencerelerine	kâğıt	yapışmış	pis	dershanede	iyice	birikmiş	(...),	laubali	sırıtan	

bir	sürü	küçük	yüz	gördü.	Sınıf	olanca	kuvvetiyle	yeni,	yalnız	ve	zayıf	görünen	öğretmene	kafa	tutmaya	karar	

vermiş	görünüyordu.	Onu	şimdi	yarı	güldüren,	yarı	kalbini	hâlâ	hiddetle	heyecanlandıran	olayı	hatırlıyordu.	

Yanakları	çukur	çukur,	mavi	gözlü	toparlak	bir	oğlan,	bu	eşraf	oğullarından	Kantarcıların	Hüseyin’in	küçük	

oğlunun	ayağına	sıranın	altından	ayağını	sallarken	çarpmıştı.	

İlk	dikkati	ve	görevi	tespite	çalışan	Aliye’nin,	karşısındaki	dayanışma	hâlinde,	kapalı	ve	yaramaz	kitlenin	

suskun	ve	anlamamaya	kararlı	inadı	karşısında	yavaş	yavaş	yanakları	kızarmaya	başlamıştı.	Birdenbire	köşede	

bir	çığlık	duydu.	Tozlu	tahtaların	üstünde	Kantarcıların	Sabri	ile	yüzünü	birdenbire	sevmeye	başladığı	çocuğu	

yuvarlanır	buldu.	Sabri	küçüğü	yatırmış,	kafasını	eğmiş,	ensesine	alabildiğine	yumruk	atıyordu.	Çocukların	

hepsi	karışmış;	dershane,	kol,	bacak	birbirine	karışmış,	alabildiğine	feryat	başlamıştı.	

Aliye	buna	karşı	alacağı	tavrı	kararlaştırmadan	Hatice	Hanım	elinde	bir	değnekle	koşmuş,	sağa	sola	değ-

neği	sallamaya	başlamış	ve	oluşan	kargaşalıkta	hemen	Sabri’nin	dövdüğü	küçüğü	kulaklarından	yakalamış,	

onu	dövmeye	başlamıştı.	

O	zaman	Aliye	tepki	gösterdi.	

—	O	çocuğu	bırak,	dedi.	

Sonra	Sabri’yi	yakaladı.	Hatice	Hanım’ın	ellerine	verdi.	

—	Bunu	şimdi	aşağıya	götür.	Evine	gönder,	uslu	oluncaya	kadar	okula	gelmesin!	dedi.	Hatice	Hanım’ın	

onun	eşraf	çocuğu	olduğu	açıklamasını	hiç	dinlemedi	ve	bu	derhâl	sükûnu	iade	etti.	Ondan	sonraki	hayatı	

memur	hanımlarıyla	eşraf	oğullarının	okula	birer	birer	gelip	tehditleri,	kavgalarıyla	geçti.	Fakat	o	her	şeye	

rağmen	okulda	sükûneti	ve	asayişi	sağladı.	Belki	nasılsa	bu	işte	kendine	okulla	ilgilenen	eğitim	müdürü	yardım	

ediyordu.	Bununla	beraber	en	çok	zorluğa	eğitim	müdürünün	hanımı	onu	maruz	bırakmıştı.	Çocuğuna	özel	

muamele	yapılmasını	istiyor,	Aliye’ye:	
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—	Hoca	parçası,	kocamın	hepiniz	halayığısınız,	istersek	hemen	görevden	alırız,	diye	bar	bar	bağırıyor-

du.	Tehlikesini	sonra	anladığı	bir	sahne	daha	vardı	ki	o	da	Kantarcı	Hüseyin	Efendi’nin	büyük	oğlu	Uzun	

Hüseyin’in	okula	gelişiydi.	

Aliye’nin	ders	verdiği	odanın	yan	pencereleri	kalın	 saçaklı,	kocaman	bir	eve	bakıyordu.	Aliye	sıraların	

arasında	dolaşırken	bir	gün	gayri	ihtiyari	o	kalın	ve	biraz	korkunç	evin	penceresine	donmuş	gibi	yapışmış,	

garip	sarı	bir	çehre	gördü.

Biçimsiz	bir	yüz;	azıcık	çarpık,	uzun	bir	burun	görünüyordu.	Biraz	arsız,	biraz	cılız	ve	kendi	kendine	çekil-

miş	eşraf	delikanlılarının	özelliklerini,	zayıflıklarını	yoğun	bir	biçimde	kendine	toplamış	bir	baştı.	Aliye	bu	başı	

görmemiş	gibi	derslerine	devam	etti,	çocuklarla	ilgilendi	fakat	bu	sabit	ve	garip	insan	yüzü	onu	azıcık	ürküntü,	

azıcık	tiksintiyle	zihnen	burguluyordu.	Gerçi	eğitim	müdürünün	de	yağlı	yakası	üstündeki	top	sakallı	ikiyüzlü	

yüzü,	bulanık	gözleri,	sefih	ve	çirkin	ağzı	onu	aynı	tiksintiyle	dolduruyordu.	Fakat	nasılsa	ondan	korkmuyor,	

herhangi	bir	dakika	kapıdan	dışarı	atabilecek	gücü	kendisinde	hissediyordu.	Bu	daha	tehlikeli,	daha	tehlike	

noktaları	açık	olmayan	bir	korku	veriyordu.	

Kantarcıların	 Hüseyin	 Efendi’nin	 küçük	 oğlu	 Sabri’yi	 Aliye	 dışarı	 attığı	 günden	 beri	 sınıfta	 sessizlik	

sağlanmış,	 küçük	 gözlerinde	 günlerden	 beri	 Aliye’nin	 dersleriyle	 uyandırmayı	 başaramadığı	 dikkat	 ve	

ilgi	 olanca	 ateşiyle	 yeni	 öğretmene	 karşı	 uyanmıştı.	 Küçük	 hayatlarında	 bir	 eşraf	 çocuğuna	 henüz	 böyle	

muamele	 eden	 öğretmen	 görmemişlerdi.	 Esnaf	 ve	 küçük	memur	 çocuklarının	 gözlerindeki	 dikkatte	 saygı	

ile	 karışık	 bir	 minnet	 vardı.	 Eşraf	 ve	 büyük	 memur	 çocukları	 sinmiş	 fakat	 tetikte	 ve	 bekleyiş	 hâlinde																																																																																																																																						

görünüyorlardı.	

Birdenbire	 dershanenin	 kapısı	 vurulmadan	bir	 darbe	 ile	 açılmış,	 önde	 günlerden	 beri	 yan	pencereden	

mektebi	 gözetleyen	 adam,	 sapsarı	 ve	öfkeli	 bir	 sima	 ile	 elinde	 küçük	Sabri	 içeriye	 dalmıştı.	Donuk	 siyah	

gözleri	 parıl	 parıl	 yanıyor,	 biraz	 çarpık	 ağzı	 çok	 çirkin	 bir	 kasılma	 içinde	 haykırıyordu.	 Onun	 ne	 dediği	

anlaşılmadan,	Aliye	daha	güçlü	bir	hiddetle	kapıya	doğru	yürüdü.	Asker	babasının	sağlam	iradesinin	kendini	

gösterdiği	sakinlikle	ve	kuvvetli	bir	sesle:	

—	Siz	kimsiniz,	ne	hakla	kapıyı	vurmadan	giriyorsunuz?	

—	Ben	Kantarcıların	Hüseyin	Efendi’nin	oğlu	Uzun	Hüseyin	Efendi’yim,	siz	ne	hakla	bir	eşraf	çocuğuna	

kötü	muamele	ediyorsunuz?	

Uzun	Hüseyin	Efendi	çoğunlukla	olduğu	gibi	İstanbul’da	Hukuk	Fakültesine	senelerce	devam	etmiş,	nis-

peten	dürüst	İstanbul	lehçesi	fakat	daha	çok	kitap	diliyle	konuşuyordu.	Öğretmen	Hatice	Hanım,	Sabri’nin	

elinden	tutup	evine	götürdüğü	zaman	pencereden	okulu	gözetleyen	Hüseyin	Efendi	öfkelenmiş,	“Ben	o	kah-

peye	gösteririm.”	diye	evinden	fırlamış,	o	hızla	yukarıya	çıkmış,	içeri	dalmıştı.	Arkasından	Öğretmen	Hatice	

Hanım	meraklı	gözleriyle	bakıyor,	Sabri	sırıtıyor,	çocuklar	büyük	bir	merakla	sahneyi	takip	ediyorlardı.	Dal	

gibi	bir	kızın	fazla	olarak	bir	nevi	eşraf	ve	eğitim	müdürünün	keyiflerine	göre	değişen	yalnız	onlara	eğilmekle	

kasabada	kalabilen	bir	kadının	Uzun	Hüseyin	Efendi’nin	yüzüne	korkusuz	gözlerle	bakıp	bir	vali	azametiyle	

onu	uyarmasına	fena	hâlde	şaşırmıştı.	Hüseyin	Efendi	de	herhangi	kadın	üstünde	baskı	kurmayı	doğal	sayan	

bir	zihniyetin	altında	tahtı	sallanan	bir	hükümdar	gibi	telaşa	düşmüş,	belirsiz	bir	öfke,	sonuna	kadar	hakkını,	

gücünü	korumak	için	silahlanan	bir	vaziyet	almıştı.	Hatta	İstanbul	şivesini	unutarak:	

—	Sen	kim	oluyon	garı?	diye	haykırdı.	Sen	öğretmen	değil	misin?	Sen	bu	kasabanın	öğretmeni	değil	

misin?	Ne	haddine	bir	eşraf	çocuğunu	koğuyon?	Ne	haddine	benim	suratıma	haykırıyon?	İstanbul’un	utan-

maz	garılarına,	erkeklerin	suratına	haykıran,	yol	iz	bilmeyen	garılarına	burada	lüzum	yok.	Ne	okutmanı,	ne	

de	seni	isteyoz.	

Derin	ve	dalgın,	dershanenin	camlarını	delerek	kendisine	dalan	iki	donuk	siyah	göz;	uzun,	sarı,	Aliye’nin	
pembe	yüzü,	dudakları	kadar	kızardı.	Onun	da	çevresinin,	düşüncelerinin,	öğreniminin	biriktirdiği	cinsiyetinin	
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1.	Okuduğunuz	metindeki	olayları	sıralayarak	metnin	olay	örgüsünü	şemalaştırınız.	Metnin	olay	örgüsünü	
oluşturan	metin	parçaları	birbirine	bağlanırken	sanat	kaygısı	güdülmüş	müdür?	Niçin?

2.	Metnin	olay	örgüsü	insana	özgü	hangi	gerçekliği	ifade	etmek	için	düzenlenmiştir?

3.	Metindeki	olaylar	gündelik	hayattaki	olaylardan	hangi	bakımlardan	farklılık	göstermektedir?

4.	Okuduğunuz	metindeki	olayların	metnin	alındığı	“Vurun	Kahpeye”	romanının	bütünlüğü	içindeki	yerini	
belirleyiniz.

5.	Okuduğunuz	metnin	temasını	bulunuz.	Bu	temanın	“Vurun	Kahpeye”	romanıyla	ilişkisi	hakkında	çıka-
rımlarda	bulununuz.

6.	Metindeki	kahramanlar	kimlerdir?	Çevrenizde	bu	kahramanlara	benzeyen	kişiler	var	mıdır?	Söyleyiniz.

7.	Metindeki	kahramanlar	olay	örgüsü	içinde	nasıl	bir	işleve	sahiptir?	Metindeki	kahramanların	birbirleriyle	
olan	ilişkisini	açıklayınız.

8.	Metindeki	kahramanların	Doğu	ile	Batı’nın	yaşam	tarzını	harmanlayarak	yeni	bir	yaşama	tarzı	arayıp	
aramadıklarını	tartışarak	belirleyiniz.

9.	Metindeki	kahramanların	halk	ve	tarihle	ilişkisi	hakkında	neler	söyleyebilirsiniz?

10.	Metindeki	olayların	geçtiği	mekânları	ve	bu	mekânların	özelliklerini	metindeki	işlevlerini	dikkate	alarak	
açıklayınız.

11.	Metindeki	mekânlarda	kişilerin	bütünleşmesi	sağlanırken	nelere	dikkat	edilmiştir?	Belirtiniz.

12.	Metindeki	olayların	zamanını	belirleyiniz.

13.	Metindeki	zamanla	metnin	yazıldığı	dönem	arasında	nasıl	bir	ilişki	söz	konusudur?	Açıklayınız.

14.	Metindeki	olayların	zamanıyla	metnin	yazıldığı	dönemin	gerçekliği	arasında	nasıl	bir	ilişki	vardır?

15.	Metindeki	olay	örgüsü,	kişi,	zaman	ve	mekân	unsurları	arasında	nasıl	bir	ilişki	vardır?	Açıklayınız.

16.	Metnin	temasını	belirleyiniz.	Bu	tema	metnin	yazıldığı	dönemin	gerçekliğini	yansıtmakta	mıdır?	Metnin	
teması	insana	özgü	hangi	gerçeklikle	ilgilidir?

şerefini	korumak	için	toplanan	kararlılık	ve	 isteği	büyüyordu.	Fakat	ne	bir	zayıflık	ne	gözyaşı	ne	de	korku	
gösterdi.	Alev	yanakları	ve	alev	gözleriyle	kendi	de	hayret	ettiği	sakin	fakat	biraz	birdenbire	kalınlaşan	boğuk	
bir	sesle:	

—	 Şimdi	 buradan	 dışarı	 çıkın,	 efendi,	 dedi.	 Kasaba	 demek	 siz	 değilsiniz,	 ben	Anadolu’ya	 çocuklarını	
okutmak	için	geldim.	Bu	kasabada	sizin	gibi	terbiyesi	kıt	adamların	yüzünden	kalamazsam	başka	yere	gider,	
görevimi	yaparım.	Çıkınız	ve	beni	eğitim	müdürüne	şikâyet	ediniz.	Fakat	ben	de	bir	kadın	okuluna	özel	oda-
sına	girer	gibi	hem	de	söylediğini	bilmez	bir	tarzda	gelen	sizi	şikâyet	edeceğim.	Haydi,	çabuk	şimdi!	

Bunları	söylerken	yavaş	yavaş	gözleri	Hüseyin	Efendi’nin	gözünde	kapıya	doğru	yürüdü.	O	kadar	kuvvetli,	
o	kadar	 ince,	genç	vücudu,	sağlığı	ve	gücü	 ile	Hüseyin	Efendi’den	daha	güçlü,	menekşe	gözleri	öyle	alev	
içinde	idi	ki	Hüseyin	Efendi	hızla	çekildi.	Tamamıyla	kapıyı	kapadı.	Bir	şey	olmamış	gibi	çocuklarla	ilgilendi.	

Yalnız	akşam	dönerken	çocukların	bu	hayrete	değer	şeyi	biraz	daha	görmek	 istiyorlarmış	gibi	uzaktan	
kendini	 takip	 ettiklerini	 gördü.	Öğretmen	Hatice	Hanım	 ayrılırken	 ona	 bir	mecnuna	 bakar	 gibi	 korkmuş	
gözlerle	baktı.	

(...)	

Halide Edip ADIVAR 

Vurun Kahpeye 

(Sadeleştirilmiştir.)
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17.	 Aşağıda	verilen	tabloyu	doldurunuz.

18.	 Okuduğunuz	metin	niçin	Millî	Mücadele	yıllarını	anlatmaktadır?	Açıklayınız.

19.	 Edindiğiniz	bilgilerden	hareketle	Halide	Edip	Adıvar’ın	fikrî	ve	edebî	yönü	hakkında	çıkarımlarda	bulu-
nunuz.	Halide	Edip	Adıvar’la	“Vurun	Kahpeye”	adlı	eser	arasında	nasıl	bir	bağ	söz	konusudur?	Açıklayınız.

Anlatıcısı Anlatıcının Bakış Açısı
Tasvir ve Tahlillerde 

Dikkat Edilen Özellikler

Vurun	Kahpeye

 AN LA MA VE YO RUM LA MA
1.	Aşağıda	verilen	tabloyu	doldurunuz.

Yazılmasına 
İmkân Sağlayan 

Zihniyet

Ait Olduğu 
Gelenek

Bağlı Kalınarak 
Yazıldığı Edebî 

Akım

Edebiyat 
Tarihimizdeki  
Yeri ve Değeri

Vurun	Kahpeye

Halide Edip ADIVAR

Eserle Olan İlişkisi

.........................................................

..............................................................

.............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

Fikrî ve Edebî Yönü

.........................................................

..............................................................

.............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................
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2.	Edebiyatımızdan	“Vurun	Kahpeye”	ile	aynı	temayı	işleyen	ve	benzer	anlatım	biçimine	sahip	başka	eser-
lere	örnekler	veriniz.

 4. Et kin lik:	Okuduğunuz	metnin	teması,	kişileri,	zamanı	ve	mekânı	hakkındaki	düşüncelerinizi	ifade	
ettiğiniz	bir	yazı	yazarak	arkadaşlarınızla	paylaşınız.

 5. Et kin lik:	Sınıfınızda	“Millî	Edebiyat	Dönemi	Türk	Romancılığı”	konulu	bir	panel	düzenleyiniz.

 ÖLÇ ME VE DE ĞER LEN DİR ME
1. Aşa ğı da ki cüm le le rin bil dir di ği yar gı lar doğ ru ise kar şı la rı na “D”, yan lış ise “Y” ya zı nız.

•	 Millî	Edebiyat	Dönemi	romanlarında	bireysel	konular	işlenmiştir.	(			)

•	 Millî	Edebiyat	Dönemi	romancıları	eserlerinde	mekân	olarak	Anadolu’yu	ön	plana	çıkarmışlardır.	(			)

•	 Millî	Edebiyat	Dönemi	 romanlarında	Anadolu,	Anadolu	 insanı	ve	coğrafyası,	Kurtuluş	Savaşı	gibi	

temalar	ağırlıklı	olarak	işlenmiştir.	(			)

2. Aşa ğı da ki cüm le ler de boş bı ra kı lan yer le re uy gun ke li me le ri ya zı nız.

•	 	Millî	Edebiyat	Döneminin	en	önemli	romancıları	......................................,	..............................

ve	......................................	

•	 Millî	Edebiyat	Dönemi	romancılarının	Servet-i	Fünûn	Dönemi	romancılarından	farklı	olan	yanları	...

...................................		ve	......................................	

•	 Millî	Edebiyat	Dönemi	romancıları	......................................		ve	......................................		akım-

larından	etkilenmiştir.

3. Aşağıda verilen yazar-eser eşleştirmelerini yapınız.

Yakup	Kadri	Karaosmanoğlu Karlı	Dağdaki	Ateş

Reşat	Nuri	Güntekin Nur	Baba

Halide	Edip	Adıvar Akşam	Güneşi

Ahmet	Hikmet	Müftüoğlu

Refik	Halit	Karay

Handan

Gönül	Hanım
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Millî Edebiyat 
Döneminin Anlatmaya 
Bağlı Edebî Metinleri

Servet-i Fünûn 
Döneminin Anlatmaya 
Bağlı Edebî Metinleri

Fecr-i Atî Döneminin 
Anlatmaya Bağlı Edebi 

Metinleri

Yapı

Tema

Dil	ve	Anlatım

4.1.c. Millî Edebiyat Dönemi Anlatmaya Bağlı Edebî Metinlerin Özellikleri

 1. Et kin lik: a) Millî	Edebiyat	Döneminin	anlatmaya	bağlı	edebî	metinleri	ile	Servet-i	Fünun	ve	Fecr-i	
Âti	Döneminin	anlatmaya	bağlı	edebî	metinlerini	verilen	tablodaki	ölçütlere	göre	karşılaştırınız.

4.2. Göstermeye Bağlı Edebî Metinler

 HA ZIR LIK ÇA LIŞ MA SI

b) Yaptığınız	karşılaştırma	sonucunda	ulaştığınız	benzer	ve	farklı	yönleri	sözlü	olarak	ifade	ediniz.

 2. Et kin lik:	 Millî	 Edebiyat	 Döneminin	 hikâye	 ve	 romanlarındaki	 ortak	 temaların	 neler	 olduğunu	
söyleyiniz.

 Et kin lik:	 “Millî	 Edebiyat	 Dönemi	 Türk	 Tiyatrosunda	Dil	 ve	 İnsan”	 konulu	 bir	 sunum	 hazırlayınız	
(174.	sayfadaki	2.	Etkinlik	içindir.).

TİYATRO
1908’den	sonra	Türk	sahne	hayatında	yeni	başlamış	olan	çalışmalar	Millî	Edebiyat	Devrinde	de	devam	

etmiş	ve	bu	hayatı	daha	ciddi	bir	şekilde	organize	etmek	üzere,	özel	teşebbüsün	malı	olan	tiyatroların	yanı	
başında	resmî	tiyatroların	kurulması	için	de	harekete	geçilmiştir.	İstanbul	Belediyesi	başkanlarından	Operatör	
Cemil	(Topuzlu)	Paşa’nın	İstanbul’da	resmî	bir	tiyatro	kurmak	için	giriştiği	teşebbüs	üzerine,	tanınmış	Fransız	
aktörü	ve	o	zamanlar	Paris’teki	Odéon	Tiyatrosu	Müdürü	Pierre	Antoine	(Piyer	Antuan)	İstanbul’a	davet	edi-
lerek	(1914)	gerekli	hazırlıklar	hızla	tamamlanmış	ve	Dârülbedâyi-i	Osmânî	adı	ile	Türkiye’de	ilk	resmî	şehir	
tiyatrosu	kurulmuştur.	Modern	bir	tiyatronun	bütün	kuruluşuna	sahip	bulunduğu	-	1915’te	yayımlanan	-	tüzü-
ğünden	de	anlaşılan	bu	müesseseye,	başlangıçta,	aktörlüğü	meslek	edinecek	sanatçıları	yetiştirmek	için	aynı	
zamanda	bir	okul	hüviyeti	verilmesi	de	düşünülmüş	ve	müzikli	tiyatro	eserlerinin	oynanması	ve	gelecekteki	
Türk	operasının	temelini	kurmak	maksadı	ile	tiyatro	bölümünden	başka	Dârülelhan	adı	ile	bir	de	müzik	bölü-
mü	açılması	ve	her	iki	dalda	öğretim	yapılması	yerinde	görülmüştü.	Bu	gayeye	uygun	olarak	gerekli	öğretim	
kadroları	seçilmiş,	Antuan	müessesinin	genel	müdürlüğüne	getirilmiş	ve	yapılan	ciddi	bir	sınavla	ilk	öğren-
ciler	de	seçilmiştir.	Fakat	bu	sırada	I.	Dünya	Savaşı’nın	başlaması	ve		Fransa’nın	Türkiye’ye	savaş	açması	
üzerine,	Antuan	geriye	dönmek	zorunda	kalmıştır.	Buna	rağmen,	müessese	çalışmaya	başlamıştır.	Ancak,	
kısa	bir	süre	sonra	Türkiye’nin	de	savaşa	girmesi	ile	gerek	maddi	bakımdan	ve	gerekse	bir	kısım	öğretmen	
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 1. Et kin lik:	Aşağıda	verilen	metni	okuyunuz.

a)	Metne	göre	Millî	Edebiyat	Dönemi	tiyatrosunun	gelişim	sürecini	söyleyiniz.

b)	Metne	göre	tiyatro	eserlerimizin	en	başarılı	yönü	nedir?

 ÇÖZÜMLEME / İN CE LE ME

YEDEKÇİ

III. MECLİS
Evvelkiler – Yedekçi
Yedekçi – (İpini	toplayarak	gelir.)	Merhaba!..
Bekir – (Gülerek)	Merhaba…	Ne	haber?

Yedekçi – Ağayı	göreceğim.
Salih – Oğlum,	vazgeç	bu	sevdadan...	Nene	lazım...	Var	git,	iskelede	yedeğini	çek.
Yedekçi – Neden	vazgeçecekmişim?
Salih – Hemşeri...	Doğancıbaşı	kızını	 senin	gibi	bir	yedekçiye	verir	mi?	Bu	hülyayı	aklından	çıkar.	O	

kim,	sen	kim?

Yedekçi – O	doğancıbaşı	ise...	Ben	de	Allah’ın	kuluyum.
Bekir – (Gülerek)	Git	işine	hemşeri	git!..
Yedekçi – Şuradan	şuraya	gitmem...	Bana	ne	diyecekse	desin.
Salih –	Oğlum,	Ağa	seninle	eğleniyor.
Yedekçi – Ben	Ağa’nın	maskarası	değilim.	Evvelki	yıl	memleketten	geldim...	Bu	tuzlu	çayın	kenarında	

yedek	çekerken	(eliyle	göstererek)	bu	pencereden	o	yalabuk	gızı	gördüm...	(Elini	kalbi	üstüne	kor.)	Buraya	
bir	ateş	düştü...	Bir	yerlerde	eğleşemiyorum...	Sizin	Ağa’ya	geldim...	Allah’ın	emri,	Peygamber’in	kavli	 ile	
gızını	bana	ver,	dedim.	O	zaman	bana,	veririm,	demedi	mi?

Salih  – Dedi...	Dedi	ama...	Seninle	şaka	etti.
Yedekçi – Böyle	şey	olmaz...	Sizin	Ağa	bana	şu	yamaçta	çorak	bir	tarla	gösterdi...	Kavun	karpuz	yetirir,	

kapıma	dek	getirir	isen	kızımı	sana	veririm	demedi	mi?	Benimle	böyle	kavil,	karar	etmedi	mi?

Salih – (Bekir’e)	Oof!..	Laf	anlamıyor.

ve	öğrencilerin	askere	alınmaları	bakımından	baş	gösteren	çeşitli	güçlükler	karşısında,	müessese	beklenilen	
hızla	gelişmek	imkânlarını	bulamamıştır.	Bu	sebeple	Dârülbedâyi,	perdesini	ancak	20	Ocak	1916’da	açarak	
ilk	temsilini	Hüseyin	Suad’ın	“Çürük	Temel”	adaptasyonu	ile	verebilmiş	ve	bunu	Halid	Fahri’nin	“Baykuş”	
adlı	manzum	piyesi	takip	etmiştir.	Savaşın	gün	geçtikçe	artan	sıkıntıları	içinde	Dârülbedâyi	de	güç	durumlara	
düşmüş	fakat	-	aralıklı	da	olsa	-	çalışmalarını	sürdürebilmiş	ve	Cumhuriyet’in	ilanından	sonra	İstanbul	Şehir	
Tiyatrosunun	kuruluşuna	(1926)	kadar	varlığını	kendi	imkânları	ile	korumuştur.

Tüzüğünün	ilk	maddesinde	“yerli	piyesler	yazılmasını	teşvik	suretiyle	Türk	tiyatro	edebiyatına	da	hizmet	
edeceği”	belirtilen	Dârülbedâyi,	gerçekten,	Türk	tiyatro	yazarları	 için	ciddi	bir	teşvik	kaynağı	olmuştur.	Bu	
devirde	de	daha	çok	şiir,	 roman	ve	hikâyeye	rağbet	gösteren	genç	Türk	yazarları,	ancak	1915’ten	sonra	
piyes	 yazmaya	 başladılar.	Halkın	 tiyatroya	 ilgisini	 arttırmak	 için	 ilk	 zamanlar	 repertuvarında	hafif	 Fransız	
komedilerine	yer	veren	Dârülbedâyi’in	tesirinde	kalmış	olan	bu	genç	yazarların	piyeslerinin	mühim	bir	kısmı	
hafif	komediler	ve	vodvillerdir.	Bir	kısmı	da	yazarlarının	şair	olması	sebebiyle	manzum	dramalar	hâlindedir.	
Böylece,	o	zamana	kadar	daha	çok	Abdülhak	Hâmid’in	temsil	ettiği,	“manzum	dram”	geleneğine	yeniden	
dönülmüş	oluyordu.	Uzun	ve	sağlam	bir	geçmişe	sahip	bulunmadığı	için	bu	devirde	de	teknik	bakımdan	yine	
mükemmelliğe	erişememiş	olan	Türk	tiyatro	eserlerinin	en	başarılı	yönü,	dil	ve	üslubun	tabiiliğinde	varılan	
merhaledir.

Kenan AKYÜZ
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Yedekçi – Bütün	yıl	çorak	 tarlada	çalıştım.	Kavunu,	karpuzu	yetirdim,	kapılara	dek	getirdim	de	bana	
hâlâ	gızını	vermiyor.

Bekir – Hemşeri...	Ağa	seninle	eğleniyor...	Git	işine!
Yedekçi – Dünya	bir	araya	gelse	şuradan	şuraya	gitmem...	Ben	gızı	isterim!
Salih – Oğlum,	burası	İstanbul’dur,	adama	haddini	bildirirler.
Yedekçi –	Vay	haddini	bildirmek	bu	mudur?	İstanbul’da	adama	yalan	mı	söylerler?
Salih – (Gülerek)	Hey	oğlum	hey!	İstanbul’da	adama	davul	tozu	ile	minare	gölgesi	aratırlar.
Yedekçi –	Benim	 ile	 kavl	 ü	 karar	 etti...	Kavunu	 karpuzu	 yetirdim,	 kapılara	 dek	 getirdim.	O,	 neden,	

neden	gızını	bana	vermiyor?

Bekir – Delikanlı,	kendini	boşuna	yoruyorsun!
Yedekçi – Ben	şunu	bunu	bilmem...	Bugün	kesenkes	bana	bir	şey	demeli…

IV. MECLİS
Evvelkiler-Arap Amber-Uşaklar
Amber – Ağa	geliyor...	Ağa	geliyor.
Bekir – (Yedekçi’ye)	Haydi	kuzum	git	işine!
Yedekçi – Gitmeyeceğim,	Ağa’yı	göreceğim.	(Anadolu	nağmesiyle	okumaya	başlar.)

V. MECLİS
Evvelkiler-Kerim Ağa
Kerim – Ne	var?	Ne	oluyor?
Uşaklar	selam	durur;	Bekir,	evzaıyla	Yedekçi’yi	gösterir.

Yedekçi –	Merhaba!
Kerim –	(Gülerek)	Ne	haber?
Yedekçi – Haber	sende.
Kerim – (İstihza	ile	gülerek)	De	bakalım.
Yedekçi – Bir	yıl	oldu,	bana	ne	diyeceksen	de…	Gayrı	sabrım	kalmadı.

(Kerim	kahkaha	ile	güler).

Yedekçi – Sen	benimle	eğleniyor	musun?
Kerim – (Kahkaha)	Hayır!	Estağfurullah	(kahkaha).
Yedekçi – Seninle	nasıl	kavl	ü	karar	ettik?
Kerim – Malum.
Yedekçi – Ee...	Ben	 kavunu,	 karpuzu	 yetirdim.	Kapıya	 dek	 getirdim	 de	 sen	 neden	 hâlâ	 gızını	 bana	

vermiyorsun,	yalan	söylüyorsun?..

Kerim – (Gülerek)	Oğlum	sana	yalan	söyleyen	yok…
Yedekçi – Beni	neden	avutuyorsun?
Kerim – Beni	dinle...	Benim	sözüm	söz...	Fakat	başka	mesele	var.
Yedekçi – O	nedir?
Kerim – (Ciddiyetle)	Dinle	beni!
Yedekçi – De	bakayım.
Kerim – Yakında	balık	kavağa	çıkacakmış...	Duyar	duymaz	bana	gel!
Yedekçi – (Hayretle)	Ee?
Kerim – İşte	o	zaman...	İşi	bitiririz.
Yedekçi – Bu	da	kavuna,	karpuza	dönmesin?
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Uzaktan sesler – Yedekçi	ip	at...	İp	at!
Yedekçi – (Gelen	sese	kulak	verir,	Kerim’e	dönerek)	Bu	da	yalan.
Kerim – (Kahkaha)	Allah	Allah,	bunun	yalanı	var	mı?	Balık	kavağa	çıkınca	dedim.
Yedekçi – (Uşaklara)	Siz	de	şahit	misiniz?
Uşaklar – (Hep	bir	ağızdan)	Hay	hay!
Kerim – (Kahkaha)
Yedekçi – Sözün	söz	mü?
Kerim – Dedik	a.
Yedekçi – Bu	da	laf	değil	ama..	Hadi	şimdi	de	balığın	kavağını	bekleyelim.
Kerim – (Güler.)
Yedekçi – Sen	gül...	Ben	Hakk’a	bağlandım!	Kadir	Allah	elbette	bana	nasip	edecek!
Uzaktan – Yedekçi!	Yedekçi!
Yedekçi – (Haykırarak)	Geliyom…	Geliyom…	(Koşarak	gider.)

Kerim ve uşaklar – (Kahkaha	ile	gülerler.)
Kerim – (Gülerek)	Aldattım	aptalı,	(Bekir’e)	düğünden	haberi	yok	değil	mi?
Bekir – Hayır	bilmiyor.
Kerim – Biraz	da	balık	kavağı	beklesin...	(Kahkaha,	biraz	dolaşır,	Bekir’e)	Misafirler	tepedeki	köşke	alı-

nacak…	Tembih	ettiğim	şeyleri	unutma!	Zağarların	hepsini	birden	salıvereceksin!

Bekir – Başüstüne	efendim.
Kerim – (Gülerek)	 –	Ne	 tuhaf	 olacak?	Ne	 kadar	 eğleneceğim!	Büyük	 lengerlere	 birer	 atmaca,	 şahin	

kapayınız!	Yemek	arasında	sofraya	koyunuz!

Bekir – Başüstüne	efendim.
Kerim – (Gülerek)	Kapağı	açılır	açılmaz.	Misafirler	telaş	edecek,	(güler)	yemek	odalarından	birine	mangal	

koyun.	Pencereleri	sıkı	sıkı	kapayın!

Bekir – Başüstüne	efendim.

Kerim – (...)	sıcak	olsun!
Bekir – Başüstüne	efendim.
Kerim – Ne	kadar	kürk	giymiş	misafir	varsa	“Bu	odaya	buyrun!”	deyin.	Kapıları,	pencereleri	 sıkı	 sıkı	

kapayın!	Yemekler	de	kaynar	kaynar	sıcak	olsun!

Bekir – Başüstüne	efendim.
Kerim – Hiçbir	şey	eksik	olmasın!
Bekir – Başüstüne	efendim.
Kerim – (...)	misafirlere	benim	odamın	yanındaki	odayı	gösterin!	(...)
Bekir – Başüstüne	efendim.
Kerim – Odanın	gizli	dolabına	bol	mezeler	tertip	edin!	Raflarına	imamiye,	gül,	karanfil,	menekşe,	fulya,	

nar,	 tarçın,	kakule,	amber	 iksirleri,	elma,	bal,	hardaliyeleri	dizin!	Odaya	buhurdanlık	koyun!	Sık	sık	buhur	
yakın.

Bekir – Başüstüne	efendim.
(...)

Kerim – (...)	Ben	tepedeki	köşke	gidiyorum.	Damadın	Ketumizade	Beliğ	Çelebi	teşrif	edince	bana	haber	
verin!	(Ağaçlar	arasından	gider.)

Bekir – (Uşaklara)	Haydi	Ağa’nın	dediklerini	yapalım.	(İçeri	giderler.)
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VI. MECLİS
Yedekçi
Yedekçi	(İpini	toplayarak)	gelir.

Yedekçi – Ah,	ulu	Tanrım...	Ne	derde	çattım?	Derdimin	dermanını	senden	isterim.	O	doğancı-başının	
gızı	ise	ben	de	senin	kulunum.	(Bir	taşın	üstüne	oturur,	pencereye	bakar.)	Ah	Allah’ım,	şu	gün	yüzlü	gızı	sen	
bana	nasip	et!	Ah	bugün	de	yüzünü	görebilsem	(Anadolu	havasıyla,	yanık	yanık	okumaya	başlar.):

Yeri	göğü	yaradanın	aşkına,

Göster	bana	gün	yüzünü	göreyim.

Bağrı	yanık	âşıkların	aşkına,

Göster	bana	gün	yüzünü	göreyim.

VII. MECLİS
Yedekçi-Munise
Munise – (Kafesi	açar,	kahkahalarla	güler.)
Yedekçi – Ah!
Munise – Yedekçi!	Ne	dolaşırsın	orada?
Yedekçi – Ah,	gönlümün	ateşi	her	gün	artıyor.	Baban	benimle	eğleniyor.	Azıcık	olsun	sen	bana	acı!..
Munise – (Kahkaha	 ile	 güler.)	 Senin	 nene	 acıyayım?	 Seninle	 herkes	 eğlenir...	 Bu	 hülyadan	 vazgeç,	

babam	beni	sana	hiç	verir	mi?	(Kahkaha	ile	güler.)

Yedekçi – Baban	seni	bana	vermeyecekti	de	bu	kafesi	açıp	gün	yüzünü	bana	niçin...	niçin	gösterdin?	
Beni	deli	divane	ettin!	Ah	zalim!

Munise – (Kahkaha	ile	güler.)
Yedekçi – Ah,	yalabuk	gız.	Gün	yüzünü	görünce	yüreğimden	ısıcak	ısıcak	alev	çıkıyor.	Dilerim	Allah’tan	

seni	bana	nasip	etsin.

Munise – (Kahkaha)	Vah	zavallı	Yedekçi.
Yedekçi – Ah,	Allah’ım...	Ne	derde	düştüm?	Kimseler	acımıyor,	ah,	güzel	gız	Allah’tan	dilerim.	İnşallah	

sen	bana	nasip	olursun!

Munise – (Sürekli	bir	kahkaha)
Yedekçi – Zalim!	zalim!	Niçin,	niçin	bana	gül	yüzünü	gösterdin?	Niçin	beni	deli	divane	ettin?	(Hıçkırarak	

ağlar.)

Munise – (Kahkaha	ile	güler.)
Yedekçi – Zalim!	Zalim!	Günahtır...	Ben	gündüz	akşama	kadar,	gece	sabaha	kadar	senin	derdinle	yanıp	

ağlıyorum,	güzel	gız	bana	biraz	acı!

Munise – (Kahkaha	ile	güler.)
Yedekçi – Ah	güzel	gız,	gökte	gece	yıldızlara	bakıp	derdinle	yanan	gönlümün	ateşini	ulu	Tanrı’ma	yanıp	

ağlıyorum...	Ben	seni	Tanrı’mdan	istiyorum...	Elbet	seni	bana	nasip	edecek...	Benim	özüm	Hakk’a	bütündür.

Munise – (Gülerek	kafesi	indirir.)
Yedekçi – Gitti.	Kim	bilir	bir	daha	ne	zaman	görürüm?	Ah!	(Taşın	üstüne	oturur,	bir	müddet	pencereye	

bakar.)
Müsahipzade Celal

Atatürk Devri Türk Edebiyatı II

1.	Metinde	geçen	olayları	sıralayarak	metnin	olay	örgüsünü	şemalaştırınız.

2.	Metindeki	 olaylar	 niçin	 düzenlenmiştir?	Olayların	 oluş	 sırasıyla	 olay	 örgüsündeki	 sıraları	 aynı	mıdır?	
Niçin?

3.	Metindeki	kahramanlar	kimlerdir?	Bu	kahramanlardan	hangileri	ön	plandadır?	Ön	plandaki	kahraman-
ların	belirgin	özelliklerini	söyleyiniz.
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4.	Ön	plandaki	kahramanların	olay	örgüsü	içindeki	işlevlerini	belirleyiniz.

5.	Metindeki	kahramanlar	kıyafet,	hareket	ve	tavırlarıyla	metne	neler	kazandırmaktadır?

6.	Metindeki	olaylar	hangi	zamanda	ve	mekânlarda	geçmektedir?

7.	Metindeki	olay	ve	kahramanlar	topluma	ait	hangi	değerleri	temsil	etmektedir?

8.	Metindeki	kahramanları	işlevlerine	göre	gruplandırabilir	misiniz?	Niçin?

9.	Metnin	 temasını	 belirleyiniz.	 Metnin	 teması	 hangi	 gerçeklikle	 ilgilidir	 ve	 yazıldığı	 dönemin	 düşünce	
hareketlerinden	hangisine	uygun	düşmektedir?

10.	Metnin	düz	yazı	biçiminde	tasarlanma	sebebi	sizce	nedir?

11.	Metinden	anlatma	ve	gösterme	yoluyla	dile	getirilen	tutum,	davranış	ve	olaylara	örnekler	veriniz.

12.	Metinden	konuşma	ve	yazı	diline	uygun	ifadelere	örnekler	veriniz.

13.	Metinden	hareketle	Müsahipzade	Celâl’in	fikrî	ve	edebî	yönü	hakkında	çıkarımlarda	bulununuz.

 AN LA MA VE YO RUM LA MA
1.	Metinden	hareketle	yazarın	sahip	olduğu	zihniyetin	belirgin	özelliklerini	söyleyiniz.

2.	Metindeki	kahramanlardan	hangilerini	kendinize	daha	yakın	buluyorsunuz?	Niçin?

3.	Metinde	dile	getirilenler	günümüzde	de	geçerliliğini	korumakta	mıdır?	Açıklayınız.

 2. Et kin lik:	“Millî	Edebiyat	Dönemi	Türk	Tiyatrosunda	Dil	ve	İnsan”	konulu	hazırladığınız	sunumu	
arkadaşlarınızla	paylaşınız.

 ÖLÇ ME VE DE ĞER LEN DİR ME
1. Aşa ğı da ki cüm le le rin bil dir di ği yar gı lar doğ ru ise kar şı la rı na “D”, yan lış ise “Y” ya zı nız.

•	 Millî	Edebiyat	Dönemi	tiyatro	metinlerinde	toplumsal	konulara	ağırlık	verilmiştir.	(			)

•	 Millî	Edebiyat	Döneminde	“Dârûlbedâyi-i	Osmânî”	adıyla	Türkiye’de	ilk	resmî	şehir	tiyatrosu	kurulmuş-
tur.	(			)

• “Dârûlbedâyi”	ilk	temsilini	Hüseyin	Suad’ın	“Çürük	Temel”	adlı	adapte	eseriyle	vermiştir.	(			)

2. Aşa ğı da ki cüm le ler de boş bı ra kı lan yer le re uy gun ke li me le ri ya zı nız.

•	 	Millî	Edebiyat	Dönemi	tiyatro	yazarlarının	eserlerinin	büyük	bölümü	......................................,	ve	
......................................	

•	 Abdülhak	Hâmit’in	başlattığı	......................................		geleneği	Millî	Edebiyat	Döneminde	yeni-
den	canlanmıştır.

•	 Millî	Edebiyat	Dönemindeki	 tiyatro	eserlerinin	en	başarılı	 yönü	 	 ......................................	 doğal	
oluşudur.

3. Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Dönemi tiyatro yazarlarından biri değildir?

A)	Halit	Fahri	Ozansoy	 	 B)	Faruk	Nafiz	Çamlıbel

C)	Ömer	Seyfettin	 	 D)	Musaipzade	Celâl

E)	 Mehmet	Rauf

 Et kin lik:	1911	-	1923	yılları	arasında	oluşan	edebiyata	niçin	“Millî	Edebiyat”	adı	verildiğini	araştırınız	
(175.	sayfadaki	1.	Etkinlik	içindir.).
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 HA ZIR LIK ÇA LIŞ MA SI
 1. Et kin lik:	Yaptığınız	araştırma	sonuçlarından	hareketle	1911	-	1923	yılları	arasında	oluşan	ede-

biyata	niçin	“Millî	Edebiyat”	adı	verildiğini	açıklayınız.

 ÇÖZÜMLEME / İN CE LE ME
 2. Et kin lik:	İncelediğiniz	metinlerden	hareketle	Millî	Edebiyat	Döneminde	kullanılan	dilin	özelliklerini	

belirliyiniz.

 3. Et kin lik:	Millî	Edebiyat	Döneminde	yazılan	eserlerde	ele	alınan	sosyal	sorunları	sınıflandırınız.

 4. Et kin lik:	İncelediğiniz	metinlerden	hareketle	Millî	Edebiyat	Dönemini	etkileyen	sanat,	edebiyat	ve	
düşünce	akımlarının	neler	olduğunu	söyleyiniz.

 5. Et kin lik:	Millî	Edebiyat	Dönemi	eserlerinden	toplumun	ortaklaştığı	duygu	ve	düşünce	arayışlarına	
örnekler	veriniz.

 AN LA MA VE YO RUM LA MA
 6. Et kin lik:	Öğretmen	liderliğinde	sınıfta	“Millî	Edebiyat”	konulu	beyin	fırtınası	düzenleyiniz.

 7. Et kin lik:	“Millî	Edebiyat	Dönemi”	hakkındaki	görüş	ve	düşüncelerinizi	ifade	eden	bir	yazı	kaleme	
alınız.	Yazınızda	dile	getirdiğiniz	duygu	ve	düşünceleri	resim,	afiş,	müzik	vb.	sanat	etkinlikleriyle	de	ifade	ediniz.	
Yazınızı	arkadaşlarınızla	paylaşınız.

 8. Et kin lik:	Millî	Edebiyat	Dönemini,	Tanzimat	ve	Servet-i	Fünûn	Dönemlerinden	ayıran	özellikler	
nelerdir?

 9. Et kin lik:	Aşağıda	verilen	tabloyu	doldurunuz.

5. Millî Edebiyat Döneminin Genel Özellikleri

Millî Edebiyat Döneminin Genel Özellikleri

..............................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................
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 ÖLÇ ME VE DE ĞER LEN DİR ME
1. Aşa ğı da ki cüm le le rin bil dir di ği yar gı lar doğ ru ise kar şı la rı na “D”, yan lış ise “Y” ya zı nız.

•	 Millî	Edebiyat	Dönemi	sanatçıları	naturalizm	akımından	etkilenmiştir.	(		)

•	 Yeni	Lisan	1909’da	Selânik’te	yayımlanan	bir	bildiridir.	(		)

• Sinekli	Bakkal,	Halide	Edip	Adıvar’ın	önemli	romanlarından	biridir.	(		)

2. Aşa ğı da ki cüm le ler de boş bı ra kı lan yer le re uy gun ke li me le ri ya zı nız.

•	 	..................,	.....................	ve	.......................	Millî	Edebiyat	Dönemi’ni	başlatan	Genç	Kalemler	
dergisini	yayınlamıştır.

•	 ..............................	olay	hikâyesinin	edebiyatımızdaki	ilk	temsilcisidir.

•	 ...............................	Millî	Edebiyat	döneminin	en	önemli	tiyatro	yazarıdır?

3. Aşağıdakilerden hangisi Reşat Nuri Güntekine ait değildir?

A)	Akşam	Güneşi

B)	 Acımak

C)	 Zehra

D)	Dudaktan	Kalbe

E)	 Çalıkuşu

4. Aşağıdakilerden hangisi beş hececilerden biri değildir?

A)	 Faruk	Nafiz	Çamlıbel

B)	 Yusuf	Ziya	Ortaç

C)	Orhan	Seyfi	Orhon

D)	Enis	Behiç	Koryürek

E)	 Kemalettin	Kamu

5. Aşağıdakilerden hangisi Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun eserlerinden biri değildir?

A)	 Sodom	ve	Gomore

B)	 Yaban

C)	Kiralık	Konak

D)	Dağa	Çıkan	Kurt

E)	 Zoraki	Diplomat
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    4. ÜNİTE ÖLÇ ME VE DE ĞER LEN DİR ME    
1. ...	en	önemli	özelliklerinden	biri	de	olayların	ve	insanların	dürüst	olmayan,	kurnaz	ve	menfaatçi	yön-

lerini	arayıp	bulmaya	oldukça	meraklı	olması	ve	bunun	sonucunda	ister	istemez	mizaha	ve	eleştiriye	
kaymak	zorunda	kalmasıdır.	Neredeyse	bütün	yazılarında	bulunan	bu	mizah	unsuru	yüzünden	birçok	
fıkrasını	ve	hikâyesini	birbirinden	ayırmak	güçleşir.

 Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

	 A)	 Reşat	Nuri	Güntekin’in

	 B)	 Ömer	Seyfettin’in

	 C)	 Refik	Halit	Karay’ın

	 D)	Sait	Faik	Abasıyanık’ın

	 E)	 Abdülhak	Şinasi	Hisar’ın

(2011/LYS)

2. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

	 A)	 Roman	ve	hikâye	alanında	ürünler	veren	Vüs’at	O.	Bener,	ilk	hikâye	kitabı	“Dost”ta,	küçük	kent-
lerdeki	sıradan	insanların	iç	ve	dış	dünyasını	anlatan	yapıtlar	ortaya	koymuştur.

	 B)	 Rasim	Özdenören,	kimi	öykülerinde	aile	içi	çatışmalara,	çözülme	ve	dağılmalara	yol	açan	etken-
leri,	onların	dokusuna	sindirerek	anlatmıştır.

	 C)	 Ferit	Edgü,	“Çığlık”	adlı	hikâyesinde	iç	ses	yöntemini	kullanarak	okurun	kafasında	birbirini	çağrış-
tıran	kimi	sorular	uyandırmaya	çalışmıştır.

	 D)	Hikâyelerinde,	 yaşadığı	 dönemin	 tanıklığını	 yapmak	 isteyen	 Füruzan,	 1972’de	 “Parasız	Yatılı”	
adlı	hikâyesiyle	Sait	Faik	Hikâye	Ödülü’nü	almıştır.

	 E)	 Nezihe	Meriç,	“Bir	Deli	Ağaç”ta	topladığı	hikâyelerini	aşk	ve	ölüm	teması	etrafında	geliştirmeyi,	
arka	planda	da	hayatın	güzelliklerini	anlatmayı	amaçlamıştır.

(2011/LYS)

3. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

	 A)	Necati	Cumalı’nın	ilk	romanı	“Tütün	Zamanı”;	“Yağmurlar	ve	Topraklar”,	“Acı	Tütün”	ile	devam	
eden	“Ege”	üçlemesinin	ilk	halkasıdır.

	 B)	 Orhan	Kemal,	Çukurova	yöresinin	ve	o	yöredeki	çaresiz	 insanların	sorunlarını	“Ortadirek,	Yer	
Demir	Gök	Bakır”	gibi	romanlarında	ele	almıştır.

	 C)	 Fazıl	Hüsnü	Dağlarca,	çok	kolay	ve	rahat	yazabilen,	Cumhuriyet	Dönemi	Türk	şiirinin	en	uzun	
soluklu	şairidir.

	 D)	Behçet	Necatigil’in	“Bile/Yazdı,	Evler	ve	Eski	Toprak”	kitaplarındaki	şiirlerinde,	eski	ve	yeniyle	
biçim	ve	tema	arasındaki	uyum	kendisini	açıkça	gösterir.

	 E)	 Şiirlerinin	özü	itibarıyla	millî	romantik	bir	şair	olan	Cahit	Külebi’nin	şiir	kitapları	arasında	“Adamın	
Biri”ni,	“Türk	Mavisi”ni,	“Sıkıntı”yı	ve	“Umut”u	sayabiliriz.

(2011/LYS)
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4. Aşağıdakilerden hangisi Haldun Taner’e ait tiyatro yapıtlarından biri değildir?

	 A)	 Fazilet	Eczanesi	 B)	Keşanlı	Ali	Destanı	 C)	Eşeğin	Gölgesi

	 D)	Toros	Canavarı	 E)	Zilli	Zarife

(2011/LYS)

5. (I)	Köy	 yaşayışını,	 köylülerin	 yaşadığı	 toplumsal	 sorunları	 konu	 edinir	 köy	 romanları.	 (II)	Bu	 türde	
ilk	örnek	Nabizade	Nâzım’ın	“Zehra”	adlı	yapıtıdır.	 (III)	Bunu	Ebubekir	Hâzım	Tepevran’ın	“Küçük	
Paşa”sı	izlemiştir.	(IV)	Ancak	gerçek	anlamda	köyü	anlatan	romanların	yazılması	1950’lerden	sonra	
başlar.	 (V)	Fakir	Baykurt,	Talip	Apaydın,	Dursun	Akçam	gibi	 romancılar	gerçekçi	 ve	gözlemci	bir	
tutumla	ağalık,	 topraksızlık,	kan	davası	gibi	sorunları	ele	almışlardır.	 (VI)	Bunların	yanı	sıra	Samim	
Kocagöz’ün	“Bir	Çift	Öküz”ü,	Kemal	Bilbaşar’ın	“Cemo	ile	Memo”su,	Kemal	Tahir’in	“Kör	Duman”ı	
köy	ve	köylünün	çeşitli	sorunlarını	anlatan	romanlar	arasında	sayılabilir.

 Bu par ça da ki nu ma ra lan mış cüm le le rin han gi sin de bir bilgi yan lı şı var dır?

A)	 II.	 B)	III.	 C)	IV.	 D)	V.	 E)	VI.

(2011/LYS)

6. Kurtuluş	Savaşı’yla	ilgili	önemli	romanlar	arasında

 Halide	Edip	Adıvar’ın	“Vurun	Kahpeye”, Yakup	Kadri	Karaosmanoğlu’nun	“Yaban”,

                           I                II

 Kemal	Tahir’in	“Yorgun	Savaşçı”,

                 III

  Attilâ	İlhan’ın	“Kurtlar	Sofrası”,

	 		 													IV

 Tarık	Buğra’nın	“Siyah	Kehribarlar”	adlı	yapıtlarını	sayabiliriz.

	 		 																V

 Bu par ça da ki nu ma ra lan mış yerlerden hangisinde bir bilgi yan lı şı var dır?

A)	 I.	 B)	II.	 C)	III.	 D)	IV.	 E)	V.

(2011/LYS)

7. Türk	ede	bi	ya	tı	nın	en	iyi	ro	man	la	rın	dan	olan	—,	1949’da	ki	tap	ola	rak	ba	sı	lır.	—	İs	tan	bul’a	olan	de	rin	
sev	gi	si	ni	yan	sıt	tı	ğı	bu	ro	ma	nın	da,	Müm	taz	ile	Nu	ran’ın	aş	kı	çer	çe	ve	sin	de	es	ki-ye	ni,	Do	ğu-Ba	tı	ve	aşk	
ile	top	lum	sal	so	rum	lu	luk	ara	sın	da	ki	ça	tış	ma	yı	ve	bu	ça	tış	ma	la	rın	do	ğur	du	ğu	bi	rey	sel	bu	na	lım	la	rı	ir	de-
ler.

 Bu par ça da boş bı ra kı lan yer le re aşa ğı da ki ler den han gi le ri sı ra sıy la ge ti ril me li dir?

A)	Ba	ba	Evi	-	Or	han	Ke	mal

B)	 Hu	zur	-	Ah	met	Ham	di	Tan	pı	nar

C)	Kü	çük	Ağa	-	Ta	rık	Buğ	ra

D)	Bir	Dü	ğün	Ge	ce	si	-	Ada	let	Ağa	oğ	lu

E)	 Yor	gun	Sa	vaş	çı	-	Ke	mal	Ta	hir

(2010/LYS)
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8. Aşa ğı da ki ler den han gi si mo der niz mi esas alan ya pıt la rın be lir le yi ci özel lik le rin den bi ri 
de ğil dir?

A)	Okur	la	rın	me	rak	duy	gu	su	nun	kam	çı	lan	ma	sı	amaç	la	nır.

B)	 Ya	şa	mın	çok	bo	yut	lu	ve	kav	ran	ma	sı	zor	ger	çek	ler	den	oluş	tu	ğu	sa	vu	nu	lur.

C)	An	la	tı	cı,	bü	yük	öl	çü	de	bi	rey	bi	lin	ciy	le	ken	di	“ben”ini	öne	çı	ka	rır.

D)	Top	lu	ma	ait	de	ğer	le	ri	yan	sıt	ma	ama	cı	yok	tur.

E)	 An	la	tı	lan	lar	ki	şi	le	rin	iç	dün	ya	sı	nın	süz	ge	cin	den	ge	çi	ri	le	rek	ve	ri	lir.

(2010/LYS)

9. Aşa ğı da ki ya pıt lar dan han gi si tür ba kı mın dan öte ki ler den fark lı dır?

A)	Ma	hur	Bes	te	 B)	Sür	gün	 C)	Öl	mez	Otu

D)	Mak	ber	 E)	Ay	lak	Adam

(2010/LYS)

10. Mem	le	ke	ti	ve	mem	le	ket	ger	çek	le	ri	ni	yan	sıt	ma	yı	amaç	la	yan	Mil	lî	Ede	bi	yat	Dö	ne	mi	ro	man	ve	öy	kü	sü-
nün	an	la	tı	mı,	bü	yük	öl	çü	de	göz	lem	ci	ger	çek	çi	li	ğe	da	ya	nır.	Bu	dö	ne	min	ün	lü	ya	zar	la	rın	dan	bi	ri	olan	
—	ger	çek	çi	lik	akı	mı	na	bağ	lı	kal	mış	tır.

 Bu par ça da boş bı ra kı lan ye re aşa ğı da ve ri len ler den han gi si ge ti ri le mez?

A)	Re	şat	Nu	ri	Gün	te	kin

B)	 Re	fik	Ha	lit	Ka	ray

C)	Ya	kup	Kad	ri	Ka	ra	os	ma	noğ	lu

D)	Mem	duh	Şev	ket	Esen	dal

E)	 Ab	dül	hak	Şi	na	si	Hi	sar

(2010/LYS)

11. Pe	ya	mi	Sa	fa,	Tan	zi	mat’tan	iti	ba	ren	Türk	ro	ma	nı	nın	de	ğiş	mez	ana	ko	nu	la	rın	dan	bi	ri	olan	yan	lış	Ba	tı-
lı	laş	ma	nın	 top	lum	sal	 ya	pı	da	 yol	 aç	tı	ğı	 yı	kım	la	rı	 he	men	he	men	bü	tün	 ya	pıt	la	rın	da	 iş	ler.	Bun	lar	dan	
bi	ri	olan	—	ad	lı	ya	pı	tın	da	fark	lı	kül	tür	le	ri,	dün	ya	gö	rüş	le	ri	ni	ve	ya	şa	ma	bi	çim	le	ri	ni	an	la	tır.	Özel	lik	le	
Do	ğu	ve	Ba	tı	ça	tış	ma	sı	nı	yan	sıt	ma	yı	amaç	la	yan	ro	ma	nın	ile	ti	si,	ro	man	kah	ra	man	la	rın	dan	Ne	ri	man’ın	
ya	şa	dı	ğı	bu	na	lım	lar	ve	iç	ça	tış	ma	lar	yo	luy	la	bi	çim	len	di	ri	lir.

 Bu par ça da boş bı ra kı lan ye re aşa ğı da ki ler den han gi si ge ti ril me li dir?

A)	Bir	Te	red	dü	dün	Ro	ma	nı

B)	 Do	ku	zun	cu	Ha	ri	ci	ye	Ko	ğu	şu

C)	Mah	şer

D)	Fa	tih-Har	bi	ye

E)	 Yal	nı	zız

(2010/LYS)
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12. Mil	lî	 Ede	bi	yat	 Dö	ne	min	de	 baş	la	yan	 Ana	do	lu’ya,	 kır	 ve	 köy	 ke	si	mi	ne	 açıl	ma	 eği	li	mi,	 Cum	hu	ri	yet	
Dö	ne	mi	ro	man	ve	öy	kü	sün	de	tam	an	la	mıy	la	ama	cı	na	ulaş	mış	tır.	Ana	do	lu,	de	ği	şik	böl	ge	le	riy	le	ro	man	
ve	öy	kü	de	yan	sı	tıl	mış	tır.	Böy	le	ce	Gü	ney	Ana	do	lu,	To	ros	lar	ve	Çu	ku	ro	va,	—	Ha	nı	mın	Çift	li	ği,	Be	re-
ket	li	Top	rak	lar	Üze	rin	de,	Or	ta	Ana	do	lu	Böl	ge	si,	—	Sa	rı	Trak	tör,	Or	tak	çı	nın	Oğ	lu,	De	fi	ne,	—	Yı	lan-
la	rın	Öcü,	Kap	lum	ba	ğa	lar,	Tır	pan	ro	man	la	rı	na	ko	nu	ol	muş	tur.

 Bu par ça da boş bı ra kı lan yer le re aşa ğı da ki le rin han gi sin de ve ri len ler sı ra sıy la ge ti ril-
me li dir?

A)	Or	han	Ke	mal’in	-	Ta	lip	Apay	dın’ın	-	Fa	kir	Bay	kurt’un

B)	 Ke	mal	Bil	ba	şar’ın	-	Ya	şar	Ke	mal’in	-	Ne	ca	ti	Cu	ma	lı’nın

C)	Ke	mal	Ta	hir’in	-	Ta	rık	Buğ	ra’nın	-	Sa	mim	Ko	ca	göz’ün

D)	Sa	it	Fa	ik’in	-	Se	lim	İle	ri’nin	-	Sa	ba	hat	tin	Ali’nin

E)	 Ab	bas	Sa	yar’ın	-	Yu	suf	Atıl	gan’ın	-	Dur	sun	Ak	çam’ın

(2009/ÖSS)

13. —	“So	dom	ve	Go	mo	re”	ad	lı	ro	ma	nı,	si	ya	si	ve	top	lum	sal	ta	ri	hi	mi	zi	ya	za	cak	lar	için	—	ni	te	li	ği	ta	şır.

 Yu ka rı da boş bı ra kı lan yer le re sı ra sıy la aşa ğı da ki ler den han gi si nin ge ti ril me si ge re kir?

A)	Ha	li	de	Edip’in	-	eleş	ti	ri	 B)	Ya	kup	Kad	ri’nin	-	bel	ge	sel

C)	 Re	fik	Ha	lit’in	-	ya	şam	öy	kü	sü	 D)	Hü	se	yin	Rah	mi’nin	-	ma	ce	ra

E)	 Ah	met	Ra	sim’in	-	bi	lim	kur	gu

(2009/ÖSS)

14. —,	Tan	zi	mat’tan	I.	Dün	ya	Sa	va	şı’nın	so	nu	na	ka	dar	ye	tiş	miş	üç	ku	şa	ğın	dü	şü	nüş	ve	ya	şa	yış	la	rın	da	ki	
de	ği	şik	lik	le	rin;	—,	Mil	lî	Mü	ca	de	le	Dö	ne	mi	Ana	do	lu’su	nun;	—,	Cum	hu	ri	yet’ten	son	ra	dev	rim	ler	dö	ne-
mi	nin;	—,	Ata	türk’ün	ölü	mün	den	son	ra	ki	yıl	la	rın	eleş	ti	rel	bir	yak	la	şım	la	ele	alın	dı	ğı	ya	pıt	lar	dır.

 Bu par ça da boş bı ra kı lan yer le re ge ti ri le cek olan ya pıt ad la rı aşa ğı da ki le rin han gi sin de 
doğ ru ola rak ve ril miş tir?

A)	 Pa	no	ra	ma	I	-	Pa	no	ra	ma	II	-	Ya	ban	-	Ki	ra	lık	Ko	nak

B)	 Ki	ra	lık	Ko	nak	-	Ya	ban	-	Pa	no	ra	ma	I	-	Pa	no	ra	ma	II

C)	 Ya	ban	-	Pa	no	ra	ma	I	-	Ki	ra	lık	Ko	nak	-	Pa	no	ra	ma	II

D)	Ki	ra	lık	Ko	nak	-	Pa	no	ra	ma	I	-	Pa	no	ra	ma	II	-	Ya	ban

E)	 Pa	no	ra	ma	I	-	Ya	ban	-	Pa	no	ra	ma	II	-	Ki	ra	lık	Ko	nak

(2008/ÖSS)

15. —	önem	li	ya	pıt	la	rın	dan	bi	ri	olan	Ku	yu	cak	lı	Yu	suf	ile	Re	şat	Nu	ri’nin	—	ad	lı	ya	pı	tı	Türk	ede	bi	ya	tın	da	
ka	sa	ba	ger	çek	le	ri	ni	yan	sı	tan	ro	man	lar	dan	dır.

 Bu cüm le de boş bı ra kı lan yer le re sı ra sıy la aşa ğı da ki ler den han gi si ge ti ril me li dir?

A)	 Sa	ba	hat	tin	Ali’nin	-	Ye	şil	Ge	ce	 B)	Or	han	Ke	mal’in	-	Ça	lı	ku	şu

C)	Aziz	Ne	sin’in	-	Du	dak	tan	Kal	be	 D)	Rı	fat	Il	gaz’ın	-	Acı	mak

E)	 Ke	mal	Ta	hir’in	-	Ka	vak	Yel	le	ri

(2008/ÖSS)
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16. Aşa ğı da ki le rin han gi sin de bir bil gi yan lı şı var dır?
A)	Gül	dü	rür	ken	dü	şün	dür	me	yi	de	amaç	la	yan	bir	mi	zah	an	la	şı	yı	nın	ba	şa	rı	lı	ör	nek	le	ri	ni	ve	ren	ya	zar	la-

rı	mı	zın	ba	şın	da	Aziz	Ne	sin,	Rı	fat	Il	gaz	ve	Mu	zaf	fer	İz	gü’yü	sa	ya	bi	li	riz.

B)	 De	ne	me	tü	rü	nün	öz	gün	ör	nek	le	ri	ni	ve	ren	Nu	rul	lah	Ataç,	bir	eleş	tir	men	ola	rak	ye	ni	şi	i	ri	mi	zin	ba	şa-
rı	ka	zan	ma	sın	da	et	ki	li	ol	muş	bir	ya	za	rı	mız	dır.

C)	 Sa	ba	hat	tin	Eyu	boğ	lu,	dü	şün	ce	ada	mı	kim	li	ğiy	le	hü	ma	nist	dü	şü	nü	şün	yer	leş	me	si,	halk	çı	bir	kül	tü-
rün	oluş	ma	sı	yo	lun	da	ça	ba	gös	ter	miş	bir	ay	dı	nı	mız	dır.

D)	Şi	ir	le	ri	ni	bi	rey	sel	du	yar	lık	tan	çok	top	lum	sal	du	yar	lı	lık	la	bi	çim	len	di	ren	Ce	mal	Sü	re	ya,	Tur	gut	Uyar	
ve	Edip	Can	se	ver	top	lum	cu	ger	çek	çi	şi	i	ri	mi	zin	ön	cü	le	ri	ara	sın	da	yer	alır.

E)	 Fa	lih	Rıf	kı	Atay,	Türk	çe	nin	in	ce	lik	le	ri	ni	ta	şı	yan,	ya	lın,	akı	cı	an	la	tı	mıy	la	ge	zi	ya	zı	la	rı	nın	ba	ğım	sız	
bi	rer	tür	bo	yu	tu	na	ulaş	ma	sın	da	et	ki	li	ol	muş	tur.

(2008/ÖSS)

17. Or han Ke mal’le il gi li aşa ğı da ki yar gı lar dan han gi si yan lış tır?
A)	Ya	pıt	la	rın	da,	ki	şi	le	rin	ka	rak	ter	le	ri	ni	olay	için	de	çiz	miş,	on	la	rı	do	ğal	bir	bi	çim	de	ko	nuş	tur	muş	tur.

B)	 Ge	nel	lik	le	fab	ri	ka	iş	çi	le	ri	nin,	kır	sal	ke	sim	in	san	la	rı	nın	ve	ge	ce	kon	du	böl	ge	le	rin	de	otu	ran	la	rın	ya	şa-
mı	nı	ko	nu	al	mış	tır.

C)	Öy	kü	ler	de	gün	lük	ko	nuş	ma	di	li	ni	kul	lan	mış,	yö	re	sel	söy	le	yiş	özel	lik	le	ri	ne	bağ	lı	kal	mış	tır.

D)	Esir	Şeh	rin	İn	san	la	rı	ad	lı	ro	ma	nıy	la	ya	zın	çev	re	le	rin	de	bü	yük	yan	kı	uyan	dır	mış	tır.

E)	 An	la	tı	mı,	olay	la	ra	ba	kış	açı	sı	yö	nün	den	top	lum	cu	ger	çek	çi	ya	zar	la	rı	mız	dan	bi	ri	sa	yıl	mak	ta	dır.

(2007/ÖSS)

18. Cum	hu	ri	yet	Dö	ne	mi	 oyun	 ya	zar	la	rın	dan	dır.	 Ede	bi	ya	ta	 şi	ir	le	 baş	la	mış,	 da	ha	 son	ra	 öy	kü	 ve	 ti	yat	ro	
tü	rün	de	de	ya	pıt	lar	ver	miş	tir.	Ede	bi	yat	ta	ki	ünü	nü	ti	yat	ro	la	rıy	la	ka	zan	mış	tır.	Ti	yat	ro	ala	nın	da	ta	nın-
ma	sı	nı	 sağ	la	yan	ya	pı	tı,	ko	nu	su	nu	Ba	bil	ef	sa	ne	si	Gıl	ga	mış’tan	alan	“Tan	rı	lar	ve	 İn	san	lar”	pi	ye	si	dir.	
Ti	yat	ro	ya	pıt	la	rı	ara	sın	da	“Hür	rem	Sul	tan,	Ka	ra	ca	oğ	lan,	At	ça	lı	Kel	Meh	met	ve	Ölü	Ken	tin	Nab	zı”	
da	sa	yı	la	bi	lir.

 Bu par ça da ta nı tı lan ya zar aşa ğı da ki ler den han gi si dir?
A)	Re	cep	Bil	gi	ner	 B)	Or	han	Ase	na	 C)	Ne	ca	ti	Cu	ma	lı

D)	Re	fik	Er	du	ran	 E)	Hal	dun	Ta	ner

(2007/ÖSS)

19. Türk	öy	kü	cü	lü	ğü	nün	özel	lik	le	ri	ni	kav	ra	mak	is	ti	yor	sak	ön	ce	lik	le	bu	üç	ya	za	rı	mı	zı	çok	iyi	ta	nı	ma	mız	ge	re-
kir.	“Ab	dul	lah	Efen	di’nin	Rü	ya	la	rı”yla	.............................	“Ek	mek	Kav	ga	sı”yla	.............................	
“Şiş	ha	ne’ye	Yağ	mur	Ya	ğı	yor	du”yla	.............................	Cum	hu	ri	yet	Dö	ne	mi	öy	kü	cü	lü	ğün	de	önem	li	
ye	ri	olan	sa	nat	çı	lar	ara	sın	da	sa	yı	lır.

 Bu par ça da boş bı ra kı lan yer le re ge ti ril me si ge re ken ya zar ad la rı aşa ğı da ki le rin han gi-
sin de sı ra sıy la ve ril miş tir?
A)	Ah	met	Ham	di	Tan	pı	nar	-	Or	han	Ke	mal	-	Hal	dun	Ta	ner

B)	 Hal	dun	Ta	ner	-	Ah	met	Ham	di	Tan	pı	nar	-	Or	han	Ke	mal

C)	Or	han	Ke	mal	-	Ah	met	Ham	di	Tan	pı	nar	-	Hal	dun	Ta	ner

D)	Ah	met	Ham	di	Tan	pı	nar	-	Hal	dun	Ta	ner	-	Or	han	Ke	mal

E)	 Hal	dun	Ta	ner	-	Or	han	Ke	mal	-	Ah	met	Ham	di	Tan	pı	nar

(2006/ÖSS)
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BAŞARIM (PERFORMANS) GÖREVİ ÖRNEK FORMU

İÇERİK SINIF ÜNİTE ADI BEKLENEN
BAŞARIM SÜRE PUANLAMA

YÖNTEMİ

Türk
Edebiyatı

11. Sınıf

I. DÖNEM
Tanzimat Dönemi  

Edebiyatının Oluşumu

II. DÖNEM
Millî Edebiyat

Araştırma,
Sınıflandırma Şeması
Geliştirme Becerisi

Kategorileri Açıklama ve
Yorumlama Becerisi

1-2 Hafta
Dereceli

Puanlama
Anahtarı

Sevgili Öğrenciler;
Aşa ğı da ki ko nu lar dan bi ri ni se çe rek seç ti ği niz ko nu ile il gi li araş tır ma ve in ce le me ler de bu lu nu nuz. Bir su num ha zır-

la ya rak su nu mu nu zu sı nıf ta ar ka daş la rı nız la pay la şı nız.

I. DÖ NEM
a) Tanzimat Döneminin sosyal, siyasi, kültürel özellikle-

rini belirleyiniz.

b) Tanzimat Dönemi, Türk edebiyatını nasıl etkilemiştir? 
Maddeler hâlinde sıralayınız.

Not: Yukarıda belirtilen konuların dışında öğrenci ünite 
ile ilgili istediği bir konuyu öğretmeniyle birlikte belirleyebilir.

II. DÖ NEM
a) Millî Edebiyat Döneminin sosyal, siyasi, kültürel 

özelliklerini belirleyiniz.

b) Millî Edebiyat Dönemi, Türk edebiyatını nasıl etki-
lemiştir? Maddeler hâlinde sıralayınız.

Not: Yukarıda belirtilen konuların dışında öğrenci ünite 
ile ilgili istediği bir konuyu öğretmeniyle birlikte belirleyebilir.

Bu ça lış ma yı ta mam la ya bil me niz için aşa ğı da ki adım la rı iz le me niz ya rar lı ola cak tır:
1. Ça lış ma nız için yu ka rı da ve ri len ko nu la rı dik kat le oku ma lı ve dü şün me li si niz.

2. Ya pa bi le ce ği ni zi dü şün dü ğü nüz bir ko nu yu seç me li si niz.

3. Seç ti ği niz ko nu ile il gi li araş tır ma yap ma lı sı nız.

4. Ça lış ma nız da ki tap, ya zı lı ar şiv, İn ter net gi bi kay nak lar dan, şa ir, ya zar  ve öğ ret men le ri niz den ya rar la na bi lir si niz.

5. Araş tır ma la rı nı za da ya na rak ko nu ile il gi li su num la rı nız da han gi bil gi le re yer ve re ce ği ni zi plan la ma lı ve be lir le-
me li si niz.

6. İn ce le me ve araş tır ma la rı nız so nu cun da ha zır la ya ca ğı nız ra por ve ya eser le ri ni zi is te nen kri ter le re uy gun şe kil de 
dü zen le me li si niz.

7. Ça lış ma nı zı ra por ola rak ... / ... / 20.... ta ri hin de tes lim et me li ve sı nıf ta gör sel ma ter yal le ri ni zi sun ma lı sı nız.

Çok iyi (3) İyi (2) Kabul edilebilir (1)

Düzenleme
Bilgiler açık, uygun ve doğru 
olarak düzenlenmiş.

Bilgiler uygun bir şekil-
de düzenlenmiş fakat bazı 
bölümler açık değil ve tutar-
sızlıklar var.

Tanımlar ve ayrıntılar ya yok 
ya da çok az. Düşünceler 
karışık, düzensiz ve ilgisiz.

İçerik
İçerik açık, doğru ve özlü 
olarak verilmiş.

İçerik uygun fakat amaçla 
bağlantısı eksik.

Yeterli içerik göstergeleri çok 
az.

Yazım Kuralları Okunabilirliği iyi.
Küçük hatalar var ama oku-
mayı engelleyecek kadar 
değil.

Doğru bir şekilde yazıldığının 
göstergeleri ya yok ya da 
çok az. Okunmasında ciddi 
sıkıntıları var.

Araştırma ve
Yorumlama

Bilgiler doğru yorumlanmış. 
Araştırmaya dayalı olarak 
analiz yapılmış ve sonuçlar 
çıkarılmış.

Bilgiler ve veriler doğru 
yorumlanmış fakat analizler 
ve sonuçlar araştırma ile des-
teklenmemiş.

Analiz ve sonuç yok ya da 
çok az bilgiyle yanlış yorum-
lanmış.

Kelime Seçimi
Kelimeler uygun bir şekilde 
seçilmiş ve terimler konuyla 
ilgili.

Bazı uygun olmayan kelime-
ler verilmiş ya da uygun keli-
melerin kullanılışı sınırlı.

Kelimeler uygun değil ve kul-
lanım sınırlı.
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PROJELER

Seçilebilecek Konular

1. Tanzimat edebiyatının oluşumu

2. Yenileşme Dönemi

3. Atatürk ve çağdaşlaşma

4. Millî Edebiyat Dönemi şiirinin Tanzimat ve Servet-i Fünûn şiirinden ayrılan yönleri

5. Millî Edebiyat Dönemi

Projenin İçeriğinde Yer Alması Gereken Konu Başlıkları

1. Projenin adı (1-15 sözcük arası olmalıdır.)

2. Projenin konusu (Konu açık ve net bir biçimde ifade edilmiş olmalıdır.)

3. Proje çalışması içinde belirlenen durumun ya da sorunun ayrıntılı biçimde tanımlanması (Projenin amacı 
belirtilmekle birlikte durum ya da sorun net biçimde açıklanmalıdır.)

4. Geliştirme sürecinin açıklanması

5. Sonuç ve öneriler

6. Kaynakça

Pro je nin Aşa ma la rı

1. Aşa ma: Bu aşa ma da, ko nu se çi mi için ha zır lık ya pı nız. Öğ ret me ni niz den ko nu be lir le me de yar dım 
alı nız.

2. Aşa ma: Bu aşa ma da, ger çek leş ti re ce ği niz pro je so nu cun da ne ye ulaş mak is te di ği ni zi be lir le yi niz.

3. Aşa ma: Seç ti ği niz pro je ko nu su ile il gi li bil gi le re ulaş mak için aşa ğı da ve ri len kay nak la ra baş vu ru-
nuz.

a. Kü tüp ha ne ler

b. İn ter net

c. Ko nuy la il gi li kay nak ki şi ler

4. Aşa ma: Ulaş tı ğı nız kay nak lar dan edin di ği niz bil gi le ri bel li bir plan dâ hi lin de ya zı lı hâ le ge ti ri niz.

5. Aşa ma: Ya zı la rı nı zı pro je nin so nun da ulaş mak is te di ği niz so nu ca uy gun ola rak öz gün leş ti ri niz.

6. Aşa ma: Bu aşa ma ya ka dar yap tı ğı nız tüm ça lış ma la rın içe ri sin de ol du ğu bir dos ya oluş tu ru nuz.

7. Aşa ma: Dos ya nı zı gör sel öge ler le zen gin leş ti ri niz.

8. Aşa ma: Pro je nin su nu mu nu ya pı nız.

Not: Puanlama ekte verilen Proje Değerlendirme Ölçeği ile yapılacaktır.

SÜRE: Bir eğitim-öğretim dönemi
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PROJE DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

Öğrencinin      Proje Adı  :
Adı ve Soyadı :
Sınıfı  :
Numarası :

GÖZLEMLENECEK ÖĞRENCİ KAZANIMLARI

DERECELER

Zayıf Kabul 
Edilebilir Orta İyi Çok 

İyi

1 2 3 4 5

I. PROJE HAZIRLAMA SÜRECİ

Proje ile hangi amaca ulaşılacağını belirlemek

Projeyle ilgili yürütülecek çalışmanın planını yapmak

Proje çalışması bir grup tarafından yürütülecekse grup üyeleri arasında görev dağı-

lımı yapmak

Proje konusunun neden seçildiğini açıklamak

Proje sonunda hangi sonuçlara ulaşılmak istendiğini ortaya koymak

TOPLAM

II. PROJENİN İÇERİĞİ

Proje konusuyla ilgili nesnel ve güvenilir bilgiler vermek

Elde edilmiş bilgileri çözümleyici bir anlayışla değerlendirmek

Bilgilerle ilgili çıkarımda bulunmak ve çıkarımların temel dayanaklarını açık-
lamak

Özgün bir çalışma ortaya koymak

Çalışma esnasında eleştirel düşünme yöntemini kullanabilmek

Yapılan çalışmayı görsel malzemeler ve sayısal verilerle desteklemek

Bilgilerin aktarımında doğru ve estetik bir dil kullanmak

Ele alınan konuyla ilgili güvenilir kaynaklardan yararlanmak

Yararlanılan kaynakların kaynakçasını yapmak

TOPLAM

III. SUNU YAPMA

Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek biçimde sunmak

Sunum esnasında ilgi çekecek, inandırıcılık sağlayacak materyallerden yarar-
lanmak

Beden dilini yerinde ve amaca yönelik olarak kullanmak

Sorulan sorulara açık, anlaşılır ve doyurucu cevaplar vermek

Belirlenen süre içinde sunumu yapmak

Sunum esnasında etkileyici bir dil kullanmak

TOPLAM

GENEL TOPLAM
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ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU

Öğrencinin
Adı ve Soyadı :
Sınıfı  :
Numarası :

AÇIKLAMA: Aşağıdaki tabloda performans görevi boyunca çalışmalarınızı en iyi şekilde ifade eden seçe-
neğin altına “X” işareti koyunuz.

DEĞERLENDİRİLECEK TUTUM VE DAVRANIŞLAR

DERECELER

Her
Zaman

Bazen
Hiçbir 
Zaman

1. Planlı bir çalışma yaptım.

2. Çalışma esnasında yaptığım plana uygun davrandım.

3. Konuyla ilgili güvenilir kaynaklardan yararlandım.

4. Öğretmenlerimle sürekli iletişim içinde oldum, onların önerile-
rini dikkate aldım.

5. Çalışmalarım sırasında zamanı verimli bir biçimde kullanmaya 
özen gösterdim.

6. Ele al dı ğım ko nu yu gör sel mal ze me ler ve sa yı sal ve ri ler le des-
tek le dim.

7. Üstlendiğim sorumluluğu bütünüyle yerine getirdim.

8. Sunum yaparken etkili ve doğru bir dil kullandım.
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TE RİM LER VE KAV RAM LAR SÖZ LÜ ĞÜ

A
Aydınlanma Dönemi : Avrupa’da düşünce dünyasını XVIII. yüzyılda etkisi altına alan felsefe akımı doğ-

rultusunda oluşturulan edebiyat ürünlerine verilen ad.

  Aklın tek güvenilir yargıç sayıldığı bu döneme “Aydınlanma Çağı” denilmiştir.

B
Batıcılık : Pozitivizm ve aydınlanma düşüncesini benimseyerek gelişebileceğimizi; toplum, 

kültür ve devlet hayatımızın söz konusu ilkeler etrafında gelişen Batılı değerlerle 
düzenlenmesini savunan siyasi akım.

E
edebî akım : Edebiyat ve sanat anlayışında başkalık gösteren duyuş, kavrayış, görüş yolu.

edebî tenkit : Bir edebiyat, sanat ya da düşünsel boyutlu bir yapıtın özünü, yapısını anlatan, 
onun değerli ve değersiz yönlerini belirtip gösteren, yaratıldığı toplumun düşün-
ce gelişimi içindeki yerini açıklayan, bunu büyük ölçüde örneklere yaslandırarak 
yapan yazı türü.

estetik : Genel olarak sanat ya da güzellik ile ilgili değerleri, yargıları ve kavramları konu 
alan; özel olarak sanatsal yaratıcılık, sanat eseri ve sanat eserinin algılanması ve 
sanat eleştirisi ile ilgili olan felsefi disiplin.

F
Fecr-i Âti : Servetifünun’un etkisinde gelişen ancak sanatta kişiselliği ve sanat faaliyetlerinin 

saygınlığını savunan; aşk, tabiat, ölüm gibi bireysel konulara ağırlık veren, yer yer 
sembolizm ve empresyonizm özellikleri gösteren ve edebiyat tarihimizde bir ilk 
olarak sanat görüşlerini ortak bir bildiriyle açıklayan edebî topluluk, edebî dönem.

Fecr-i Âti Beyannamesi: Çeşitli dergilerde çalışmalarını sürdüren genç edebiyatçıların edebî faaliyetlerini 
açıklamak için 20 Mart 1909 tarihinde yayımladıkları bildiri.

fıkra : Gazete ve dergilerin belli sütunlarında yayımlanan, güncel, siyasal, toplumsal, 
kültürel sorunlardan konusunu seçen, bunları kanıtlama kaygısı gütmeden işleyen 
kısa oylumlu, yoğun anlatımlı yazı türü.

G
gezi yazısı : Gezilip görülen yerlerin ilginç yönlerini, ilgi çekici ve özenli bir anlatımla yansıtan 

düz yazı türü. Seyahatnâme de denir.

gizemcilik : İnsanın, doğaüstü güçlerle ya da Tanrı’yla doğrudan ve bireysel olarak iletişim 
kurabileceğini kabul eden öğreti.

H
hatıra : Bir yazarın yaşadığı ya da tanık olduğu olayları sanat değeri taşıyan bir üslupla 

anlattığı yazılardır.
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I
ılımlılar : Tanzimat Döneminde yeni edebiyatı benimsemekle beraber eski edebiyatın verim-

lerinden ve birikimlerinden vazgeçmeyen, orta bir yol bulmak isteyenler.

İ
İslamcılık : Siyasi ve toplumsal sorunların İslamiyetin ilk döneminin örnek alınması ve 

İslami değerlerin çağdaş bir yorumunun yapılması ile çözülebileceğini; Osmanlı 
İmparatorluğu’nu oluşturan Müslüman milletlerin siyasal birliğini ve bu yolla Batı 
kültürüne karşı direnç geliştirilebileceğini savunan siyasi akım.

K
klasisizm : XVII. yüzyılda Avrupa’da, özellikle de Fransa’da gelişen, eski Yunan ve Latin ede-

biyatları geleneğine bağlı kalarak anlatımda arılık ve açıklığa ulaşmayı amaçlayan 
edebiyat akımı.

M
makale : Bir görüş ya da iddiayı öne süren ya da herhangi bir konuda bilgi vermek amacıyla 

yazılan, gazete ve dergilerde yayınlanan yazı türü.

manzum hikâye : Ölçülü ve uyaklı yazılan hikâye.

mensur şiir : Mısralara ve mısralardan oluşan biçimlere dayanmayan, düz yazı şeklinde yazılan, 
ancak anlatma amacından çok coşku ve heyecana dayanan, dilin şiirsel bir este-
tikle işlendiği, yer yer ahenk ve ritim unsurlarından da faydalanıldığı şiir türü.

merkezî otorite : İdari yetki, icra, denetleme ve yaptırımların en üst ve belirleyici karar mercii olarak 
bir merkezde toplanmasını, devleti yöneten ve temsil eden hâkim gücü, kısaca 
hükûmet merkezini ifade eden siyasi terim.

millî edebiyat : 1911 yılında Selanik’te çıkarılan “Genç Kalemler Dergisi”nde savunulan dilde 
sadeleşme, şiirde hece ölçüsünün kullanılması ve yerli kaynaklara dönülmesi 
görüşleri doğrultusunda oluşan edebî anlayış.

modernleşme : Eski ve geleneksel toplumların moderniteye ulaşmalarına imkân veren süreçler ve 
uygulamaların genel adı.

O
Osmanlıcılık : Osmanlı İmparatorluğu’nu oluşturan milletlerin tarihî, kültürel ve sosyal olarak 

aynı kaderi paylaştıklarını, dolayısıyla “Osmanlı” kimliği altında siyasi birliğe ve 
güce ulaşılabileceğini savunan siyasi akım.

P
parnasizm : 1850 yılında Fransa’da kimi ozanlarca romantik akımın aşırı duyarlığına bir tepki 

olarak başlatılan, şiirde kişisel duygulara değil, ustalığa ve ölçülü oluşa önem veren 
edebî akım.

pozitivizm : Genel olarak modern bilimi temel alan; dini, metafiziği, geleneksel inançları bilim 
öncesi çağlara ait düşünce tarzları olarak gören dünya görüşü. Doğa bilimlerinin 
yöntemlerinin sosyal bilimlere de uygulanabileceğini savunan öğreti.
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R
realist edebiyat : Yazarın doğal ve toplumsal gerçeklere bağlı kalmasını, kendi duygu ve düşüncele-

rini yansıtmadan yazmasını ilke edinen edebî hareket.

romantizm : Fransa’da XVIII. yüzyılın sonlarında başlayan ve duygu, imge ve fantaziye ağırlık 
veren sanat akımı.

S
sade dil : Yabancı kelimelerden arınmış, konuşma dilini temel alan yazı dili.

saf şiir : Güzelliği ve kusursuzluğu hedefleyen, bireysel duygulardan beslenen, kendine 
özgü dil ve anlatım özelliği gösteren şiir tarzı.

Servet-i Fünûn Dergisi : Edebiyatı Cedide yazarlarının toplandığı, 1896-1901 yılları arasında çıkmış ve 
topluluğa adını vermiş olan dergi.

simgecilik : Şiirde gerçekliğin uygulayıcıları olan parnasçıların tutumuna karşı 1885-1900 
yılları arasında bir tepki olarak doğan, yaygınlaşıp bir edebiyat okulu niteliğini 
kazanan akım.

somut ifade : Eğretileme, benzetme, örnekseme gibi söz sanatları aracılığıyla soyut kavramları, 
somut anlamlı sözcüklerle adlandırma ve anlatma.

T
Tanzimat : Gülhane Hattıhümayunu’nun ilanından sonraki siyasi, sosyal, ekonomik, askerî ve 

sanatsal alanlarda Batılı anlamda gerçekleştirilen yenilikleri, değişiklikleri, düzenle-
meleri ifade eden yaklaşık elli yıllık asırlık dönemin adı.

Tanzimat Fermanı : 3 Kasım 1839 yılında Abdülmecit zamanında Mustafa Reşit Paşa tarafından 
Gülhane Parkı’nda okunan ferman. Bu fermana Gülhane Hattıhümayunu da 
denir.

Türkçülük : Dağılmakta olan imparatorluğun, asli unsur olan Türk kimliği etrafında yeniden 
derlenip toparlanabileceğini, dolayısıyla Türk kültürünün, Türk dilinin ve Türk 
tarihinin araştırılması ve incelenmesiyle bir Türk birliğine ulaşılabileceğini savunan, 
millî devlet anlayışını benimseyen ve Turan idealini güden, kültür ve sanat alanına 
da yansıyan siyasi akım.
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