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

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl.
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar, 
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın;
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. 

Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı: 
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan 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- taşım,
Her cerîhamdan İlâhî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na’şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl;
Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet; 
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl!

Mehmet Âkif Ersoy

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

ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin 

en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek  

isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti  

müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın  

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 vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün 

tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış 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 hıyanet  

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 evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen,  

Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret,  

damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

Mustafa Kemal Atatürk

GENÇLİĞE HİTABE
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Mustafa Kemal ATATÜRK
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KİTABIMIZI TANIYALIM

2. ÜNİTE: HİKÂYE
KONULAR
OKUMA ÇALIŞMALARI

•	 1960	sonrası	Türk	edebiyatında	hikâye
•	 Küçürek	(minimal)	hikâye	
•	 Kelimede	anlamla	ilgili	çalışmalar
•	 İmla	ve	noktalama	çalışmaları

YAZMA ÇALIŞMALARI
•	 İncelenen	hikâyelerde	bulunan	tekniklerden	en	az	ikisini	kullanarak	hikâye	yazma	çalışması
•	 Küçürek	hikâye	yazma	çalışması

SÖZLÜ İLETİŞİM
•	 Bir	hikâyeyi	dramatize	etme	çalışması
•	 Bir	hikâye	yazarının	hayatı	ve	eserleri	hakkında	sunum	yapma

35

Ünite kapağı: Ünitenin adı ile ünitede işlenecek konular yer alır.

Üniteye ait görsel

Ünite numarası ve adı

Ünitede yer alan konular 

Hazırlık

Bu aşamada, işlenecek metne dikkat çekmek ve 
okuma çalışmalarıyla ulaşılacak bilgi ve becerilere yö-
nelik olarak öğrencilerde bir beklenti ve merak oluştur-
mak amacıyla yapılacak hazırlık çalışmaları yer alır.

Metin ve Türle İlgili Açıklamalar

Bu bölümde metin ve metnin türü ile ilgili temel bilgi-
ler metne atıflar yapılarak açıklanır.

Metni Anlama ve  Çözümleme

Bu bölümde kazanımlar çerçevesinde metne yöne-
lik soru ve etkinliklere yer verilir. Bu bölümde gerektiğin-
de kısa, açıklayıcı bilgilere yer verilebilir.

1. Etkinlik

Sınıf içinde metni anlama ve çözümlenmesi sırasın-
da veya önceden yapılan hazırlıklarla ya da bilgi biriki-
miyle gerçekleştirilecek etkinliklerin bulunduğu başlıktır.

Metnin yazarının kısa biyografisi ve önemli eserle-
rine yer verilir.

Kıyıda, belki hiç bitiremeyeceğim resme çalışıyordum. Arkamda uzanan C. bir şey söyledi.
Döndüm. 
— Anlamadım, dedim.
— Kuyara ile Adako, dedi.
— Ne o? Bir İlk Çağ trajedisinin adı mı? Paleti bırakıp gittim yanına oturdum.
— Bütün çağların trajedisi bu, Ku-ya-ra; “Kumda yatma rahatlığı.” A-da-ko: “Ağaç dalı komp-

leksi.” Şimdi kumda yattığım için kuyara diyorum. Daha da genişletilebilir. Kuyara, alışılmış tat-
ların sürüp gitmesindeki rahatlıktır. Düşünmeden uyuyuvermek. Biteviye geçen günlerin kolaylığı. 
Ya adako? Ağaç dalındaki, gövdeden ayrılma eğilimini fark ettin mi bilmem? Hep öteye öteye uzar. 
Gövdenin toprağa kök salmış rahatlığından bir kaçıştır bu. Özgürlüğe susamışlıktır. Buna ben “ağaç 
dalı kompleksi” diyorum. Genç hastalığıdır. (…) Ağaç dalı kompleksine tutulmuş kişi tedirgindir. 
İnsanların ağaç dallarını budayıp gövdeye yaklaştırdıkları gibi yakınları onun içindeki bu Adako'yu 
da budarlar. Onu gövdeden ayırmamak için ellerinden geleni yaparlar. Kimi insana ne yapılsa yararı 
olmaz. Asi daldır o. Ayrılır. Balta işlemez ona.

Yusuf Atılgan, Aylak Adam

Bu	metnin	felsefi	bir	düşünce	üzerine	oluşturulduğu	söylenebilir	mi?	Tartışınız.	Elde	ettiğiniz	so-
nuçlardan	hareketle	edebiyat	ile	felsefenin	benzer	ve	farklı	yönlerini	defterinize	yazınız.

1. Etkinlik

DİL BİLGİSİ
1)	 a)	Felsefe,	bu	ilişkiler	sisteminin	neden	ve	köklerini	araştırır;	bunları	tanımlar.
	 b)	Sözgelimi	bilinen	en	önemli	felsefecilerden	Aristoteles,	Immanuel	Kant	ve	Hegel’in	eserleri,	

edebiyat	eleştirisi	ve	teorisi	açısından	etkili	olmuştur.
Bu cümlelerdeki noktalama işaretlerinin kullanılış gerekçelerini belirleyiniz.

2)	 Edebiyat hangi oranda felsefîleşir veya felsefe hangi oranda edebîleşir sorularını tartışırken 
bu konuda bir değerlendirme yapan Taşdelen şunları söylemektedir: "Bir sanat eseri, yarattığı tipin 
gücü, derinliği, evrenselliği ve insan varoluşunu temsil etme kapasitesi ölçüsünde güçlüdür." İşte bu 
noktada edebî eser, kendisi değil, içeriğindeki unsurlar bakımından felsefeden yararlanır.

Bu metinde geçen terim ve kavramları belirleyiniz. Bunları, gündelik dildeki karşılıklarıyla 
birer cümlede kullanınız.

3)	 Dünyadaki önemli düşünce hareketlerinin arka planını edebiyat eserleri hazırlamıştır.
Bu cümlede altı çizili ifadeyle anlatılmak istenen nedir? Belirtiniz.

Kemalettin Deniz (1974- ... ) 
Ordu’da	dünyaya	geldi.	Gazi	Üniversitesi	Türkçe	Eğitimi	Bölümünü	bi-

tirdi.	Kısa	bir	süre	öğretmenlik	yaptıktan	sonra	akademik	hayatına	başladı.	
Akademik	çalışmalarının	dışında	çeşitli	kurumlarda	Türkçe	üzerine	projeler-
de	görev	aldı.	Kemalettin	Deniz	hâlen	Gazi	Üniversitesi	Türk	Kültürü	ve	Hacı	
Bektaş	Velî	Araştırma	Merkezi	Müdür	Yardımcılığı	görevini	sürdürmektedir.

Eserleri: Edebiyat	Bilgi	ve	Kuramları	(Edebiyat	ve	edebiyata	ait	kavram-
lar	bölümü),	Dil	ve	Anlatım	(Etkili	iletişim	bölümü)...
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Yazma çalışmaları “Yazma Tür ve Tekniklerini Tanı-
ma” ve “Uygulama” şeklinde iki aşamada gerçekleştirilir.

YAZMA ÇALIŞMALARIYAZMA ÇALIŞMALARI

SÖZLÜ İLETİŞİM

Sözlü iletişim çalışmaları “Sözlü İletişim Tür ve Tek-
niklerini Tanıma” ve “Uygulama” şeklinde iki aşamada 
gerçekleştirilir.

Her ünitenin sonunda o ünitede kazandırılması 
amaçlanan bilgi ve becerileri değerlendirmeye yönelik 
olarak “Ünite Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları”na 
yer verilir.

ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Metinde cümlenin bağlamından hareketle tahmin 
edilemeyecek kelime ve kelime gruplarının anlamının 
verildiği bölümdür. 

Metinde Geçen Bazı Kelime ve Kelime Grupları
işleklik : İşlek olma durumu.

İşlenecek metni gösterir. Alıntı metinlerin yazım ve 
noktalamasında aslına sadık kalınmıştır.

1. MetinHazırlık

1)

 

Aslıma karışıp toprak olunca
Çiçek olur mezarımı süslerim
Dağlar yeşil giyer bulutlar ağlar
Gökyüzünde dalgalanır seslerim

Âşık Veysel, Dostlar Beni Hatırlasın

Bu kapıdan kol ve kanat kırılmadan geçilmez;
Eşten, dosttan, sevgiliden ayrılmadan geçilmez.
İçeride bir has oda, yeri samur döşeli;
Bu odadan gelsin diye çağrılmadan geçilmez.

Necip Fazıl Kısakürek, Çile

	 Bu	dizelerde	Türklere	özgü	felsefi	bir	düşüncenin	işlendiği	söylenebilir	mi?	Tartışınız.

2)

 

Sanat, ruhun madde içinde görünüşü-
dür. Sanatın kullandığı malzemeler ruhu 
ifadeye derece derece kabiliyetli olduğundan 
değişik sanatlar doğmuştur.

Hegel, Estetik

İnsan bir cevherdir, gökyüzü ise ona arazdır.
Her şey fer’îdir, her şeyden maksat odur.

Mevlâna, Mesnevi

	 Bu	metinlerden	hareketle	felsefi	ve	edebî	metinlerin	dil	bakımından	farklılıklarını	belirtiniz.

EDEBİYAT VE FELSEFE
Edebiyatın	birçok	alanla	ilişkisi	olmakla	birlikte,	en	etkin	ve	iç	içe	geçmiş	ilişkisi	de	felsefe	iledir.	

Felsefe	ve	edebiyat	 ilişkisi	 iki	açıdan	değerlendirilebilir.	Birincisi,	 felsefeden	edebiyata	doğru	olan	
etki,	diğeri	de	edebiyat	eserlerinin	felsefeye	olan	etkisidir.	Kimi	felsefecilerin	edebiyat	eserlerinden	
etkilendikleri	bilinmektedir.	Bununla	birlikte,	felsefe	edebiyat	arasındaki	en	temel	ilişki	sistemi,	ede-
biyat	kuram	ve	akımlarında	görülmektedir.	Söz	gelimi	bilinen	en	önemli	felsefecilerden	Aristoteles,	
Immanuel	Kant	ve	Hegel’in	eserleri,	edebiyat	eleştirisi	ve	teorisi	açısından	etkili	olmuştur.

Edebiyat	eserinde	ortaya	konulan	bir	dünya	ve	bu	dünyanın	ilişkiler	sistemi	sorgulanırken	felsefe	
devreye	girer.	Felsefe,	bu	ilişkiler	sisteminin	neden	ve	köklerini	araştırır;	bunları	tanımlar.	Sözgelimi,	
birçok	edebî	anlayış	ve	akım,	 felsefe	temelli	gibi	görünmemekle	birlikte	 felsefeye	yakın	bir	durum	
ortaya	koymaktadır.	Bunlar	içerisinde	en	önemlilerden	biri	postmodernizmdir.	Günümüzde	en	etkin	
anlayışlar	 arasında	 yer	 alan	postmodernizm,	 sadece	edebiyatta	 değil,	 başta	 felsefe	olmak	üzere	
birçok	alanda	etkili	olmaktadır.

Felsefenin	en	önemli	özelliği,	varlık	gerekçesini	çeşitli	yönleriyle	incelemesidir.	Bu	inceleme	es-
nasında,	en	önemli	veri	kaynakları	arasında	edebiyat	yer	alır.	Felsefeci,	düşünce	arka	planındaki	
temel	yapıları	ve	oluşları	edebî	eserler	aracılığı	ile	aktarma	yoluna	gider.	Bir	başka	deyişle,	edebiyat	
bu	yönüyle	felsefeye	aracılık	eder.

OKUMA ÇALIŞMALARI
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1. ÜNİTE: GİRİŞ
KONULAR
OKUMA ÇALIŞMALARI 

•	 Edebiyat	ile	düşünce	akımları/felsefe	arasındaki	ilişki
•	 Edebiyat	ile	psikoloji	ve	psikiyatri	arasındaki	ilişki
•	 Dilin	tarihî	süreç	içerisindeki	değişimini	etkileyen	sebepler
•	 İlk	örneklerden	günümüze	Türkçenin	önemli	sözlükleri
•	 Kelimede	anlamla	ilgili	çalışmalar
•	 İmla	ve	noktalama	çalışmaları

YAZMA ÇALIŞMALARI
•	 Toplumsal	değişim,	teknoloji	ve	sosyal	medyanın	dili	nasıl	etkilediği	üzerine	yazı	çalışması

SÖZLÜ İLETİŞİM
•	 Hayatımıza	yeni	girmiş	teknolojik	terimler	üzerine	sunum	yapma

9



1. MetinHazırlık

1)

	

Aslıma karışıp toprak olunca
Çiçek olur mezarımı süslerim
Dağlar yeşil giyer bulutlar ağlar
Gökyüzünde dalgalanır seslerim

Âşık Veysel, Dostlar Beni Hatırlasın

Bu kapıdan kol ve kanat kırılmadan geçilmez;
Eşten, dosttan, sevgiliden ayrılmadan geçilmez.
İçeride bir has oda, yeri samur döşeli;
Bu odadan gelsin diye çağrılmadan geçilmez.

Necip Fazıl Kısakürek, Çile

	 Bu	dizelerde	Türklere	özgü	felsefi	bir	düşüncenin	işlendiği	söylenebilir	mi?	Tartışınız.

2)

	

Sanat, ruhun madde içinde görünüşü-
dür. Sanatın kullandığı malzemeler ruhu 
ifadeye derece derece kabiliyetli olduğundan 
değişik sanatlar doğmuştur.

Hegel, Estetik

İnsan bir cevherdir, gökyüzü ise ona arazdır.
Her şey fer’îdir, her şeyden maksat odur.

Mevlâna, Mesnevi

	 Bu	metinlerden	hareketle	felsefi	ve	edebî	metinlerin	dil	bakımından	farklılıklarını	belirtiniz.

EDEBİYAT VE FELSEFE
Edebiyatın	birçok	alanla	ilişkisi	olmakla	birlikte,	en	etkin	ve	iç	içe	geçmiş	ilişkisi	de	felsefe	iledir.	

Felsefe	ve	edebiyat	 ilişkisi	 iki	açıdan	değerlendirilebilir.	Birincisi,	 felsefeden	edebiyata	doğru	olan	
etki,	diğeri	de	edebiyat	eserlerinin	felsefeye	olan	etkisidir.	Kimi	felsefecilerin	edebiyat	eserlerinden	
etkilendikleri	bilinmektedir.	Bununla	birlikte,	felsefe	edebiyat	arasındaki	en	temel	ilişki	sistemi,	ede-
biyat	kuram	ve	akımlarında	görülmektedir.	Söz	gelimi	bilinen	en	önemli	felsefecilerden	Aristoteles,	
Immanuel	Kant	ve	Hegel’in	eserleri,	edebiyat	eleştirisi	ve	teorisi	açısından	etkili	olmuştur.

Edebiyat	eserinde	ortaya	konulan	bir	dünya	ve	bu	dünyanın	ilişkiler	sistemi	sorgulanırken	felsefe	
devreye	girer.	Felsefe,	bu	ilişkiler	sisteminin	neden	ve	köklerini	araştırır;	bunları	tanımlar.	Sözgelimi,	
birçok	edebî	anlayış	ve	akım,	 felsefe	temelli	gibi	görünmemekle	birlikte	 felsefeye	yakın	bir	durum	
ortaya	koymaktadır.	Bunlar	içerisinde	en	önemlilerden	biri	postmodernizmdir.	Günümüzde	en	etkin	
anlayışlar	 arasında	 yer	 alan	postmodernizm,	 sadece	edebiyatta	 değil,	 başta	 felsefe	olmak	üzere	
birçok	alanda	etkili	olmaktadır.

Felsefenin	en	önemli	özelliği,	varlık	gerekçesini	çeşitli	yönleriyle	incelemesidir.	Bu	inceleme	es-
nasında,	en	önemli	veri	kaynakları	arasında	edebiyat	yer	alır.	Felsefeci,	düşünce	arka	planındaki	
temel	yapıları	ve	oluşları	edebî	eserler	aracılığı	ile	aktarma	yoluna	gider.	Bir	başka	deyişle,	edebiyat	
bu	yönüyle	felsefeye	aracılık	eder.

OKUMA ÇALIŞMALARI
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Edebiyat	ve	felsefe	insanın	kendi	varoluşunu	açığa	vurduğu,	dil	üzerine	inşa	edilmiş	iki	farklı	
etkinlik	alanıdır.	İnsanı	ilgilendiren	hemen	her	şey	hem	edebiyatın	hem	de	felsefenin	konusudur.	
Sanatçılar	eserlerinde	içinde	yaşadığı	toplumu	veya	bütün	insanlığı	ilgilendiren	günlük	veya	ge-
nelgeçer	bir	konuyu,	problemi	ele	alıp	işler.	Bunlar	aynı	zamanda	felsefenin	de	konusu	olduğu	
için	edebî	eserler	içerik	bakımından	felsefi	bir	boyuta	sahiptir.	

Felsefe,	sanatçıların	beslendiği	önemli	kaynaklardan	biridir.	Türk	ve	dünya	edebiyatında	bir-
çok	sanatçı,	eserlerini	felsefi	bir	düşünceden	etkilenerek	oluşturmuştur.	Batı	edebiyatına	yön	ve-
ren	hümanizm,	klasisizm,	romantizm,	postmodernizm	gibi	edebî	akımların	ardında	güçlü	felsefi	
bir	düşünce	ve	birikim	mevcuttur.	

Kimi	 filozoflar	 felsefi	 düşüncelerini,	 edebiyatın	anlatım	 imkânlarından	yararlanarak	 roman,	
deneme	gibi	edebî	türler	yoluyla	ortaya	koymaya	çalışmışlardır.	Felsefe	eğitimi	ve	öğretiminde	
de	edebî	eserlerden	yararlanılabilir.	

Edebiyat	ve	 felsefe;	dil,	amaç,	ele	aldıkları	 konuyu/problemi	 inceleme	yöntemi	ve	konuya	
yaklaşımı	gibi	dayandıkları	temel	özellikleriyle	birbirinden	bütünüyle	ayrılır.	Edebî	ve	felsefi	eser-
lerin	dili	birbirinden	çok	farklıdır.	Edebî	eserlerde	dil;	yan	ve	mecaz	anlam,	sembol,	 imgelerle	
oluşturulan	özel	bir	dildir.	Felsefi	eserlerde	ise	dil,	açık	ve	anlaşılırdır.	Edebiyatın	amacı,	oku-
yucuda	güzellik	duygusu	uyandırmak	ve	ona	zevk	vermektir.	Bu	sebeple	edebiyatın	ilk	planda	
doğru,	 iyi	 ve	 faydalı	 olma;	mutlaka	bir	 gerçeği	 ifade	etme	gibi	 sorumlulukları	 yoktur.	Hâlbuki	
felsefe	kendisini	sadece	doğru	ve	gerçeğin	tespit	ve	tahliliyle	sorumlu	tutar.

Edebiyat	 ve	 felsefe	 farklı	 yaklaşımları	 ve	bakış	açıları	 olsa	da	 insanların	problemlerini	 ve	
yaşantılarını	 anlamaya	 ve	 ifade	 etmeye	 çalışmaktadır.	 Filozoflar,	 düşüncelerinin	 anlatımında	
edebiyattan,	aynı	şekilde	edebiyatçılar	da	eserlerinde	felsefi	unsurlardan	yararlanırlar.	Söz	ko-
nusu	bu	ilişkiye	rağmen	ne	edebiyat	felsefe	ne	de	felsefe	edebiyattır.

Dünyadaki	önemli	düşünce	hareketlerinin	arka	planını	edebiyat	eserleri	hazırlamıştır.	Bunlar,	bir	
felsefe	biliminin	ilkeleri	ile	ele	alınmış	olsaydı,	hiçbir	zaman	bir	edebiyat	eserinin	yaptığı	etkiyi	oluştur-
ması	beklenemezdi.	Edebiyat	ve	felsefe,	iki	ayrı	disiplin	olmakla	birlikte,	bu	iki	bilim	arasındaki	ilişki	
düzlemi	ve	etkileme	süreçleri	hep	tartışma	konusu	olmuştur.	Şurası	muhakkak	ki	felsefe	düşünceyi	
oluşturur,	edebiyat	da	bu	düşünceyi	kurgular.	İşte	bu	bakımdan	düşüncenin	yaygınlaşması	ve	etkili	
olmasında	edebiyat	daha	belirleyici	olmaktadır.

Edebiyat	kendi	felsefesini	oluştururken	bunu	felsefeyi	temel	alarak	gerçekleştirir.	Edebiyat	hangi	
oranda	felsefileşir	veya	felsefe	hangi	oranda	edebîleşir	sorularını	tartışırken	bu	konuda	bir	değerlen-
dirme	yapan	Taşdelen	şunları	söylemektedir:	"Bir	sanat	eseri,	yarattığı	tipin	gücü,	derinliği,	evren-
selliği	ve	insan	varoluşunu	temsil	etme	kapasitesi	ölçüsünde	güçlüdür."	İşte	bu	noktada	edebî	eser,	
kendisi	değil,	içeriğindeki	unsurlar	bakımından	felsefeden	yararlanır.

Kemalettin DENİZ, Edebiyat Bilgi ve Kuramları

Metinde Geçen Bazı Kelime ve Kelime Grupları
disiplin : Öğretim konusu olan veya olabilecek bilgilerin bütünü, bilim dalı.
kuram : Sistemli bir biçimde düzenlenmiş birçok olayı açıklayan ve bir bilime temel olan kural-

lar, yasalar bütünü, nazariye, teori.

Metin ve Türle İlgili Açıklamalar
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1)	 “Edebiyat	ve	Felsefe”	adlı	metnin	konusunu,	yazılış	amacını	ve	hedef	kitlesini	belirleyiniz.	Bu	
unsurlar	arasında	nasıl	bir	ilişki	olduğunu	belirtiniz.	 

2)	 Okuduğunuz	metnin	ana	düşüncesini	ve	yardımcı	düşüncelerini	oluşturan	cümleleri	belirleyi-
niz.	Bu	cümlelerden	hareketle	metnin	ana	düşüncesini	ve	metinde	ortaya	konulan	yardımcı	düşün-
celeri	aşağıdaki	tabloya	yazınız.	 

Ana Düşünce

Yardımcı   
Düşünceler

1.

2.

3.

3)	 Edebiyat	ve	felsefe	arasında	nasıl	bir	yöntem	farklılığı	olduğunu	metne	göre	söyleyiniz.	

4)	 Bir	yazarı	etkileyen	felsefi	görüşler	edebî	esere	nasıl	yansır?	Açıklayınız.	 

5)	 Edebiyatın	felsefeden	faydalanması	edebî	esere	felsefi	eser	niteliği	kazandırır	mı?	Arkadaş-
larınızla	tartışınız.	 

6)	 Yazar,	edebiyat	 ve	 felsefe	arasındaki	 ilişkiyle	 ilgili	 ileri	 sürdüğü	düşüncelerini	desteklemek	
ve	kuvvetlendirmek	için	Vefa	Taşdelen’den	kısa	bir	alıntı	yapmıştır.	Bu	alıntıyla	ilgili	düşüncelerinizi	
arkadaşlarınızla	paylaşınız.	Bu	alıntının	metnin	ifade	gücüne	katkısını	sözlü	olarak	ifade	ediniz.	 	

7)	 Okuduğunuz	metnin	dil	ve	anlatım	özelliklerini	aşağıdaki	noktalı	yerlere	yazınız.

8	 a)	Okuduğunuz	metinde	yazarın	konuya	yaklaşımını	belirleyiniz.	

 b)	“Felsefenin en önemli özelliği, varlık gerekçesini çeşitli yönleriyle incelemesidir. Bu ince-
leme esnasında, en önemli veri kaynakları arasında edebiyat yer alır. Felsefeci, düşünce arka pla-
nındaki temel yapıları ve oluşları edebî eserler aracılığı ile aktarma yoluna gider. Bir başka deyişle, 
edebiyat bu yönüyle felsefeye aracılık eder.” 

Bu	parçadaki	 ifadeleri	öznellik/nesnellik	bakımından	değerlendiriniz.	Elde	ettiğiniz	sonuçlardan	
hareketle	yazarın	anlatımının	öznel/nesnel	olup	olmadığını	belirtiniz.

Metni Anlama ve  Çözümleme

12



Kıyıda, belki hiç bitiremeyeceğim resme çalışıyordum. Arkamda uzanan C. bir şey söyledi.
Döndüm. 
— Anlamadım, dedim.
— Kuyara ile Adako, dedi.
— Ne o? Bir İlk Çağ trajedisinin adı mı? Paleti bırakıp gittim yanına oturdum.
— Bütün çağların trajedisi bu, Ku-ya-ra; “Kumda yatma rahatlığı.” A-da-ko: “Ağaç dalı komp-

leksi.” Şimdi kumda yattığım için kuyara diyorum. Daha da genişletilebilir. Kuyara, alışılmış tat-
ların sürüp gitmesindeki rahatlıktır. Düşünmeden uyuyuvermek. Biteviye geçen günlerin kolaylığı. 
Ya adako? Ağaç dalındaki, gövdeden ayrılma eğilimini fark ettin mi bilmem? Hep öteye öteye uzar. 
Gövdenin toprağa kök salmış rahatlığından bir kaçıştır bu. Özgürlüğe susamışlıktır. Buna ben “ağaç 
dalı kompleksi” diyorum. Genç hastalığıdır. (…) Ağaç dalı kompleksine tutulmuş kişi tedirgindir. 
İnsanların ağaç dallarını budayıp gövdeye yaklaştırdıkları gibi yakınları onun içindeki bu Adako'yu 
da budarlar. Onu gövdeden ayırmamak için ellerinden geleni yaparlar. Kimi insana ne yapılsa yararı 
olmaz. Asi daldır o. Ayrılır. Balta işlemez ona.

Yusuf Atılgan, Aylak Adam

Bu	metnin	felsefi	bir	düşünce	üzerine	oluşturulduğu	söylenebilir	mi?	Tartışınız.	Elde	ettiğiniz	so-
nuçlardan	hareketle	edebiyat	ile	felsefenin	benzer	ve	farklı	yönlerini	defterinize	yazınız.

1. Etkinlik

DİL BİLGİSİ
1)	 a)	Felsefe,	bu	ilişkiler	sisteminin	neden	ve	köklerini	araştırır;	bunları	tanımlar.
	 b)	Söz	gelimi	bilinen	en	önemli	felsefecilerden	Aristoteles,	Immanuel	Kant	ve	Hegel’in	eserleri,	

edebiyat	eleştirisi	ve	teorisi	açısından	etkili	olmuştur.
Bu cümlelerdeki noktalama işaretlerinin kullanılış gerekçelerini belirleyiniz.

2)	 Edebiyat hangi oranda felsefileşir veya felsefe hangi oranda edebîleşir sorularını tartışırken 
bu konuda bir değerlendirme yapan Taşdelen şunları söylemektedir: "Bir sanat eseri, yarattığı tipin 
gücü, derinliği, evrenselliği ve insan varoluşunu temsil etme kapasitesi ölçüsünde güçlüdür." İşte bu 
noktada edebî eser, kendisi değil, içeriğindeki unsurlar bakımından felsefeden yararlanır.

Bu metinde geçen terim ve kavramları belirleyiniz. Bunları, gündelik dildeki karşılıklarıyla 
birer cümlede kullanınız.

3)	 Dünyadaki önemli düşünce hareketlerinin arka planını edebiyat eserleri hazırlamıştır.
Bu cümledeki altı çizili ifadeyle anlatılmak istenen nedir? Belirtiniz.

Kemalettin Deniz (1974- ... ) 
Ordu’da	dünyaya	geldi.	Gazi	Üniversitesi	Türkçe	Eğitimi	Bölümünü	bi-

tirdi.	Kısa	bir	süre	öğretmenlik	yaptıktan	sonra	akademik	hayatına	başladı.	
Akademik	çalışmalarının	dışında	çeşitli	kurumlarda	Türkçe	üzerine	projeler-
de	görev	aldı.	Kemalettin	Deniz	hâlen	Gazi	Üniversitesi	Türk	Kültürü	ve	Hacı	
Bektaş	Velî	Araştırma	Merkezi	Müdür	Yardımcılığı	görevini	sürdürmektedir.

Eserleri: Edebiyat	Bilgi	ve	Kuramları	(Edebiyat	ve	edebiyata	ait	kavram-
lar	bölümü),	Dil	ve	Anlatım	(Etkili	iletişim	bölümü)	(inceleme-araştırma)...
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2. MetinHazırlık

1)	 Psikoloji	ve	psikiyatri	bilimlerinin	tanımlarını	araştırınız.
2)	 Kişilerin	ruhsal	durumlarını	ayrıntılarıyla	çözümlemeye	çalışan	romanlara	psikolojik	roman	

denir.	Türk	ve	dünya	edebiyatından	okuduğunuz/beğendiğiniz	psikolojik	romanları	belirtiniz.	

EDEBİYAT VE PSİKOLOJİ
Edebiyat	ve	psikolojinin	bir	bilim	dalı	olarak	birbirine	yakınlık	ve	uzaklığıyla	ilişkilerinin	ele	alınma-

sı	tarihi	çok	uzaklara	dayanmaz.	Edebî	eserde	yer	alan	insan	psikolojisinin	tarihini	belirleme	imkânı	
zaten	yoktur.	Bir	bilim	olarak	psikoloji	ortaya	çıkmadan	önce	de	sanatçı	duyarlılığı	ve	sezgisi	edebî	
eser	öznesi	olarak	psikolojiyi	üstü	örtük	yahut	büsbütün	belirgin	olarak	kullanıyordu.	Ancak	bunun	
bir	bilim	olarak	ortaya	çıkıp	ele	alınması	ve	edebî	eserdeki	psikolojik	unsurların	saptanması	Freud'la	
(Froyd)	başlar.	Freud,	genel	olarak	sanat	eseri,	özelde	 ise	edebi	eser	üzerinde	uzun	uzadıya	dü-
şünmüş	ve	hem	sanat	eserinin	kendisini	hem	de	onun	öznesi	olan	yazar	ve	sanatçıyı	psikanalitik	bir	
gözle	değerlendirmiştir.	(…)

Psikoloji	biliminin	edebiyat,	edebî	eser	ve	edebiyatçıya	yönelik	çalışmaları	Freud'la	sınırlı	değildir.	
Ondan	sonra	da	psikolojinin	önde	gelen	hemen	bütün	 isimleri	bu	 ilişkiyi	perçinleyen	araştırma	ve	
incelemeler	yapmışlardır.	Adler,	Jung	(Yung),	Lacan	(Lakan),	Fromm	(Fırom),	Reich	(Riç)	ve	Klein	
(Kılayn)	bunlardan	sadece	bazılarıdır.

Psikologların	edebiyat	ve	sanata	bakışı	ve	onun	üretimlerini	ele	alıp	değerlendirmesi	yanında,	
edebiyatçılar	da	psikolojinin	edebî	eserdeki	yeri	hakkında	düşünmüş,	buna	dönük	görüşler	oluştur-
muşlardır.	İnsan	psikolojisi	ve	edebiyat	her	zaman	iç	içe	düşünülmüş	eserin	ortaya	çıkma	bilincinden,	
yaratılma	sürecine,	ortaya	çıktıktan	sonra,	okuyucuyla	buluşmasına	kadar	pek	çok	aşamayla	psiko-
loji	ilişkilendirilmiştir.

Edebiyat	ve	psikolojinin	en	belirgin	ve	genelleştirilebilir	ortak	özelliği	kendilerine	insanın	bütününü	
hedef	ve	malzeme	olarak	seçmiş	olmalarıdır.	Gerçekten	de	beşerî	ve	sosyal	bilimler	içinde	edebiyat	
ve	psikoloji	dışında	insanı	bütünüyle	kavramaya	ve	onun	doğasını	tanımaya	çalışarak	yakinen	bilme-
ye	dönük	bir	çabaları	yoktur.	Her	biri	insanın	bir	başka	yönünü	ele	alma	uğraşındadır.	Oysa	edebiyat	
ve	psikoloji	 insanı	bir	bütünlük	içinde	kavrayarak	onun	doğasına	yaklaşma	gayretindedirler.	Teknik	
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Metinde Geçen Bazı Kelime ve Kelime Grupları
beşerî : İnsanoğlu ile ilgili.

Metin ve Türle İlgili Açıklamalar

Edebî	eserler,	edebiyatın	bir	bilim	olarak	kabul	edilmesiyle	birlikte	çeşitli	metotlara	göre	ince-
lenmeye	başlanmıştır.	Hem	bir	sanat	dalı	hem	de	bir	bilim	dalı	olan	edebiyat;	sosyoloji,	felsefe,	
tarih	kadar	psikoloji	ve	psikiyatriden	de	yararlanır.	

Edebiyat	ile	psikoloji	ve	psikiyatrinin	temel	konusunun	insan	olması	ister	istemez	aralarında	
bir	 ilişkiyi	de	ortaya	çıkarır.	Freud’un	hastaları	üzerinde	ve	çeşitli	sanat	eserlerinde	uyguladı-
ğı	yöntemler	esas	alınarak	yazar	ve	yazardan	hareketle	eserdeki	kahramanların	incelenmeye	
başlanması	 ile	edebiyat	psikolojisi	 ve	psikanalitik	edebiyat	kuramı	ortaya	çıkmıştır.	Edebiyat	
psikolojisinin	amacı	psikolojinin	bakışıyla	edebiyatı	ve	edebî	eseri	değerlendirmektir.	Psikanali-
tik	edebiyat	kuramının	amacı	ise	yazarın	bilinçaltını	açığa	çıkarmak,	eserdeki	kişilerin	psikolojik	
durumlarına	eğilmek	ve	bir	taraftan	da	eserin	nasıl	oluşturulduğunu	araştırmaktır.	

Edebiyat	ile	psikoloji	ve	psikiyatri	arasında	kurulan	ilişki	sanatçılara	yeni	anlatım	imkânları	
sunmuştur.	 Eserdeki	 kahramanların	 iç	 dünyasını	 yansıtan	 “iç	monolog”	 ve	 “bilinç	 akışı”	 gibi	
anlatım	teknikleri	bu	sayede	doğmuştur.	Edebî	eseri	inceleyen	araştırmacı	ya	da	okur	-yakla-
şımları	farklı	olsa	da-	bir	psikolog,	bir	psikiyatr	gözüyle	eserdeki	kahramanların	bilinçaltını	ve	
dolayısıyla	eserin	arka	planını	aydınlatmak	için	bu	bilim	dallarının	birikimlerini	kullanır.	Böylelik-
le	edebî	eserler	farklı	bakış	açıları	kazanarak	derinlikli	bir	çözümlemeye	kavuşur.		

Psikanalitik	 edebiyat	 kuramına	 göre	 bir	 edebî	 eser	 incele-
nirken	 “yazar,	 eser	 ve	 okur”	 dikkate	 alınmalı,	 bu	 üç	 faktörden	
eser	 içerisinde	en	etkili	 olan	 tespit	 edildikten	 sonra	eser	 ince-
lenmelidir.	Yazarın	nasıl	bir	insan	olduğu,	eserini	nasıl	oluştur-
duğu,	eserde	karşımıza	çıkan	kahramanlar	ile	bunların	davranış	
özellikleri	ortaya	konmalı	ve	eserin	okuyucular	üzerindeki	etkileri	
araştırılmalıdır.

Edebiyat	ile	psikoloji	ve	psikiyatrinin	birbirine	önemli	katkıları	
olsa	da	edebiyatın	bir	sanat	dalı	olduğu,	eserde	dile	getirilenlerin	
edebî	gerçeklik	 içerisinde	kurgulandığı,	bir	edebî	eserdeki	kur-
maca	kahramanların	davranışını	yorumlamakla	bir	psikolog/psikiyatrin	gerçek	kişilerle	yaptığı	
çalışmaların	birbirinden	farklı	olduğu	unutulmamalıdır.

unsurlardan	yalıtıldığında	ve	genel	olarak	bakıldığında	her	ikisinin	de	insan	ruhunu	kavramaya,	onun	
düşünce,	davranış	ve	duygularına	yön	veren	bilinçaltı	süreçlerine	daha	yakından	bakmaya	ve	onu	
çevresinden	koparmadan	bir	“bütün”	olarak	görmeye	çabalayan	çalışma	sahaları	olduğu	görülür.	Bu	
duruş	ve	bakış	yakınlığı	her	iki	çalışma	disiplinini	çoğu	bakımdan	ortak	davranmaya	ve	birbirinden	ya-
rarlanmaya	götürmektedir.	Gerek	edebiyat	dünyasının	vazgeçilmez	öğesi	olan	yazarın	psikolojisinin	
anlaşılması,	gerek	o	psikolojinin	esere	yansımalarının	ipuçlarının	elde	edilmesi,	gerekse	eserde	yara-
tılmış	olan	kurmaca	evreni	teneffüs	eden	metin	kişilerinin	iç	dünyalarına	nüfuz	edilebilmesi	bakımından	
edebiyat	ve	psikolojinin	ortak	noktalarının	tespiti	gerekmektedir.	Bu	ve	benzeri	pek	çok	sorunun	ceva-
bını	ancak	edebiyat	ile	psikolojinin	ortak	ve	ayrılan	noktalarını	tespit	ettikten	sonra	bulabiliriz.

(...)
İsmet EMRE, Edebiyat ve Psikoloji

(Kısaltılmıştır.)
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1)	 “Edebiyat	ve	Psikoloji”	adlı	metnin	konusunu,	yazılış	amacını	ve	hedef	kitlesini	belirleyiniz.	Bu	
unsurlar	arasında	nasıl	bir	ilişki	olduğunu	belirtiniz. 

2)	 Okuduğunuz	metnin	birimleri	hangi	ana	düşünce	etrafında	bir	araya	gelmiştir?	 

3)	 Edebî	eserlerdeki	psikolojik	unsurların	saptanması	ilk	defa	hangi	bilim	insanının	çalışmaları	
ile	başlamıştır?	Bu	çalışmaların	edebiyata	katkısı	ve	etkisi	nelerdir?	Açıklayınız.	 

4)	 Edebiyat	ve	psikolojinin	en	belirgin	ve	genelleştirilebilir	ortak	özelliği	nedir?	Yazarın	bu	ko-
nuda	ortaya	koyduğu	bilgi,	 tespit	ve	yorumlar/görüşler	nelerdir?	Yazar,	bunları	hangi	gerekçelere	
dayandırarak	açıklamıştır?	Belirtiniz.		 	

5)	 Bilgilendirici/öğretici	metinlerde	yazar	ile	anlatıcı	aynı	kişidir.	Bu	tür	metinlerde	anlatıcı	edebî	
(sanatsal/kurgusal)	metinlerden	farklı	olarak	gerçek	bir	kişidir.	Okuduğunuz	metinde	yazarın	bakış	
açısını	belirleyiniz.	Yazarın	konuya	yaklaşımının	öznel	mi	yoksa	nesnel	mi	olduğunu	değerlendiriniz.	 	

6)	 Metindeki	anlatım	biçimlerini,	düşünceyi	geliştirme	yollarını	ve	bunların	işlevlerini	daha	önceki	
sınıflarda	edindiğiniz	bilgilerden	hareketle	belirleyiniz.	 	

7)	 Metnin	dil	ve	anlatım	özelliklerini	belirleyiniz.	 	

Metni Anlama ve  Çözümleme

1. Etkinlik

a)

	

Yalnız Çocuğun Azabı
Ağaçların bile sıhhatine imrenerek yürürdüm.
Ben de onların arasındaydım ve onların arasında büyüğüm de yoktu. Yalnız bende meçhul 

bir hastalık vardı, sekiz yaşımdan beri çekiyordum.
Ben de o muayene odasının ve nice muayene odalarının önünde senelerce bekledim.
Benim yanımda büyüğüm de yoktu. Yalnız başıma demir parmaklıklı kapıdan içeriye girer-

dim, dokuzuncu hariciye koğuşuna doğru ağaçların bile sıhhatine imrenerek yürürdüm, camlı 
kapıların garip bir beyazlıkla gözlerime vuran ve içimde korku ile karışarak yuvarlanan pa-
rıltıları arasında o dehlize girerdim ve yalnız başıma bir köşeye ilişirdim, kımıldamazdım, 
susardım, beklerdim, korkudan büzülürdüm, rengimin uçtuğunu hissederdim.

Peyami Safa, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu 	

Yukarıdaki	metinde	hangi	kelime,	kelime	grupları	ve	cümleler	kahramanın	 iç	dünyasını	yansıt-
maktadır?	Bu	ifadelere	dayalı	olarak	yapacağınız	edebiyat	ile	psikoloji	ve	psikiyatri	ilişkisi	hakkındaki	
çıkarımlarınızı	sözlü	olarak	ifade	ediniz.	

b)

	

Peyami Safa
XX. yy. yazar ve romancılarından olan Peyami Safa, henüz iki yaşında iken babası İsma-

il Safa’yı kaybetmiş, dokuz yaşında da hayatını etkileyecek fiziki bir hastalığa tutulmuştur. 
Dokuzuncu Hariciye Koğuşu isimli otobiyografik romanında, hastalıklı bir gencin başından 
geçenleri yazmakta iken aslında kendi hayatına ışık tutmaktadır.

Behçet Necatigil, Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü

Yukarıdaki	metinde	psikoloji	ve	psikiyatri	bilimlerinden	nasıl	yararlanıldığını	belirleyiniz.
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İsmet Emre (1967- ... ) 
Adıyaman’da	doğdu.	Ankara	Üniversitesi	DTCF	Türk	Dili	 ve	Edebiyatı	

Bölümünden	mezun	oldu.	Çeşitli	üniversitelerde	öğretim	üyeliği	ve	dekanlık	
görevlerinde	bulundu.	Yerli	ve	yabancı	dergi	ve	gazetelerde	yayımlanmış	
birçok	yazısının	yanı	sıra	hikâye,	roman	ve	şiir	 türünde	eserleri	de	bulun-
maktadır.

Eserleri:	 Postmodernizm	 ve	 Edebiyat,	 Edebiyat	 ve	 Psikoloji	 (incele-
me-araştırma);	Biraz	Sonra	Yağmur	Yağacak	(hikâye);	Şubat	Vişneleri	(ro-
man)…

DİL BİLGİSİ
1) Gerek edebiyat dünyasının vazgeçilmez öğesi olan yazarın psikolojisinin anlaşılması, gerek o 

psikolojinin esere yansımalarının ipuçlarının elde edilmesi…
Bu cümlede altı çizili kelimelerin yazılışı doğru ise “D” kutucuğunu, yanlış ise “Y” kutucu-

ğunu işaretleyiniz.

vazgeçilmez

psikolojisinin

öğesi

ipuçlarının

elde edilmesi

Doğru Yanlış

2)	 Freud, genel olarak sanat eseri, özelde ise edebî eser üzerinde uzun uzadıya düşünmüş ve 
hem sanat eserinin kendisini hem de onun öznesi olan yazar ve sanatçıyı psikanalitik bir gözle de-
ğerlendirmiştir.

Bu cümlede altı çizili sözlerin cümleye kattıkları anlamları karşılarındaki boşluğa yazınız.

psikanalitik bir göz 

uzun uzadıya düşünmek

3)	 Edebiyat ve psikolojinin bir bilim dalı olarak birbirine yakınlık ve uzaklığıyla ilişkilerinin ele alın-
ması tarihi çok uzaklara dayanmaz. 

Bu cümlede altı çizili kelime hangi anlamıyla kullanılmıştır?

A)	Terim	anlamıyla.	
B)	Gerçek	anlamıyla	
C)	Deyim	anlamıyla
D)	Mecaz	anlamıyla	
E)	Yan	anlamıyla	

4)	 Bu ve benzeri pek çok sorunun cevabını, ancak edebiyat ile psikolojinin ortak ve ayrılan nok-
talarını tespit ettikten sonra bulabiliriz.

Bu cümlede altı çizili kelimeyle anlatılmak istenen nedir? Açıklayınız. 
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3. MetinHazırlık

1)	 Sınıfa	Türk	dünyası	haritası	getiriniz.	Bu	harita	üzerinde	Türkçenin	konuşulduğu	ülkeleri	
gösteriniz.	Ardından	Genel	Ağ	(internet)	üzerinden	bu	ülkelerde	konuşulan	Türkçeye	(Azerice,	
Kırgızca,	Türkmence…)	örnek	olabilecek	bir	video	izleyiniz.	Yaptığınız	çalışmalardan	hareketle	
coğrafya	farklılaşmasının	konuşma	ve	yazı	dili	üzerinde	etkisi	olup	olmadığını	tartışınız.

2)	 İmkânlarınız	dâhilinde,	yaşadığınız	şehirde,	iş	yerlerine	yabancı	isimler	veren	iş	yeri	sahip-
leriyle	görüşerek	neden	böyle	bir	tercihte	bulunduklarını	sorunuz.	Gözlemlerinizi	arkadaşlarınızla	
paylaşınız.	Sizce	son	dönemde	giderek	artan	bu	durumun	Türkçe	üzerinde	nasıl	bir	etkisi	olabilir?	
Sözlü	olarak	ifade	ediniz.

DİL-ULUS BAĞLANTISI
Dil,	sosyal	bir	varlık	ve	belirli	toplumların	anlaşma	

aracı	 olarak	 tanımlanınca	 da,	 bir	 ulusu	 ulus	 yapan	
öğelerin	 başında	 gelir.	 Çünkü,	 bir	 toplumun	 ulus	 ni-
teliğini	kazanabilmesi,	her	şeyden	önce	o	ulusa	özgü	
bir	dilin	varlığı	iledir.	Dil	bir	ulusun	duygu	ve	düşünce	
tarzı,	tarihi	ve	toplum	hayatı	ile	birlikte	yürüdüğünden,	
ulus	 varlığının	 bir	 damgası	 ve	 o	 ulusun	 ayrılmaz	 bir	
parçasıdır.	 Aynı	 zamanda	 o	 ulusun	 sosyal	 yapısının	
ve	 ruhunun	gerçek	bir	aynasıdır.	Kendisi	de	o	 toplu-
mun	 içinde	bulunduğu	tarihî	ve	sosyal	şartlar	altında	
değişir	ve	gelişir.	Toplumdaki	her	türlü	değişme	ve	ge-
lişmenin	de	aracı	olduğundan,	bir	ulusun	genel	kültür	
seviyesi	ile	de	yakından	ilişkilidir.

Sosyal	bir	varlık	olarak	dilin	zaman	içinde	uğradığı	
değişim	ve	gelişme	iki	şekilde	kendini	gösterir:	1)	Dilin	
yapı	ve	işleyişine	bağlı	olarak,	2)	Dış	etkenlerle.

1)	Bilindiği	gibi,	her	dilin	kuruluş	döneminden	gelen	
bir	yapısı	ve	işleme	biçimi	vardır.	Ayrıca,	her	dil	toplu-
mu	oluşturan	kişiler	arasında	ortak	bir	anlaşma	aracı	
olarak	kullanılagelirken	de	işleklik	kazanır.	Dilin	kendi	
yapı	ve	işleyişinden	gelen	özellikler,	o	dilin	kurallarını	ortaya	koyar	ve	çeşitli	diller	arasındaki	yapı	
ayrılıklarını	doğurur.	(…)	Ancak,	çeşitli	diller	arasındaki	yapı	ayrılıkları	bir	yana,	her	dil	kendi	özel	
yapı	ve	işleyişinden	doğan	kurallar	bakımından	zamanla	kendi	içinde	de	birtakım	değişimlere	uğrar.	
Bu	değişimler	dilin	ses	yapısında	görülebildiği	gibi,	şekil	bilgisinde	ve	cümle	düzeninde	de	görüle-
bilir.	Türkçenin	XII.	yüzyıla	kadar	süren	tarihî	döneminde	bir	-ğan,	-gen	ekinin	var	oluşu,	XII.	yüzyıl	
ortalarından	başlayarak	belirli	kollarda	ek	başlarındaki	ğ-	g-	ünsüzlerinin	erimesi	ile	bu	ekin	Anadolu	
bölgesinde	-an/-en	biçimine	dönüşmüş	olması,	işte	dilin	bu	değişme	durumu	ile	ilgilidir.	Yine	eski	ka-
pığ	kelimesinin	Anadolu	bölgesinde	kapı	ve	kapu	şekillerini	alışı	ile,	Doğu	Türk	lehçelerindeki	köz	keli-
mesinin	Türkiye	Türkçesinde	göz	oluşu	da	hep	bir	dilin	yapı	ve	işleyiş	özelliğinden	gelen	değişimlerdir.

2)	Dilde	dış	etkenler	ile	ortaya	çıkan	değişimler	ise	bir	ulusun	zaman	içinde	uğradığı	bütün	de-
ğişimlerin	dile	yansıması	şeklinde	kendini	gösterir.	Bir	ulusun	siyasal	ve	sosyal	hayatındaki	yüksel-
meler	ve	çöküntüler,	göçler,	yeni	bölgelerde	yerleşmeler	ve	yerleştikleri	yerlerde	değişik	kavimlerle	
kaynaşmalar,	din	değiştirmeler,	komşu	veya	komşu	olmayan	ulus	ve	kavimlerle	yapılan	ticarî	ve	kül-
türel	alışverişler,	kültür	alanı	değişmeleri	ve	daha	başka	sebepler	nasıl	bir	ulusun	sosyal	hayatında	
birtakım	önemli	değişiklikler	doğuruyorsa,	bu	değişiklikler	elbette,	o	ulusun	sosyal	hayatının	gerçek	
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bir	aynası	olan	dilde	de	kendini	gösterecektir.	Nitekim	VIII-IX.	yüzyıllarda,	Budizm'i	ve	Manihaizm’i	
kabul	eden	Uygur	Türkleri’nin	dünya	görüşlerini	bu	dinin	gereklerine	uydurmaları	ile	Uygurca	da	bu	
dünya	görüşüne	ayak	uydurarak	yeni	kavram	ve	kelimeler	kazanmış;	ona	uygun	bir	anlatım	biçimi-
ne	bürünmüştür.	Türklerin	M.S.	X.	yüzyılda	İslamlığı	kabul	edişlerinden	sonraki	durum	da	aynıdır.	
İslamlığın	dünya	görüşü	ve	kültür	çerçevesi	 içinde	yavaş	yavaş	Türkçeye	pek	çok	Arapça	kelime	
aktarılmış;	Türkçenin	söz	hazinesi	ve	anlatım	biçimi	az	veya	çok	oranda	bu	dilin	etkisinde	kalmıştır.

Ulusların	sosyal	durumlarında	meydana	gelen	değişikliklerin	dile	yansıması	olayı,	yukarıda	say-
dığımız	bütün	etkenler	için	söz	konusudur.	Bu	etkenler	bazan	dili	o	kadar	güçlü	bir	şekilde	kendi	etki	
alanlarına	çekerler	ki	böyle	durumlarda	o	dilin	kendi	yapı	ve	işleyişine	uygun	genel	akışını	değiştire-
cek	durumlar	ortaya	çıkabilir,	özellikle	kültür	seviyeleri	yüksek	ulusların	bu	bakımdan	yaptıkları	etki	
çok	güçlüdür.	Türkçenin	bir	zamanlar	Arapça	ve	Farsçanın	yoğun	bir	etkisine	uğramış	olması,	Fran-
sızcanın	XVI.	yüzyıldan	önce	ve	XVII.	yüzyıldan	sonra	olmak	üzere	Almancayı	büyük	çapta	kendi	
etki	alanına	çekmesi,	yukarıda	saydığımız	dış	etkenlerin	belirgin	örnekleridir.	Bu	gibi	dıştan	gelen,	
özellikle	yabancı	kültürlerin	baskısından	gelen	etkenler	yoğunlaştıkça	dil,	kendi	yapı	ve	işleyişinden	
gelen	özelliklerini	yavaş	yavaş	yitirmeğe	yüz	tutar.	Kendi	kendini	geliştirme	olanakları	engellenir	ve	
körelir.	Dolayısiyle	dil	ile	ulusu	birbirine	bağlayan	manevî	bağ	da	çözülmeye	başlar.	İşte	böyle	du-
rumlarda	dili	içine	sürüklendiği	çıkmazdan	kurtaracak	en	büyük	yardımcı	ulusal	bilinçtir.	Kendi	varlık-
larının	bilincine	erişmiş	olan	uluslar	dilleri	üzerinde	son	derece	duyarlı	davranırlar.	Dil	bir	ulusu	ulus	
yapan	öğelerin	başında	geldiğine	göre,	ulus	ile	ulusal	dil	arasında	yakın	bir	bağlantı	var	demektir.	Bir	
ulusun	kendi	diline	olan	bağlılığı	ve	ona	verdiği	önem,	doğrudan	doğruya	dil	ile	ulus	arasındaki	çözül-
mez	bağı	kuran	ulusal	bilincin	o	ulusta	gelişmiş	olup	olmaması	ile	ilgilidir.	Ulusal	bilince	erişmiş	olan	
milletler,	kendi	dillerine	gereken	özeni	göstermişler,	onu	işleyip	geliştirerek	yüksek	anlatım	gücüne	
sahip	zengin	birer	kültür	dili	durumuna	getirmişlerdir.	Bu	nedenle,	dilin	bir	ulusun	hayatındaki	yeri	pek	
önemlidir.	Bu	durum,	her	dil	gibi	elbette	Türkçemiz	için	de	söz	konusudur.	(…)

Zeynep KORKMAZ, Cumhuriyet Döneminde Türk Dili
(Kısaltılmıştır.)

Metinde Geçen Bazı Kelime ve Kelime Grupları
işleklik : İşlek olma durumu.

“öğe, yitirmeğe, M.S.” kelimelerinin yazımındaki standart dışı kullanımlar yazarın tercihi ve  
metnin yazıldığı döneme özgüdür.
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Dil;	temeli	bilinmeyen	zamanlarda	atılmış,	kendi	doğal	yapısı	ve	kuralları	içerisinde	yaşayan	
ve	gelişen,	canlı	bir	varlık,	sosyal	bir	kurumdur.	Her	dilin	doğuşu,	ortaya	çıkışı,	gelişimi	ve	kulla-
nılışı	zorlamayla	değil,	kendi	doğal	yapısı,	işleyişi	ve	kuralları	doğrultusunda	gerçekleşir.	Bütün	
doğal	diller;	her	canlı	varlık	gibi	doğar,	büyür,	gelişir,	değişir	ve	ölür.	Bir	dildeki	değişim	o	dilin	
kendi	iç	ve	dış	dinamikleri	ile	gerçekleşir.	

Bir	dil,	kendi	kuralları	içerisinde	ses,	
söz	varlığı	ve	şekil	bakımından	zaman-
la	değişebilir.	Örneğin;	“kel-	>	gel-”,	“kö-
nül	>	gönül”,	“edgü	>	eygü	>	eyü	>	eyi	>	
iyi”…	Kimi	zaman	da	bir	dildeki	bazı	ke-
limeler	anlam	değişmesine	uğrayabilir.	
Örneğin;	“yavuz”	kelimesi	eski	Türkçe-
de	 “kötü,	 hırsız”	 anlamlarına	 sahipken	
günümüzde	 “yiğit,	 iyi,	 gürbüz,	 güzel”	
anlamlarını	karşılar.	

Bir	 dildeki	 değişim	 çoğunlukla	 ko-
nuşma	dilinde	başlayıp	daha	sonra	da	
yazı	dilini	etkiler.	Çünkü	konuşma	dilin-
deki	değişim	yazı	diline	oranla	daha	hızlı	olur.	Yazı	dili	durağan,	konuşma	dili	ise	dinamik	olduğu	
için	zamanla	yazımla	söyleyiş	arasındaki	fark	büyür	ve	yazı	dilinde	reform	yapma	ihtiyacı	ortaya	
çıkar.

Siyasi,	toplumsal,	ekonomik	ve	teknolojik	gelişmeler	yazı	ve	konuşma	dilini	etkiler.	Özellikle	
son	yıllardaki	teknolojik	gelişmeler;	hayat	tarzımızı,	düşünce	şeklimizi	ve	kullandığımız	dili	hızla	
değiştirmektedir.	Bu	yüzden	dilimize	“e-posta,	emoji,	drone,	selfie	(öz	çekim)”	gibi	yeni	kelimeler	
girmektedir.	

	Her	dil	gelişimini	sürdürmek,	zamanla	ortaya	çıkan	yeni	kavramları	ve	oluşan	ihtiyaçlarını	
karşılamak	için	ya	etkileşimde	olduğu	dillerden	kelimeler	alır	ya	da	bu	kelimeleri	kendi	imkânları	
içinde	üretir.	Çeviri	yoluyla	da	yeni	alanların	gerektirdiği	kelimeler	ve	terimler	türetilir.	Bu	keli-
melerin	bazıları	dilde	kabul	görür,	bazıları	unutulur	gider,	bazıları	ise	ait	olduğu	alanda	kalır	ve	
o	alanla	ilgilenenlerin	sözlüklerinde	yerini	alır.	Bu	durum	aynı	zamanda		“kelime	ölümü”	kavra-
mını	beraberinde	getirir.	Artık	kullanılmayan	nesneleri	ya	da	kavramları	karşılayan	gövlek	(tahta	
kova),	guşane	(iki	kulplu	tencere),	cıbarmak	(kabarmak)	gibi	kelimelerin	yerlerini	yeni	kelimelere	
bırakması	bu	duruma	örnek	gösterilebilir.	

Devletler	arasında	kurulan	siyasi	ve	
ticari	 ilişkiler	 zamanla	 kültür	 alanında,	
özellikle	 de	 dil	 alanında	 etkileşime	 yol	
açar.	Bu	etkileşim	sonucunda	bir	dildeki	
kelimeler	ve	bazı	kurallar	başka	dillere	
geçebilir.	 Türkçe	 de	 bu	 ilişkilere	 bağlı	
olarak	 birtakım	 değişikliklere	 uğramış,	
farklı	dillerin	etki	alanına	girmiştir.	 İsla-
miyet’in	kabulü	ile	Arapça	ve	Farsçanın,	
Tanzimat	 sonrasında	 da	 Fransızcanın	
Türk	dilini	etkilemesi	bu	duruma	örnek	
gösterilebilir.	

Metin ve Türle İlgili Açıklamalar
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Osmanlı	Devleti'nin	son	dönemlerindeki	siyasi	ve	idari	alandaki	yenileşme	hareketleri	Türk	
dilini	etkilemiştir.	Özellikle	Tanzimat	Dönemi'ndeki	dili	sadeleştirme	çabaları	ile	tercüme	ve	ga-
zetecilik	faaliyetleri	de	dil	üzerinde	etkili	olmuştur.	Bu	dönemde	dilde	istenilen	sadeleştirme	tam	
anlamıyla	gerçekleştirilemese	de	dilde	sadeleşmenin	önü	açılmıştır.	

XX.	yüzyılın	başlarında	“Yeni	Lisan-
cılar”ın	çalışmalarıyla	dilde	sadeleşme	
sağlanmış	 ve	 bu	 sadeleşme	 Cumhu-
riyet	 sonrasında	 da	 devam	 etmiştir.	
Cumhuriyet	Dönemi’nde	Latin	alfabesi-
ne	geçilmiş,	açılan	yeni	eğitim	kurum-
ları	 ile	 okuma	 yazma	 oranı	 artmıştır.	
Cumhuriyet	Dönemi’nde	 yapılan	 çalış-
malar	 ile	 yazı	 dili	 ile	 konuşma	 dili	 bir-
birine	daha	da	yaklaşmış,	daha	önceki	
yıllarda	görülen	aydın	dili,	halk	dili	gibi	
ayrımlar	ortadan	kalkmıştır.

Türkçe	yüzyıllar	boyunca	akıp	gelen	nehir	gibi	içinden	geçtiği	her	topraktan	birtakım	unsurlar	
almış	 fakat	aldığı	her	unsuru	bünyesine	uydurarak	Türkçeleştirmiş	ve	kendi	kalıplarında	erit-
miştir.	Buna	karşılık	Türkçe	de	etkileşimde	olduğu	diğer	dilleri	etkilemiş,	bu	dillere	Türkçeden	
kelimeler	ve	bazı	yapılar	geçmiştir.	

1)	 “Dil-Ulus	Bağlantısı”	adlı	metnin	konusunu,	yazılış	amacını	hedef	kitlesini	belirleyiniz.	Metnin	
konusunun	Türk	dili	tarihiyle	ilgilenen	biri	için	ilgi	çekici	olup	olmadığını	belirtiniz.	 

2)	 Metni	oluşturan	birimlerde	ele	alınan	yardımcı	düşünceleri	ve	metnin	ana	düşüncesini	belirle-
yiniz.

3)	 Okuduğunuz	metinde	dildeki	değişme	ve	gelişmelerle	ilgili	ortaya	konulan	bilgi,	tespit	ve	gö-
rüşleri;	gerekçe,	kanıt,	tutarlılık,	geçerlilik,	doğruluk	açısından	değerlendiriniz.	 

4)	 Bir	dilin	zaman	içinde	uğradığı	değişim	ve	gelişmenin	ana	sebepleri	nelerdir?	Metinden	örnek-
lerle	açıklayınız.	 

5)	 Türk	dilinin	tarihî	dönemlerini	dikkate	alarak	farklı	kültürlerle	etkileşimin	dilimizi	nasıl	etkiledi-
ğini	metinden	hareketle	açıklayınız.	 

6)	 Yazarın	konuyu	hangi	açıdan	ele	aldığını	belirleyerek	konuyla	ilgili	görüşlerini	bilimsel	verilere	
dayandırıp	dayandırmadığını	değerlendiriniz.	 

7)	 Okuduğunuz	metinden	dillerdeki	değişimin	nedenleriyle	ilgili	tespitlerinizi/çıkarımlarınızı	met-
ne	dayanarak/gerekçelendirerek	belirtiniz.	

8)	 Metindeki	anlatım	biçimlerini,	düşünceyi	geliştirme	yollarını	ve	bunların	işlevlerini	belirleyiniz.	 

9)	 Yazarın	bir	bilim	insanı	olması	metnin	üslup	özelliklerini	nasıl	etkilemiştir?	Metinden	örnekler	
vererek	açıklayınız.	 

Metni Anlama ve  Çözümleme
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Yabancı	 dillerin	Türkçe	üzerindeki	 olumsuz	etkileri	 konusunda	arkadaşlarınızın	görüşlerini	 alı-
nız.	 

1. Etkinlik

Yazılı	ilk	eserlerimiz	olan	-8.	yy.da	yazılmış-	Orhun	Abideleri’nden	alınmış	aşağıdaki	metni	oku-
yunuz.	

2. Etkinlik

Tengri teg tengri bolmış Türk Bilge Kağan bu 
ödke olurtum. Sabımın tüketi eşidgil. Ulayu ini 
yigünüm oğlanım biriki oğuşum budunum biri-
ye şadpıt begler yırıya tarkat buyruk begler Otuz 
[Tatar ... ] 

Göktürk Türkçesi

Tanrı gibi gökte olmuş Türk Bilge Kağanı 
bu zamanda oturdum. Sözümü tamamiyle, işit. 
Bilhassa küçük kardeş, yeğenim, oğlum, bütün 
soyum, milletim, güneydeki şadpıt beyleri, kuzey-
deki tarkat, buyruk beyleri, Otuz Tatar…

Orhun Abideleri, haz.: Muharrem Ergin

Günümüz Türkçesi (Türkiye Türkçesi)

Bu	metinden	hareketle	Göktürk	Türkçesi	 ile	Türkiye	Türkçesini	 ses,	ek	ve	kelime	bakımından	
karşılaştırınız.

Zeynep Korkmaz (1922- ... ) 
Nevşehir'de	doğdu.	Ankara	Üniversitesi	DTCF	Türk	Dili	ve	Edebiyatı	Bö-

lümünden	mezun	oldu.	Aynı	fakültede	akademik	hayatına	başladı.	Ankara	
Üniversitesinde	öğretim	üyeliğinin	yanı	sıra	resmî	ve	idari	görevlerde	bulun-
duktan	sonra	TRT,	TDK	ve	YÖK’te	görev	yaptı.	

Zeynep	Korkmaz’ın	Türk	diliyle	ilgili	birçok	kitabı,	250’ye	yakın	araştırma	
yazısı	vardır.	Araştırma	yazıları	(makaleleri)	“Türk	Dili	Üzerine	Araştırmalar”	
adlı	kitapta	toplanmıştır.	“Güney-Batı	Anadolu	Ağızları”	adlı	kitabı	1955	yı-
lında	Türk	Dil	Kurumundan	teşvik	ödülü	almıştır.	“Türk	Dilinin	Tarihî	Akışı	İçinde	Atatürk	ve	Türk	
Dili”	adlı	kitabı	da	bilimsel	yayınlar	arasındaki	bir	yarışmada	1967	yılı	"Yunus	Nadi	Armağanı"	
birinciliğini	kazanmıştır.	

Eserleri:	Türk	Dilinin	Tarihî	Akışı	İçinde	Atatürk	ve	Dil	Devrimi,	Cumhuriyet	Döneminde	Türk	
Dili,	Gramer	Terimleri	Sözlüğü,	Türk	Dili	Araştırmaları	(2	cilt),	Türkiye	Türkçesi	Grameri	(Şekil	
Bilgisi)	(inceleme-araştırma)…

DİL BİLGİSİ  
1)	 “Türkçenin XII. yüzyıla kadar süren tarihî döneminde bir -ğan, -gen ekinin var oluşu, XII. yüzyıl 

ortalarından başlayarak belirli kollarda ek başlarındaki ğ- g- ünsüzlerinin erimesi ile bu ekin Anadolu 
bölgesinde -an/-en biçimine dönüşmüş olması, işte dilin bu değişme durumu ile ilgilidir.”

Kelimeler, zaman içerisinde değişik anlam ilgileriyle kullanılabilir. Bir kelimenin anlam de-
ğerlerindeki değişmelere “kelimede	anlam	olayı” denir. Buna göre yukarıdaki cümlede altı çizili 
kelime, aşağıdaki anlam olaylarından hangisiyle açıklanabilir?

A)	Anlam	genişlemesi	 B)	Anlam	daralması	 C)	Anlam	kötüleşmesi
	 D)	Deyim	aktarması	 E)	Ad	aktarması
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2) “Dil-Ulus	Bağlantısı” adlı metinde geçen aşağıdaki kelimelerin doğru yazımını işaretleyiniz. 

bazan bazen

Manihaizm Maniheizm

Birtakım 
(değişimler)

bir takım 
(değişimler)

öğe öge

M.S. X. yüzyıl MS X. yüzyıl

Dolayısıyla Dolayısiyle

Tarihi 
(dönem)

Tarihî 
(dönem)

Türkçe’nin Türkçenin

3)	 Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözlerin anlamını, metindeki bağlamından hareketle tah-
min ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu “TDK	Türkçe	Sözlük”ten kontrol ediniz.

Uygurca da bu dünya görüşüne ayak uydura-
rak yeni kavram ve kelimeler kazanmış…

İşte böyle durumlarda dili içine sürüklendiği 
çıkmazdan kurtaracak en büyük yardımcı ulusal 
bilinçtir.

Cümleler Tahminim

4)	 Söylenişte tekil olmasına rağmen aynı türdeki tüm varlıkları ifade eden kelimelere “genel an-
lamlı”; varlıkları tek tek, sınırlı anlam boyutları içinde karşılayan kelimelere “özel anlamlı” kelimeler 
denir.

Buna göre, aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin genel anlamlı mı yoksa özel anlamlı 
mı olduğunu belirleyiniz.

Cümleler Genel 
anlamlı

Özel 
anlamlı

Her	dilin	kuruluş	döneminden	gelen	bir	yapısı	ve	işleme	biçimi	vardır.

Türkçenin	söz	hazinesi	ve	anlatım	biçimi	az	veya	çok	oranda	bu	dilin	
etkisinde	kalmıştır.

5) “Bir ulusun siyasal ve sosyal hayatındaki yükselmeler ve çöküntüler, göçler, yeni bölgelerde 
yerleşmeler (…) ve daha başka sebepler nasıl bir ulusun sosyal hayatında birtakım önemli değişik-
likler doğuruyorsa, bu değişiklikler elbette, o ulusun sosyal hayatının gerçek bir aynası olan dilde de 
kendini gösterecektir.”

Bu cümledeki altı çizili kelimelerin yerine yakın anlamlısını ya da eş anlamlısını getiriniz. 
Yakın anlamlı/eş anlamlı kelimelerin her zaman birbirinin yerine kullanılıp kullanılamayacağını 
tartışınız. 
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4. MetinHazırlık

1)	 Sözlüklerin	yabancı	dil	eğitimi,	turizm	vb.	alanlardaki	işlevi	hakkında	neler	söylenebilir?	

2)	 Dilini	bilmediğiniz	bir	ülkeye	yapacağınız	seyahat	sırasında	yanınıza	alacağınız	üç	şey	ne	
olurdu?	Niçin?

3)	 Ne	zaman	ve	hangi	amaçla	sözlük	kullanırsınız?	Bunun	için	basılı	sözlükleri	mi	yoksa	Ge-
nel	Ağ	üzerindeki	sözlükleri	mi	tercih	edersiniz?	Niçin?

SÖZLÜKLERİMİZ
Sözlük,	dilin	kelime	hazinesini	derleyip	bir	arada	toplayan	temel	kitaptır.	Bu	temel	kitapta,	yazı	

ve	konuşma	dilinde	geçen	 -özel	adlardan	başka-	bütün	kelimeler	 yer	alır.	Sözlük	bir	ahlak	kitabı	
olmadığına	göre,	hiçbir	kelime	kötü	ve	çirkin	diye	atılmaz.	Kelimelerin	tanımları	yapılır,	okunuşları,	
yazılışları,	belirtilmek	istenilen	anlama	göre	söylenişteki	vurguları	gösterilir.	Uzak	ve	yakın,	gerçek	
ve	mecaz	bütün	anlamları	örnekleriyle	anlatılır.	Gerekirse	kökenleri	açıklanır.	Dilbilgisiyle	ilgili	çeşitli	
hâlleri	ve	türeyişleri	belirtilir.

Sözlük,	yalnız	dilin	kelime	hazinesini	 toplamakla	kalmaz;	dili	korur,	onu	bozulup	yozlaşmaktan	
kurtarır.	Bu	özellikleriyle	bir	bakıma	dilbilgisiyle	birlikte,	dilin	anayasası	denilebilecek	üstün	bir	değer	
taşır.

Bu	denli	önemli	olan	Türkçe	bir	sözlükten,	yakın	zamanlara	dek	yoksun	kalışımız	çok	üzücüdür.	
İlk	kez	Tanzimat	Devri'nde	göze	çarpan	bu	eksiklik,	yazarlar	ve	düşünürler	arasında	uzun	tartışma-
lara	yol	açtı.	Dilin	kelimelerini	kapsayacak	bir	sözlüğe	ve	kurallarını	toplayacak	bir	dilbilgisi	kitabına	
olan	ihtiyacımız	uzun	uzun	belirtildi.	Ama	böyle	bir	girişime	başlayacak	kimse	çıkmadı;	bütün	dilekler	
sözde	kaldı.	Peki,	bizim	Türkçe	sözlüğümüz	yok	muydu?	Yoktu.	Eldeki	sözlükler,	“Türkçe,	Arapça	ve	
Farsçadan	mürekkep”	Osmanlıcanın	sözlükleriydi.	Türkçü	ve	Türkçeci	olan	Vefik	Paşa	bile,	hazırla-
dığı	sözlüğe	Lehçe-i	Osmanî	adını	vermek	eğiliminden	kendini	kurtaramamıştı.	Sonunda	Türkçeci	
olan	Şemsettin	Sami,	konuşma	ve	yazı	dilimizde	geçen	kelimeleri	toplayarak,	Arapça	ve	Farsça	ağır	
kelimeleri	atıp,	Türkçe	kelimelere	daha	çok	önem	vererek	sözlüğünü	hazırladı	ve	buna	hiç	duraksa-
madan	Kamus-ı	Türkî	adını	verdi.

Oysa,	Türk	dilinin	ilk	gelişme	çağlarından	başlayarak	ortaya	konulan	eserlerimizi	gözden	geçire-
cek	olursak,	dinî	eserlerden	sonra	sözlüklerin	büyük	bir	yer	tuttuğunu	görürüz.	Kaşgarlı	Mahmut'un	
Divanü	Lügati't-Türk'ü	Araplara	Türk	dilini	öğretmek	üzere	kaleme	alınmış	Arapça	bir	sözlüktür;	kap-
sadığı	özellikler	ve	açıklamalarla	bugün	de	değerini	korumaktadır.	Harezm	bölgesinde	Mehmet	b.	
Kays'ın	Tibyânül-Lugâtı't	Türkî	alâ	Lisani'l-Kanklı	adıyla	meydana	getirdiği	sözlük,	bu	konuda	atılmış	
bir	adımdır.	Bu	da	elimize	geçmemiştir.	Mısır	ve	Suriye	bölgelerinde,	Memluklar	devrinde	kaleme	
alınmış	sözlükler	de	büyük	bir	önem	taşır.	Bunları	bir	yana	bıraksak	bile	XIII.	yüzyıldan	sonra	Anado-
lu'da	kaleme	alınmış	olan	sözlükler	büyük	bir	çabanın	ürünüdür.

Bizde,	ilk	sözlük,	XIII.	yüzyılda,	Mehmet	b.	Mustafa	b.	Zekeriyya,	b.	Hoca	Hasanı	Fahrettin	Sal-
gurî'nin	(d.	H.631=M.1233-ö.H.733=M.1313)	Selçuklular	devrinde	Türk	dilinin	başlıca	kurallarını	ve	
kelimelerini	kaside	hâlinde	toplayan	eserdir.	(…)	Ne	yazık	ki	bu	ilk	ve	önemli	eser	meydanda	yoktur.

Sözlükler	asıl	XIV-XVI.	yüzyıllar	arasında	görülür.	Ancak	bu	sözlükler	 “Arapça-Türkçe”,	 ‘‘Fars-
ça-Türkçe”	ya	da	bunların	karışımıdır.	 İlk	zamanlar	 için	bu	çok	doğaldır,	 İslam	uygarlığı	çerçevesi	
içinde	dilimize	giren	yabancı	kelimelerin	Türkçe	karşılıklarını	gösteren	böyle	sözlüklerin	hazırlanması	
gerekli	idi.	Ama	yine	gerekirdi	ki	salt	Türkçe	kelimeler	de	toplanmış,	unutulup	gitmekten	korunmuş	
olsun.	İşte	gerekli	görülmediği	için	bu	yapılmadı.	Yapılması	düşünülmediği	için	de	yığınlarla	Türkçe	
kelimeler	ve	deyimler	unutulup	gitti.	Bundan	ötürü	de	dilimiz	kısırlaştı.
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Arapçadan	Türkçeye	aktarılan	sözlüklerin	son	ürünleri	arasında	bugün	elimiz	altında	bulunan	Ah-
terî	Mustafa'nın	Ahterî-i	Kebir,	Mütercim	Asım’ın	Arapçadan	Türkçeye	Kamus	çevirisi	ile,	Farsçadan	
Türkçeye	Burhan-ı	Kaat'ı	en	önemlileridir.	Hâlâ	baş	vurduğumuz	değerli	kaynaklarıdır.

Tanzimattan	sonra,	Osmanlıca	deyiminin	yayıldığı	çağda	sözlükler,	Türkçe,	Arapça	ve	Farsça	
kelimeleri	kapsadığı	için	“Lûgat-ı	Osmaniyye”	adını	almaya	başladı.	Vefik	Paşa’nın	bir	cildi	Türkçe,	
öteki	cildi	Osmanlıca	kelimeleri	kapsayan	Lehçe-i	Osmanî’si,	Muallim	Naci’nin	Lugat-ı	Naci’si,	Meh-
met	Salahaddin’in	Kamus-ı	Osmanî’si	elde	bulunan	sözlüklerin	en	yararlılarıdır.	Yalnız	daha	önceleri	
hazırlanmış	olan	Şeyhülislam	Esat	Efendi'nin	Lehçetü'l-Lugât’ı	“lisan-ı	Türkî’de	müsta'mel	mastar	ve	
isimler	huruf-ı	hecâ	üzre	tertip,	sonra	Arapça	ve	Farsça	maanisini	tefsir”	eder.	Bu,	öteki	sözlüklerden	
farklıdır.	Kapsadığı	Türkçe	kelimeler	 yetersiz	de	olsa	bu	alandaki	 çabayı	göstermesi	bakımından	
ilginçtir.

Bizde	hazırlanan	sözlüklerin	hepsi,	dilden	çok	edebiyat	göz	önünde	tutularak	tertiplenmiş,	tanım	
fikri	henüz	gelişmemiştir.	Onun	 içindir	ki	dil	bakımından	yetersiz	sayılır.	Muhtaç	olduğumuz	çeşitli	
sözlüklerin	 başlıcaları:	 Konuşma	 ve	 yazı	 dilimizdeki	 kelimeleri	 kapsayan	 Türkçe	 sözlük,	 dilimizin	
kelime	hazinesini	kapsayan	tarama	ve	derleme	sözlükleri,	terimler	sözlükleri,	deyimler	sözlüğü,	me-
cazlar	sözlüğü,	yakın	ya	da	eş	anlamlı	kelimeler	sözlüğü,	edebiyat	sözlüğü,	kafiye	sözlüğü,	argo	söz-
lüğü,	bilim	ve	sanat	dallarının	sözlükleri,	etimoloji	sözlüğü	yer	alır.	Bunlardan	halk	ağzından	derlenen	
ve	kitaplardan	taranan	Tanıklarıyla	Tarama	ve	Halk	Ağzından	Söz	Derleme	sözlükleri	Dil	Kurumu	
Derleme	ve	Tarama	Kolunca;	çeşitli	bilim	dallarıyle	 ilgili	 terim	sözlükleri,	Terim	kolunca,	 ilgili	bilim	
adamlarına	ısmarlanıp	hazırlatılmakta	ve	yayımlanmaktadır.	Öteki	sözlüklerin	çoğu	Dil	Kurumunca	
ya	da	Kurum	görevlilerince	hazırlanmıştır	ve	hazırlanmaktadır.

Bir	de	Türkiye	Türkçesinin	Tarihsel	Sözlüğü	vardır	ki	onun	da	son	zamanlarda	Kurumca	hazırlı-
ğına	başlanmıştır.	(…)

Agâh Sırrı LEVEND, Dil Üstüne
(Kısaltılmıştır.)
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Okuduğunuz	metin,	Agâh	Sırrı	Levend’in	Türk	Dili	dergisinde	1965-1973	yılları	arasında	ya-
yımladığı	 yazılarından	bir	 kısmını	 topladığı	 “Dil	Üstüne”	 isimli	 kitabında	bulunmaktadır.	Agâh	
Sırrı	Levend	kaleme	aldığı	bu	yazısında	sözlükçülüğümüz	ve	Türkçenin	önemli	sözlükleri	üze-
rinde	durmuş,	TDK’nin	sözlük	çalışmaları	hakkında	bilgi	vermiştir.	

Bir	dilin	bütün	veya	belli	bir	çağda	kullanılmış	kelime	ve	deyimlerini	alfabe	sırasına	göre	tanım-
layan,	açıklayan,	başka	dillerdeki	karşılıklarını	veren	eserlere	sözlük	denir.	Sözlüklerin	en	önemli	
özelliği	temel	başvuru	kitapları	arasında	yer	almasıdır.	Sözlükler	hazırlanış	amaçları	ve	taşıdıkları	
nitelikleri	bakımından	çok	çeşitlidir.	

Sözlüklerin	ortaya	çıkışı	yabancı	dil	öğrenme	ihtiyacıyla	ortaya	çıkmıştır.	Dünyada	ilk	sözlü-
ğün	nerede	hazırlandığı,	hangi	dili	temel	aldığı	konusunda	bilgimiz	yoktur.	Ancak	bugünkilere	
benzer	ilk	sözlük	olarak	Aristophanes’in	(Aristofanes)	yaklaşık	olarak	MÖ	V-IV.	yüzyılda	yazdığı,	
Yunancada	seyrek	kullanılan	ve	açıklaması	güç	kimi	kelimeleri	bir	araya	getirdiği	eseri	kabul	
edilir.	Türkçenin	bilinen	ilk	sözlüğü	ise	Kâşgarlı	Mahmut’un	Türkçenin	Arap	dili	karşısında	zengin	
bir	dil	olduğunu	göstermek	amacıyla	hazırladığı	Dîvânu	Lugâti’t-Türk’tür.	Kâşgarlı	Mahmut,	Türk	
topluluklarının	ağız	özelliklerini	hem	ses	hem	de	söz	varlığı	bakımından	ayrıntılı	biçimde	ele	
almıştır.	Bu	nedenle	eserine	“Türk	Lehçeleri	Sözlüğü”	adını	vermiştir.	Çağdaş	sözlük	biliminde	
bugün	de	uygulanan	bir	yöntemle	tanımladığı	hemen	her	sözün	içinde	geçtiği	örnek	cümleleri,	
şiirleri,	atasözleri	ve	deyimleri	vermeye	özen	göstermiştir.

Türklerin	 İslamiyet’i	 kabul	 etmeleriyle	 birlikte	 Arapça	 ve	
Farsçadan	 çeviri	 yoluyla	 birtakım	 sözlükler	 hazırlanmıştır.	
Sonraki	yüzyıllarda	bu	 tür	sözlüklerin	sayısı	artmıştır.	 İki	dilli	
sözlükler	de	yavaş	yavaş	görülmeye	başlanmıştır.	19.	yüzyıl-
da	baskı	tekniklerinin	gelişmesiyle	sözlük	türleri	çeşitlenmiştir.	
Türkçe	sözlükler	üzerine	yapılan	çalışmalara	göre	1928	yılına	
kadar	eski	harflerle	basılmış	Türkçe	sözlüklerin	sayısının	250	
civarındadır.	Vankulu	Lügati,	basılan	en	eski	sözlüğümüzdür.	
Basılan	 diğer	 sözlükler	 arasında	 en	 önemlileri	 Ahmet	 Vefik	
Paşa’nın	“Lehçe-i	Osmânî”si	ile	Şemsettin	Sami’nin	“Kamus-i	
Türkî”sidir.	Ahmet	Vefik	Paşa	Arapça,	Farsça,	Türkçe	kelime-
lere	yer	verdiği	sözlüğünde	Türkçe	için	“Osmânî”	adını	kulla-
nır.	Şemsettin	Sami	 ise	yirminci	 yüzyılın	başında	hazırladığı	

“Kamus-i	Türkî”nin	ön	sözünde	Türkçenin	söz	varlığını	ortaya	koyduğunu,	dilimizin	Türkçe	oldu-
ğunu	belirtir.	

Metin ve Türle İlgili Açıklamalar

Metinde Geçen Bazı Kelime ve Kelime Grupları
huruf-ı hecâ : 1. Alfabe sırasına göre dizili harfler. 2. Kelimelerdeki harflere ayrıca ses 

katan elif, vav, he, ya harfleri.
maani : Manalar.
müsta'mel (müstamel) : 1. Kullanılmış olan. 2. Yeni olmayan, eski.
tefsir : Yorumlama.
yozlaşmak : Özündeki iyi nitelikleri birtakım dış etkenlerle zamanla yitirmek, 

özünden uzaklaşmak, bozulmak.

Yukarıda verilen kelime ve kelime gruplarının doğru telaffuzuna yönelik çalışmalar yapınız.
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Cumhuriyet	 Dönemi’nde	 sözlükçülük	 alanında	 Atatürk’ün	
gayretleriyle	önemli	gelişmeler	kaydedilir.	Türk	dili	konusunda-
ki	çalışmaları	resmî	ve	bilimsel	çerçevede	yürütmek	amacıyla	
kurulan	Türk	Dil	Kurumunun	asli	görevlerinden	biri	de	Türkçe	
sözlük	hazırlamak	olarak	belirlenir.	Bu	amaçla	ilk	baskısı	1943	
yılında	yapılan	ve	birçok	dilcimizin	emeğiyle	hazırlanan	“Türk-
çe	Sözlük”	Türkiye	Türkçesinin	en	önemli	sözlüklerinden	biridir.	
“Türkçe	Sözlük”ün	11.	baskısı	2011	yılı	içinde	yayımlanmıştır.	
Aynı	 zamanda	 Genel	 Ağ	 ortamında	 sürekli	 güncellenmekte-
dir.	TDK	“Türkçe	Sözlük”	dışında	derleme,	tarama,	terim,	öteki	
Türk	 lehçeleri,	 eski	 lehçeler	 vb.	 konularda	sözlükler	 yayımla-
mıştır.	Yurdumuzun	türlü	bölgelerinde	halk	ağzından	derlenmiş	
olan	Türkçe	veya	Türkçeleşmiş	sözlerin	bulunduğu	“Derleme	Sözlüğü”	ile	Türkiye	Türkçesinin	
tarihsel	söz	varlığını	ele	alan	“Tarama	Sözlüğü”	önemli	sözlüklerimizdendir.	Bu	sözlükler	bugün	
TDK	tarafından	http://tdk.gov.tr/	Genel	Ağ	sitesinde	paylaşılmaktadır.	Günümüzde	TDK	dışında	
çeşitli	kurumlar	ve	kişilerce	yayımlanmış	Türkçe	sözlükler,	Osmanlıca-Türkçe	sözlükler,	 terim	
sözlükleri,	Anadolu	ağızlarına	ait	sözlükler	gibi	eserler	de	vardır.

Metni Anlama ve  Çözümleme

1)	 Okuduğunuz	metinde	geçen	aşağıdaki	deyimlerin	anlamını,	metnin	bağlamından	hareketle	
tahmin	ediniz.	Tahminlerinizin	doğruluğunu	“TDK	Atasözleri	ve	Deyimler	Sözlüğü”nden	faydalanarak	
kontrol	ediniz.	 

Sözde kalmak

Göze çarpmak

Yoksun kalmak

2)	 a)	Metinde	bilgi	vermek,	düşündürmek,	yönlendirmek	amacıyla	kullanılan	ifadelerin	altını	çizi-
niz.	Bu	ifadelerden	hareketle	metnin	yazılış	amacını	belirleyiniz.	 

 b)	Metnin	yazılış	amacını	göz	önünde	bulundurarak	yazarın	bu	metni	hangi	okuyucu	kitlesini	
hedef	alarak	kaleme	aldığını	sözlü	olarak	ifade	ediniz.

3)	 “Sözlüklerimiz”	adlı	metnin	ana	düşüncesini	bir	cümleyle	ifade	etmeye	çalışınız.	Bu	ana	dü-
şüncenin	metin	içinde	belli	bir	cümleyle	açıkça	ifade	edilip	edilmediğini	inceleyiniz.	Ulaştığınız	sonuç-
ları	sözlü	olarak	ifade	ediniz.	 

4)	 Okuduğunuz	metne	göre	sözlük	türündeki	eserlerin	yazılış	amacı	ve	önemi	nedir?	

5)	 Türk	dilinin	tarihî	gelişimi	içerisinde	yazılan	önemli	sözlüklerimiz	nelerdir?	Bu	sözlüklerin	Türk	
dili	açısından	önemini	belirtiniz.	 

6)	 Bakış	açısı,	yazar	veya	anlatıcının	konuya	yakınlığıyla	ilişkilidir.	Bilgilendirici	metinlerde	yazarın	
aldığı	eğitim,	bilgi	düzeyi,	düşünce	farklılığı,	kültürel	çevresi	gibi	unsurlar	yazarın	bakış	açısını	oluşturur.	
Buna	göre	“Sözlüklerimiz”	adlı	metinde	yazarın	bakış	açısını	yansıtan	cümleleri	belirleyiniz.	Bu	cümle-
lerden	hareketle	yazarın	konuya	yaklaşımını	belirleyiniz.	 
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7)	 Okuduğunuz	metindeki	anlatım	biçimlerini	ve	düşünceyi	geliştirme	yollarını	belirleyiniz.	Yaza-
rın	metni	kaleme	almadaki	amacına,	farklı	bir	anlatım	biçimi	kullanarak	da	ulaşıp	ulaşamayacağını	
sözlü	olarak	ifade	ediniz.	 

8)	 Sözlük	türündeki	eserlerin	ortaya	çıkmasında	sözlü	ve	yazılı	kültürün,	toplumsal	değişimlerin	
ve	etkileşimlerin,	yayın	organlarının	ve	teknolojinin	etkileri	nelerdir?	Sözlü	olarak	ifade	ediniz.	 

Akademisyen	Pınar	İbe	Akcan	tarafından	farklı	üniversitelerde	yabancı	dille	öğrenim	gören	180	
öğrenci	üzerinde	yapılan	“Üniversite	Düzeyinde	Dil	Öğrencilerinin	Sözlük	Kullanımı”	adlı	araştırmada	
öğrencilere	genel	olarak	sözlük	kullanmayı	ne	zaman	tercih	ettikleri	sorulduğunda	öğrencilerin	%74’ü	
hem	derste	hem	de	ders	dışında,	%12’sinin	sadece	derste,	%14’ünün	sadece	ders	dışında	sözlük	
kullandıkları	gözlenmiştir.	Öğrencilerin	derste	ve	ders	dışında	sözlük	kullanım	amaçları	ise	Grafik	1	
ve	Grafik	2’de	verilmiştir.

Grafik 1: Derste Sözlük Kullanımı: 
Etkinlikler

Grafik 2: Ders Dışında Sözlük Kullanımı: 
Etkinlikler
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Yukarıdaki	grafiklere	göre,	öğrencilerin	sözlükleri	derste	ve	ders	dışındaki	sözlükleri	okuma	ve	
yazma	etkinliklerinde	niçin	daha	fazla	kullandıklarını	yorumlayınız.

1. Etkinlik

“Sözlüklerimiz”	metninden	Agâh	Sırrı	Levend'in	edebî	kişiliğiyle	ilgili	çıkarımlarınızı	belirtiniz.

2. Etkinlik

Agâh Sırrı Levend (1894-1978) 
Rodos'ta	doğdu.	1919’da	 İstanbul	Üniversitesi	Edebiyat	Fakültesini	bi-

tirdikten	sonra	çeşitli	liselerde	edebiyat	öğretmenliği	yaptı.	Bir	süre	Türk	Dil	
Kurumu	başkanlığı	 yaptı.	 1969’dan	 itibaren	TDK’nin	 tarihsel	 sözlük	çalış-
malarını	yönetti.	1972	yılında	Agop	Dilaçar,	Cem	Dilçin’le	birlikte	“Türkiye	
Türkçesinin	Tarihsel	Sözlüğü”nü	hazırladı.	

Otuza	yakın	kitabı	ve	birçok	bilimsel	incelemesi	olan	Agâh	Sırrı	Levend'in	
çeşitli	dergi	ve	gazetelerde	eğitim,	edebiyat	eleştirisi,	dil	üstüne	yüzlerce	ya-
zısı	çıkmıştır.	Kendini	edebiyat	ve	dil	tarihimizle	ilgili	bilimsel	araştırma	ve	in-
celemelere	vererek	kişiliğini	bu	yolda	geliştirmiş,	başarılı	ve	çok	verimli	bir	edebiyat	tarihçimizdir.	

Eserleri:	Edebiyat	Tarihi	Dersleri	(3	cilt),	Divan	Edebiyatı,	Türk	Dilinde	Gelişme	ve	Sadeleş-
me	Evreleri,	Tarih	Boyunca	Türk	Dili,	Ümmet	Çağı	Türk	Edebiyatı,	Dil	Üstüne	(inceleme-araştır-
ma)…
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DİL BİLGİSİ  
1)	 Bizde, ilk sözlük, XIII. yüzyılda, Mehmet b. Mustafa b. Zekeriyya, b. Hoca Hasanı Fahrettin 

Salgurî'nin (d. H.631=M.1233-ö.H.733=M.1313) Selçuklular devrinde Türk dilinin başlıca kurallarını 
ve kelimelerini kaside hâlinde toplayan eserdir.

Bu cümlede, kısaltmaların ve tarihlerin yazımı günümüz imla kurallarına göre doğru mu-
dur? İnceleyiniz. 

2)	 Sözlük, dilin kelime hazinesini derleyip bir arada toplayan temel kitaptır. Bu temel kitapta, yazı 
ve konuşma dilinde geçen -özel adlardan başka- bütün kelimeler yer alır. 

Bu parçada “kısa	çizgi”nin kullanılış gerekçesini açıklayınız.  

3)	 Eldeki sözlükler, “Türkçe, Arapça ve Farsçadan mürekkep” Osmanlıcanın sözlükleriydi.

Yukarıdaki cümleyi, altı çizili kelimelerin eş anlamlılarını kullanarak yeniden okuyunuz. 
Buna göre cümlenin anlamında değişiklik olup olmadığını tespit ediniz. Bir dilde eş anlamlı 
kelimelere niçin ihtiyaç duyulduğunu açıklayınız. 

4)	 “Anlam genişlemesi yoluyla somut anlamlı bir ad, bir de soyut anlam kazanabilir, örneğin, so-
mut anlamıyla ‘geçilen yer’ demek olan ‘yol’ kelimesi ‘yöntem’ anlamına gelerek soyut bir anlam da 
kazanmıştır.”

 Bu anlam olayını örneklendiren kelimeleri	okuduğunuz “Sözlüklerimiz” metninden bulunuz.

5) Aşağıda boş bırakılan yeri doldurunuz. 

 “Sözlük, dilin kelime hazinesini derleyip bir arada toplayan temel kitaptır.” cümlesinde “kitap” 
kelimesi “Herhangi bir konuda yazılmış eser” anlamına gelecek şekilde ilk anlamıyla kullanılmış-
tır. Dolayısıyla burada ………………. anlam söz konusudur.

6)	 Sözlük, dilin kelime hazinesini derleyip bir arada toplayan temel kitaptır. Bu temel kitapta, yazı 
ve konuşma dilinde geçen -özel adlardan başka- bütün kelimeler yer alır. Sözlük bir ahlak kitabı 
olmadığına göre, hiçbir kelime kötü ve çirkin diye atılmaz. Kelimelerin tanımları yapılır, okunuşları, 
yazılışları, belirtilmek istenilen anlama göre söylenişteki vurguları gösterilir. Uzak ve yakın, gerçek 
ve mecaz bütün anlamları örnekleriyle anlatılır. Gerekirse kökenleri açıklanır. Dilbilgisiyle ilgili çeşitli 
hâlleri ve türeyişleri belirtilir.

 a) Bu parçada kullanılan terimleri tespit ediniz. 
 b) Belirlediğiniz bu kelimelerin anlamları herkese göre aynı mıdır? Nedenleriyle açıklayınız.
 c) Terim anlamlı kelimeler daha çok hangi tür metinlerde kullanılır? Niçin?

7) “Bizde hazırlanan sözlüklerin hepsi, dilden çok edebiyat göz önünde tutularak tertiplenmiş, 
tanım fikri henüz gelişmemiştir.”	cümlesindeki altı çizili kelime için aşağıdakilerden hangisi söy-
lenebilir?

A)	Mecaz	anlam	 B)	Soyut	anlam	 C)	Deyim	anlam
	 D)	Terim	anlam	 E)	Somut	anlam
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YAZMA ÇALIŞMALARI

A. Yazma Tür ve Tekniklerini Tanıma
Bu	ünitede,	“Dil-Ulus	Bağlantısı”	adlı	metni	okudunuz	ve	incelediniz.	Bu	metinden	hareketle	

“dilin	tarihî	süreç	içindeki	değişimini	etkileyen	sebepler”	konusunu	ele	aldınız.	“Dil”in	kendi	doğal	
yapısı	ve	kuralları	 içerisinde	yaşayan	ve	gelişen,	canlı	bir	 varlık,	 sosyal	bir	 kurum	olduğunu;	
kendi	iç	ve	dış	dinamikleri	ile	değişime	uğradığını	öğrendiniz.	Günümüzde	iletişim	teknolojilerin-
deki	hızlı	ilerlemeler,	sosyal	medya	ve	sosyal	ağlar	pek	çok	yeni	kavramı	dilimize	yerleştirmiştir.	
Yazma	çalışmanızın	konusu	ise	“toplumsal	değişim,	teknoloji	ve	sosyal	medyanın	dili	nasıl	et-
kilediği”dir.	

Yazma	çalışmaları	çeşitli	aşamalarla	gerçekleşen	bir	sürece	dayanır:	

Hazırlık Planlama Taslak metin 
oluşturma

Metni 
düzeltme ve 
geliştirme

Yazılan  
metni 

paylaşma

Yazınızı	bu	aşamalara	dikkat	ederek	oluşturmanız	çalışmanızda	size	kolaylık	sağlayacaktır.

1- Hazırlık Aşaması
Yazıya	 başlamadan	 önce	 okuma,	 araştırma,	 kavram	ağı,	 fikir	 haritası,	 beyin	 fırtınası	 gibi	

yollarla	konuyla	ilgili	düşünce,	bilgi	ve	olayları	belirleyiniz.	Kaynaklara	ulaşmak	için	kütüphane-
lerden	ve	Genel	Ağ'dan	yararlanabilirsiniz.	Araştırma,	kaynaklara	ulaşma,	Genel	Ağ'ı	doğru	ve	
etkin	kullanma,	not	alma	ve	özetleme	teknikleriyle	ilgili	11.	sınıf	4.	ünitede	öğrendiğiniz	bilgileri-
nizi	gözden	geçiriniz.	Yazınızda	farklı	kaynaklardan	alıntı	yaparken	bilimsel	kaynak	göstermeye	
ilişkin	hukuki	ve	etik	temel	ilkelere	uyunuz.	

Yazınızın	amacını	ve	ana	düşüncesini	belirleyerek	konuyu	hangi	açıdan	ele	alacağınızı,	konu-
nun	hangi	yönü	üzerinde	duracağınızı	düşününüz.	Yazma	çalışmalarında	neden	yazdığınız	kadar	
kim	için	yazdığınız	sorusu	da	önemlidir.	Çalışmanızda	her	adımınızı	buna	göre	atınız.		

Hazırlık	aşamasında	yapılması	gerekenlerden	biri	de	yazıda	kullanılacak	anlatım	biçimini	ve	
metin	türünü	belirlemektir.	Yazınızın	amacına	göre	anlatım	biçimini	ve	metin	türünü	belirleyiniz.	
Her	metin	türünün	kendine	has	yapı,	dil	ve	anlatım	özellikleri	olduğuna	dikkat	ediniz.	
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2- Planlama 
Yazınıza	 nasıl	 başlayacağınızı,	 konuyu	 nasıl	 geliştirileceğinizi,	 nasıl	 sonuçlandırılacağını-

zı	düşünüp	 tasarlayınız.	Seçtiğiniz	metin	 türüne	uygun	bir	yazı	planı	oluşturunuz.	Bunun	 için	
konuyla	ilgili	düşünceleri,	bilgileri	ve	olayları	maddeler	hâlinde	sıralayınız.	Bunlardan	birbiriyle	
ilgili	olanları	gruplandırınız.	Yazınızın	giriş,	gelişme	ve	sonuç	bölümlerinde	neler	anlatacağınızı	
planlayınız.	Bu	üç	bölümü	"konuyu	 tanıtma",	 "konuyu	 tartışıp	geliştirme",	 "konuyu	bir	sonuca	
bağlama"	olarak	ifade	edebiliriz.	

1)	Giriş	bölümü:	Bu	bölümde	konuyla	ilgili	temel	fikirler	birkaç	cümle	ile	ortaya	konur.
2)	Gelişme	bölümü:	Bu	bölümde	konuyla	ilgili	düşünceler,	belgeler	ve	örnekler	işlenir.	
3)	Sonuç	bölümü:	İlk	iki	bölümde	anlatılanlardan	çıkan	sonuç,	temel	fikirle	ilgili	düşünce	ve	

yargı	kesin	şekilde	belirtilir.	
3- Taslak Metin Oluşturma	
Taslak	metninizi	belirlediğiniz	ana	düşünce	ve	yardımcı	düşünceler	doğrultusunda	oluş-

turunuz.	Yazınızın	başlığını	belirleyiniz.	Duygu	ve	düşüncelerinizi,	konuyla	 ilgili	görüşlerinizi	
kısa	 veya	 orta	 uzunlukta	 cümlelerle,	 açık	 ve	 anlaşılır	 örneklerle	 ifade	 ediniz.	 Farklı	 cümle	
yapıları	ve	türleri	yazınızı	tekdüzelikten	kurtaracak,	anlatımınızı	zenginleştirecektir.	Yazınızda	
seçtiğiniz	metin	türüne	göre	resim,	fotoğraf,	grafik,	çizim,	veri	tabloları,	ses	ve	görüntü	kayıtları	
vb.	unsurlara	yer	vermeniz	konunun	anlaşılmasında	etkili	olacaktır.	Yazma	çalışmalarınızda	
güncel	bir	yazım	kılavuzundan	yararlanmanız	iyi	ve	doğru	yazma	konusunda	faydalı	olacaktır.

 4- Düzeltme ve Geliştirme 
Taslak	metninizde	bilgi,	duygu,	düşünce	ve	olayların	açık,	anlaşılır	ve	ikna	edici	biçimde	

sunulup	sunulmadığını	kontrol	ediniz.	Metninizi	tutarlılık,	yazım,	noktalama,	sayfa	düzeni	vb.	
açılardan	gözden	geçiriniz.	Gerekli	düzeltmeleri	yapıp	taslak	metninizi	geliştiriniz.	Düzeltme	işi	
bittikten	sonra	yazınıza	son	hâlini	veriniz.	

5- Yazılan Metni Paylaşma 
Yazacağınız	metni	okuma,	panoda	sergileme;	elektronik	ortamlarda,	kitaplarda,	dergilerde	

ve	gazetelerde	yayımlama,	yarışmalara	katılma	gibi	yollarla	paylaşabilirsiniz.	Yazdığınız	ve	
paylaştığınız	metinlerin	hukuki	ve	ahlaki	sorumluluğu	olduğunu	unutmayınız.	

B. Yazma Sürecini Uygulama
Defterinize	veya	bağımsız	kâğıtlara	“toplumsal	değişim,	teknoloji	ve	sosyal	medyanın	dili	

nasıl	etkilediği”	hakkında	bir	yazı	yazınız.	
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A. Sözlü İletişim Tür ve Tekniklerini Tanıma 
Sunum;	bilgileri	 yenileyen,	pekiştiren,	hatırlatan,	önemli	 noktaları	 öne	çıkaran,	bir	 çalışma	so-

nucunu	açıklayan,	laboratuvar	araştırmalarını	sunan,	anket	sonuçlarını	ifade	eden,	önemli	olay	ve	
olguları	dile	getirmek	üzere	yapılan	konuşmalardır.	

Dilimize	son	yıllarda	Batı	dillerinden,	özellikle	de	İngilizceden	birçok	kelime	girmiştir.	Yeni	bulunan	
ve	yeni	üretilen	aletler	ülkemize	gelirken	adlarını	da	birlikte	getirmiştir:	faks,	kamera,	monitör,	printer,	
radyo,	televizyon,	video…	Bu	ünitedeki	sunumun	konusu	bu	bağlamda	“dilimize	yeni	girmiş	teknolo-
jik	terimler	ve	bu	terimlerin	yazılış	ve	telaffuzları	ile	ilgili	hususlar”dır.	Sunumunuzu	hazırlarken	neyi,	
nasıl	 sunacağınızı	 düşünerek	hareket	ediniz.	Sunumla	 ilgili	 en	önemli	 iş	 içeriğin	hazırlanmasıdır.	
Size	göre	önemli	ve	ilgi	çekici	bilgilerin,	dinleyici	kitlesini	gözeterek	seçilip	düzenlenmesi	sunumu-
nuzun	başarısını	da	belirler.	Bununla	birlikte	planlama,	sunumun	içeriğinin	ortaya	çıkmasına	ve	ko-
nuşmanın	gelişmesine	bir	 temel	oluşturur.	Hazırlık	aşamasında	konuşmanın	amacını	belirleyerek	
konuyla	ilgili	araştırma	yapınız.	Elde	ettiğiniz	bilgiler	ve	hazırladığınız	plan	doğrultusunda	konuşma	
metninizi	ve	konuşma	kartlarınızı	hazırlayınız.	

Sunumda	kullanılacak	görsel,	işitsel,	yazılı,	teknolojik	araçlar	dinleyicilerin	konu	üzerinde	yoğun-
laşmasına,	rahatlamasına	ve	bilgiyi	akıllarında	tutmalarına	yardımcı	olur.	Hazırlayacağınız	sunumda	
terimlerin	yazılış	ve	telaffuzları	ile	ilgili	hususlar	üzerinde	durulacağından	bu	araçlardan	yararlanabi-
lirsiniz.	Bunun	için	sunu	hazırlama	tekniklerine	göre	düzenlenmiş,	okunaklı	ve	yüksek	kaliteli	görsel	
ve	işitsel	materyaller	hazırlayınız.	

Sunum	öncesinde	prova	yapınız.	Konuşmanıza	dikkat	çekici	bir	giriş	yaparak	mekânın	büyüklü-
ğüne	göre	sesinizin	işitilebilir	olmasına	dikkat	ediniz.	Daima	dinleyicilerinize	dönük	durunuz	ve	din-
leyicilerinizle	göz	teması	kurunuz.	Mekâna,	konuya,	zamana,	duruma,	hedef	kitlenize	ve	amacınıza	
uygun	bir	şekilde	sunumunuzu	yapınız.	

Konuşmanız	boyunca	konuyla	 ilgili	 paylaştığınız	bilgilerin	önemli	 noktalarını	 vurgulayınız.	Çok	
fazla	ve	çok	hızlı	konuşmaktan	kaçınınız.	Sesinizin	yüksekliğini	ve	 tonunu,	bulunduğunuz	ortama	
göre	ayarlayınız.	Konuşurken	gereksiz	ses	ve	kelimeler	kullanmaktan	kaçınınız.	Konuşmanızın	içe-
riğini	alıntı,	şiir	okuma	ve	fıkra	anlatma	gibi	unsurlarla	zenginleştiriniz.	Konuşmanızı	daha	önceden	
planladığınız	konuşma	süresini	aşmadan	etkili	bir	biçimde	sonlandırınız.

B. Sözlü İletişim Uygulamaları
Dilimize	yeni	girmiş	teknolojik	terimler	üzerine	bir	sunum	yapınız.	Bu	sunumlarda	terimlerin	yazılış	

ve	telaffuzları	ile	ilgili	hususlara	değininiz.	

SÖZLÜ İLETİŞİM
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1. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1)	 Ne içindeyim zamanın,
 Ne de büsbütün dışında;
 Yekpâre, geniş bir ânın
 Parçalanmaz akışında.

 Bu dörtlükte hangi bilgi alanı ya da bilim dalının etkisi ağır basmaktadır?

2) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelime ya da kelime gruplarıyla tamam-
layınız.

a)	............................	amacı	psikolojinin	bakışıyla	edebiyatı	ve	edebî	eseri	değerlendirmektir.

b)	Edebî	eserlerdeki	kahramanların	iç	dünyasını	yansıtan	............................	ve	............................	
gibi	anlatım	teknikleri	kullanılır.

c)	Türkçenin	bilinen	ilk	sözlüğü,	............................	Türkçenin	Arap	dili	karşısında	zengin	bir	dil	
olduğunu	göstermek	amacıyla	hazırladığı	.............................	.

ç)	Edebiyatta	............................	,	felsefede	ise	............................	kullanılır.

3)	 Aşağıda verilen ifadeler doğru ise yargının başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız. 

(....)	a.	Bir	dil	kendi	kuralları	içerisinde	iç	ve	dış	dinamiklere	bağlı	olarak	zamanla	değişebilir.

(....)	b.	Edebiyat	konu	bakımından	felsefeden	yararlanır.	

(....)	c.	Edebiyat	ve	felsefenin	amacı,	okuyucuda	güzellik	duygusu	uyandırmak	ve	ona	zevk	
vermektir.

(....)	ç.	Edebiyat	ve	psikoloji	insanı	bir	bütünlük	içinde	kavrayarak	onun	doğasına	yaklaşmaya	
çalışır.

(....)	d.	Bir	dildeki	değişimin	tek	nedeni	başka	dillerden	kelime	ve	terimlerin	alınmasıdır.	

4)	 Bir edebî eser incelerken “yazar, eser ve okur” dikkate alınmalı, bu üç faktörden eser içerisinde 
en etkili olan tespit edildikten sonra eser incelenmelidir. Yazarın nasıl bir insan olduğu, eserini 
nasıl oluşturduğu, eserde karşımıza çıkan kahramanlar ile bunların davranış özellikleri ortaya 
konmalı ve eserin okuyucular üzerindeki etkileri araştırılmalıdır. 

 Bu sözleri söyleyen kişi aşağıdaki bilim dallarından hangisinden yararlanmıştır?

A)	Coğrafya		 B)	Felsefe		 C)	Psikoloji	 D)	Sosyoloji	 E)	Tarih

5) Aşağıdakilerden hangisi edebî ve felsefi eserlerin ortak özelliklerinden biridir?

A)	Bireysel	bir	çabanın	ürünü	olmaları	
B)	Sanatsal	işlevde	bir	dille	yazılmaları	
C)	Güzellik	duygusu	uyandırmak	amacıyla	yazılmaları
D)	Anlatımlarının	kapalı	ve	öznel	olması
E)	Düşünceden	çok	duygu	ve	sezgilerin	ön	planda	olması
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6) Aşağıdakilerden hangisi dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebeplerden 
biri değildir? 

A)	Kültürel	etkileşim	
B)	Coğrafi	değişiklikler	
C)	Dilin	kendi	iç	dinamikleri
D)	Teknolojik	gelişmeler	
E)	Kişilerin	dile	müdahalesi

7)	 Felsefe tarihine baktığımızda, pek çok filozofun aynı zamanda edebî bir tarzı kullandıkları gö-
rülür. İlk Çağ filozoflarından bazıları görüşlerini şiirler şeklinde dile getirmişler ve aynı zamanda 
ozan olmuşlardır. Platon, Nietzsche aynı zamanda büyük edebiyatçılardır. Russel, Camus, Sart-
re Nobel Edebiyat Ödülü'nü almışlardır. Ama bazı çok iyi filozoflar da vardır ki bunlar kötü yazar 
olmuşlardır. Örneğin Aristoteles, Kant gibi isimler çok iyi filozof oldukları hâlde, kullandıkları dil 
bakımından iyi yazar değillerdir. 

	 Bu parçada aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmaktadır?

A)	Büyük	edebiyatçıların	aynı	zamanda	iyi	bir	filozof	olduğu
B)	Edebiyat	ile	felsefenin	ilk	çağlardan	beri	aynı	konuları	ele	aldığı
C)	İyi	bir	filozof	olmak	için	iyi	bir	edebiyatçı	olmanın	gerekmediği
D)	Dili	iyi	kullanan	filozofların	daha	başarılı	olduğu
E)	Filozofların	düşüncelerini	her	zaman	edebî	türlerle	anlattıkları

8) Edebiyat ile psikoloji ilişkisiyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? 

A)	Edebiyat	ve	psikoloji	kendilerine	malzeme	olarak	insanı	seçmiştir.
B)	Edebiyat	ve	psikoloji	benzer	çözümleme	yöntemlerini	kullanır.
C)	Edebiyatta	psikolojik	unsurların	saptanması	ilk	defa	Adler	ile	başlamıştır.
D)	Edebiyat	psikolojiden,	psikoloji	de	edebiyattan	istifade	eder.	
E)	Psikoloji	biliminin	bulguları	edebî	eser	çözümlemesinde	kullanılır.

9)	 Aşağıdakilerden hangisi sözlüklerin işlevlerinden biri değildir?

A)	Bir	dilin	kelimelerini	alfabe	sırasına	göre	tanımlamak
B)	Kelimelerin	başka	dillerdeki	karşılıklarını	vermek
C)	Kelimelerin	söylenişlerini,	kökenlerini,	dilbilgisi	kategorilerini	göstermek
D)	Bir	dilin	kelime	hazinesini	düzenlemek	ve	açıklamak
E)	Dil	bilgisi	ve	imla	kurallarını	açıklamak	ve	örneklemek
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2. ÜNİTE: HİKÂYE
KONULAR
OKUMA ÇALIŞMALARI

•	 1960	sonrası	Türk	edebiyatında	hikâye
•	 Küçürek	(minimal)	hikâye	
•	 Kelimede	anlamla	ilgili	çalışmalar
•	 İmla	ve	noktalama	çalışmaları

YAZMA ÇALIŞMALARI
•	 İncelenen	hikâyelerde	bulunan	tekniklerden	en	az	ikisini	kullanarak	hikâye	yazma	çalışması
•	 Küçürek	hikâye	yazma	çalışması

SÖZLÜ İLETİŞİM
•	 Bir	hikâyeyi	dramatize	etme	çalışması
•	 Bir	hikâye	yazarının	hayatı	ve	eserleri	hakkında	sunum	yapma
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1. MetinHazırlık

1)	 “Kimlik”,	“kimlik	bunalımı”	ve	“benlik”	kavramlarını	araştırınız.
2)	 Bir	toplumda	yaşanan	değişimler,	o	toplumu	her	zaman	olumlu	yönde	etkiler	mi?	Örnek	

vererek	açıklayınız.	
3)	 1960’tan	sonra	toplumsal	yaşamımızı	etkileyen	olayları	ve	bu	olayların	1960	sonrası	Türk	

hikâyeciliğine	etkilerini	araştırınız	(1.	etkinliğe	yöneliktir.).

RİCAT
Duvarların	üstü	pürüzlenmiş.	Bahçe	duvarının	orta	bölümündeki	taşlar	da	yıkılıp	yığılmışlar	oracı-

ğa.	Bir	yanlarından	gür	acı	yeşil	otlar	fışkırmış	ve	iki	metre	yüksekliğindeki	duvarın,	tepesi	boyunca,	
sanki	bir	başka	tarlalardan	sökülen	yabanıl	otlar	gelişigüzel	buralara	serpiştirilmiş.	Her	bir	yanından	
fışkırıyorlar	duvarın	ve	ev	bütün	bütün	eski	(hele	bu	bakımsız	kalmış	bahçenin	ortasında	yan	yana	
duruşuyla).	Büsbütün.	Nerde	benim	sokaklarım?	Kunduralarımı	çarptığım	taşlar?	Sol	baş	köşesinde	
yüzlerini	kurtlar	yemiş,	süngerleşmiş	kalın	bir	mertek,	oradan	bel	veren	evin	ahşap	duvarına	destek	
olsun	diye	dayatılmış.	(Yoktu	bunlar	eskiden).	Ve	sokağım.	Hangi	bir	yanından	baksam	benim	değil,	
benim	çocukluğumun	değil.	Koşsam	bu	sokak	o	değil.	Yıllardan	sonra,	yorgun	geçen	bir	yolculukla,	
içli	davetlerle	beni	bekleyen	evime	dönüyorum.	Atım,	sırtında	günlerin	yoluyla	tökezleyerek,	derma-
nının	son	kırıntılarını	da	harcayarak	yanımda	yürüyor.	Yollarda	bir	yabancı	insanlar.	Şapkaları	gözle-
rinin	üstünde,	gözleri	Yusuf	kuyusu,	ürkek,	çekingen,	yağmurdan	kaçar	hâlleriyle	yanımdan..	yanım-
dan	ve	bakmadan	yıkıla	yıkıla	gidiyorlar.	Buralar	ne	kadar	geniş,	ne	kadar	gökyüzlüydü!	Küçülmüşler	
küçülmüşler,	avuç	içi	kadar.	Atımın	yuları	elimde,	yan	aralık	bahçe	kapısından	giriyorum.	Dayım	iç	
kapının	önünde,	karşılamak	için	orada	duruyor.	Sırtında	bir	ceket	yeleği.	Zayıflamış,	solmuş.	Dalları	

OKUMA ÇALIŞMALARI
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kurumuş	ağaçların	arasından	ağır	ağır	varıyorum	iç	kapıya.	Yuları	bir	türlü	bırakmıyorum.	Bırakmı-
yorum,	yanlarından	ter	boşanmış.	Ellerini	kalçasına	dayamış	gülümseyerek	bekliyor	kapının	önünde	
dayım.	Eliyle	içeriyi	gösteriyor.	Yüzüne	bakarak	acı	acı	gülümsüyorum.	

—	Yüzlerin	toz	içinde,	pabuçların	ne	eski,	diyor,	gir	içeri.
Bakıyorum.	Karanlık.	Cepheye	bakan	pencereyi	tahtalarla	kapamışlar.	Şurada	bir	musluk	olacak-

tı,	yok	şimdi,	havuzu	bir	büyük	saksıya	çevirmişler,	çiçekleri	kuru.
Görünüşüme	şaşmamış	bir	hâli	vardı.	İçeriye	bakıyorum.	Karanlık.	Az	bir	serinlik	yalıyor	yüzümü	

içerden	gelen.	Girmeye	cesaret	edemiyorum.	Otlar,	karanlık	bir	yel.	Dayım	gülümsüyor,	şaşkın	(belki	
yıkık)	hâlime	içten	bir	sevgiyle	bakıyor.	Heykelimi	dikmişler	de	yıllardır	hep	de	noktada	durmuş,	yorgun	
argın,	budalaca	bir	bekleyişle	buradayım,	hep	aynı	biçimde	yıllardır	burada	bekliyorum,	durmuşum.

Dayım:
—	Gir	içeri,	dedi.
Büsbütün	bozulacağımdan,	yıkılacağımdan	korkuyorum.	Bu	yıkılmaya	hazır	ev,	bu	kova,	anlar,	

örümcekli	köşeler	ne	uyandırıyor	içimde?
Ne?
Ben	bir	yerlerdeyim,	hep	bir	yerlerden	bir	yerlereyim.	Uzun	uzun	yıllar	geçmiş	parmaklarımla,	o	

biçim	bir	suların	dibinde	kırık	dökük	alnında.	Kurgularım	yıkıntıya	uğramış;	bu	kadar	açıklıkla	nasıl	
söyleyebiliyorum,	(ben	o	mu)	nasıl?	Artık	benim	değil	bu	bahçe,	ev.	Ben	kimim?	Onlar	nedir	benim	
için?	Ağır	ağır	atımın	burnunu	okşadım,	-artık	benim	değil.	Ben	neyim?	Uysal,	ıslak	gözleriyle	başını	
eğdi,	kişnemek	ister	gibi	ama	o	kadar	yorgun,	o	kadar	bacakları	bükülü.	İçerlere	giremem,	neyim	ki?	
İçimde	zavallı	bir	çarpışmayla	yeniden	yuları	yakaladım.	Bahçemin	oralarda	falan	atımla	birlikte,	bir	
kuyularda	yeniden	yola	koyuldum.	Yürüdüğüm	tünellerde	neyi	beklediğimi	bilmeyerek,	nereye	vara-
cağımı	bilmeyerek.

Rasim ÖZDENÖREN, Hastalar ve Işıklar

Metinde Geçen Bazı Kelime ve Kelime Grupları
bel vermek : Duvar gibi dik şeylerin dışarıya veya tavan gibi yatay şeylerin aşağıya doğru kambur-

laşması.
mertek : Yapıda kullanılan dört köşe veya yuvarlak, kalınca ağaç.
ricat : 1. Vazgeçme. 2. Gerileme, geri çekilme, geri kaçma.

“Hastalar	ve	Işıklar”	(1967)	adlı	kitabındaki	hikâyelerden	biri	
olan	 “Ricat”,	kahramanın	 iç	dünyasını	yansıtan	 “ben	merkezli”	
bir	hikâyedir.	1960	sonrası	Türk	hikâyeciliğine	yön	veren	usta	
yazarlardan	biri	olarak	kabul	edilen	Rasim	Özdenören,	toplum-
sal	 değerleri	 kendine	 özgü	bakış	 açısı	 ve	 anlatımıyla	 ele	 alır.	
Hikâyelerinde	ana	eksen	olarak	bireyi	ele	alır.	Bireyin	bilinçaltı	
derinliğine	eğilerek	ruhsal	çözümlemelerde	bulunur.	Yazar,	dinî	
duyarlılığının	ve	yerliliğinin	bir	yansıması	olarak	bu	hikâyesinde	
modernizmin	getirdiği	 toplumsal	değişimi	ve	bu	değişim	karşı-
sında	kimlik	arayışı	içinde	olan	bireylerin	bu	durumla	yüzleşme-
sini	ele	alır.

Metin ve Türle İlgili Açıklamalar
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1)	 “Nerede	benim	sokaklarım?	Kunduralarımı	çarptığım	taşlar?	Ve	sokağım.	Hangi	bir	yanından	
baksam	benim	değil,	benim	çocukluğumun	değil.	Koşsam	bu	sokak	o	değil.”	diyen	kahraman,	hangi	
duygularını	dile	getirmiştir?	Buna	göre,	hikâyenin	temasını	ve	konusunu	belirleyiniz.	

2)	 Okuduğunuz	metindeki	temel	çatışmayı	ve	bu	çatışma	etrafında	metinde	yer	alan	veya	metnin	
ima	ettiği	diğer	çatışmaları	belirleyiniz.	Sizce,	metinde	temel	çatışmayı	gösteren	en	önemli	bölüm	han-
gisidir?	

Metni Anlama ve  Çözümleme

1960 Sonrası Türk Hikâyesi 
Yaşanmış	veya	yaşanması	mümkün	olan	olayların	okuyucuya	haz	verecek	şekilde	anlatıldığı	

kısa,	edebî	yazılara	hikâye	(öykü)	denir.	Edebiyatımızda	ilk	yerli	örnekleri	Tanzimat	Dönemi’n-
de	verilmeye	başlanan	hikâye,	Servetifünun	ve	Millî	Edebiyat	Dönemlerinde	yeni	bir	tür	olarak	
ağırlığını	hissettirmeye	başlar.	Türk	hikâyeciliği,	 “Cumhuriyet	Dönemi”nde	yaşanan	 toplumsal	
olaylar,	kültürel	değişimler	gibi	nedenlere	bağlı	olarak	 farklı	 tema	ve	yönelişlerle	birlikte	hem	
teknik	hem	içerik	yönünden	farklı	özellikler	gösterir.	

1960’lı	yıllara	gelindiğinde	önceki	yılların	birikimine	ve	sosyal,	siyasi	gelişmelere	bağlı	olarak	
Türk	hikâyeciliğinde	önemli	gelişmeler	görülür.	Bu	dönemde	hikâye	türünde	eser	veren	yazar	
sayısı	artar,	 farklı	eğilimleri	yansıtan	eserler	kaleme	alınır.	Buna	bağlı	olarak	hikâyelerde	ele	
alınan	temalar	da	çeşitlenir.	Bu	dönemde	Türk	hikâyeciliğinde	tema	ve	kurgu	bakımından	tama-
mıyla	yenilikçi	gelişmeler	yaşanır.	Toplumcu	gerçekçi	anlayışla	işçi,	köy,	kasaba	ve	şehirlerde	
yaşayan	insanların	sorunları,	Almanya’ya	işçi	göçü	gibi	konular	işlenir.	Bu	toplumsal	konuların	
yanı	sıra	bireyin	iç	dünyasını	esas	alan	eserler	de	verilmeye	devam	eder.	Türk	hikâyeciliğinde	
varoluşçuluk	akımı	etkili	olur.	Toplumun	farklı	kesimlerini	temsil	eden	kişiler	üzerinde	durularak	
daha	çok	bireyin	 çevresiyle	 ve	 toplumla	olan	uyumsuzluğu,	 bu	uyumsuzluğun	neden	olduğu	
yabancılaşma	ve	yalnızlık	duygusu	üzerinde	durulur.	Bu	dönemin	önemli	hikâyecilerinden	ba-
zıları	şunlardır:	Mehmet	Seyda,	Leylâ	Erbil,	Sevgi	Soysal,	Sevim	Burak,	Füruzan,	Tomris	Uyar,	
Sevinç	Çokum,	Nedim	Gürsel,	Rasim	Özdenören…	

1970’li	 yıllarda	 ise	 dönemin	 önemli	 siyasi	 ve	 toplumsal	 olayları	 Türk	 hikâyeciliği	 üzerinde	
etkili	olur.	Yazarlar	estetik	kaygılardan	uzaklaşarak	ideolojilerini	ön	plana	çıkaran	eserler	verir-
ler.	Hikâyelerde	daha	çok	siyasi,	toplumsal	ve	günlük	konular	ele	alınır.	Türk	hikâyeciliği,	yeni	
hikâyecilerin	ve	usta	yazarların	kaleme	aldığı	yeni	eserlerle	çeşitlenir,	zenginleşir.	Bu	dönemde	
Adalet	Ağaoğlu,	Tomris	Uyar,	Füruzan	gibi	yazarlar	toplumcu	gerçekçilik	anlayışıyla	hikâyeler	
yazarken	Mustafa	Kutlu,	Sevinç	Çokum,	Rasim	Özdenören	gibi	yazarlar,	dinî	ve	millî	duyarlılık-
ları	yansıtan	hikâyeler	kaleme	alırlar.	

1980’li	yılların	başında	Türkiye’de	yaşanan	önemli	siyasi	ve	toplumsal	olaylar	edebiyat	dün-
yasını	derinden	etkiler,	sanatçılar	yeni	arayışlara	girer.	Bu	arayışlar	sonucunda	dönemin	sanat-
çıları;	toplumsal	sorunlardan	uzaklaşır,	bireyin	kendi	içindeki	gerçekleri	daha	fazla	öne	çıkara-
rak	bireysel	 temaları	ele	alırlar.	Yeni	anlatım	imkânlarını	kullanarak	hikâyelerinde	farklı	kurgu	
tekniklerini	denerler.	Yeni	ve	farklı	bir	hikâye	dili	oluşturarak	gözleme	dayalı	bir	olayı	ve	durumu	
anlatmak	yerine	şiirsel,	bölük	pörçük,	denemeyi	andıran	hikâyeler	kaleme	alırlar.	Bu	hikâyelerde	
kendini	merkeze	yerleştiren	yazar;	dünyayı,	çevreyi	kendine	göre	yorumlar.	

1980’den	önceki	kuşaklardan	gelen	hikâye	yazarlarının	yanı	sıra	Murathan	Mungan,	Cemil	
Kavukçu,	Ayfer	Tunç,	Murat	Gülsoy,	Murat	Yalçın,	Nalan	Barbarosoğlu,	Özcan	Karabulut,	Müge	
İplikçi,	Nazan	Bekiroğlu	gibi	yeni	yazarlar	da	dil	ve	anlatım	biçimi,	konu	ve	kurgu	bakımından	
özgün	eserler	verirler.
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3)	 “Ricat”	adlı	metindeki	şahıs	kadrosunu	oluşturan	kahramanların	özelliklerini	ve	bunların	tip/
karakter	özelliği	gösterip	göstermediklerini	belirleyerek	tespitlerinizi	aşağıdaki	tabloya	yazınız.	Sizce,	
ana	kahramanın	hangi	özelliği	olay	akışını	etkilemektedir?	Açıklayınız.	

Kişiler Özellikleri Tip / Karakter

Ana kahraman

Kahramanın 
Dayısı

4)	 Okuduğunuz	metinde	doğduğu	kasabaya	yıllar	sonra	dönen	ana	kahraman,	çevresine	ve	ken-
dine	sorgulayıcı	bir	gözle	bakar.	Metinden	kahramanın	çevresiyle	ilgili	izlenimlerini	ve	iç	hesaplaşma-
larını	yansıtan	cümleleri	belirleyiniz.	Bu	cümlelerden	hareketle	kahramanın	içinde	bulunduğu	durumu	
nasıl	değerlendirdiğini	açıklayınız.	Sizce,	kahramanı	böyle	düşünmeye	iten	sebepler	nelerdir?	

5)	 Ana	kahramanın	ruh	hâli	ile	zaman	arasındaki	ilişkiyi,	olayların	gelişiminde	zamanın	işlevini	
belirleyiniz.	

6)	 Hikâyedeki	olay	nerelerde	geçmektedir?	Bu	mekânların	özelliklerini	belirleyiniz.	Olay	örgüsü-
nün	ortaya	çıkışında	ve	gelişiminde	mekânın	işlevini	sözlü	olarak	ifade	ediniz.	

7)	 Toplumsal	değişimin	birey	ve	çevre	üzerindeki	etkisini	metne	dayanarak	açıklayınız.	

8)	 Anlatmaya	bağlı	edebî	metinlerdeki	bütün	gelişmeler,	kurmaca	bir	kişi	olan	anlatıcı	tarafından	
aktarılır.	Buna	göre;	

 a)	Metindeki	anlatıcıyı	ve	bakış	açısını	belirleyiniz.	
 b)	Sizce	bu	bakış	açısı	anlatımı	nasıl	etkilemiştir?	
 c)	Anlatıcının,	yazarın	düşünce	veya	kişiliğiyle	örtüşen	bir	yansıtıcı	olup	olmadığını	sınıfta	

arkadaşlarınızla	tartışınız.

9)	 “Ricat”	adlı	hikâye	zaman	dilimi	açısından	son	derece	dar	bir	çerçeve	içerisinde	gelişir.	Bu	
hikâyede,	özellikle,	kahramanın	çocukluk	anılarına	döndüğü	ve	içinde	bulunduğu	ruh	hâlinin	yansıtıl-
dığı	bölümlerde	(…)	anlatım	tekniğine	başvurulmuştur.	

 a)	Verilen	parçada	boş	bırakılan	yeri	uygun	kelimeyle	tamamlayınız.	
 b)	Verilen	parçada	söz	edilen	anlatım	tekniğini	açıklayınız.
 c)	Hikâyede	kullanılan	diğer	anlatım	tekniklerini	ve	bunların	metindeki	işlevlerini	belirleyiniz.	

10)	Okuduğunuz	metni	dil	ve	anlatım	bakımından	inceleyiniz.	Elde	ettiğiniz	sonuçlara	göre	sizce,	
yazarın	en	belirgin	üslup	özelliği	nedir?	Açıklayınız.

11)	“Ricat”	adlı	hikâyenin	hangi	geleneğin	ve	anlayışın	özelliklerine	uygun	biçimde	kaleme	alındı-
ğını	metinden	örnekler	vererek	ifade	ediniz.	
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Elde	ettiğiniz	araştırma	sonuçlarından	hareketle	1960’tan	sonra	Türkiye’de	yaşanan	 toplumsal	
olayların	Türk	hikâyeciliğini	nasıl	etkilediğini	sınıf	arkadaşlarınızla	tartışarak	belirlemeye	çalışınız.	

1. Etkinlik

a)	 Sınıfa	girdiğiniz	zaman	arkadaşlarınıza	selam	verdiğinizde	size	karşılık	vermezlerse	kendinizi	
nasıl	hissederdiniz?	Bu	durumu	sınıfta	canlandırınız.	

b)	 “Yollarda	 bir	 yabancı	 insanlar.	 Şapkaları	 gözlerinin	 üstünde,	 gözleri	 Yusuf	 kuyusu,	 ürkek,	
çekingen,	yağmurdan	kaçar	hâlleriyle	yanımdan..	yanımdan	ve	bakmadan	yıkıla	yıkıla	gidiyorlar.”	

Bu	parçayı	selamlaşmak	değeriyle	ilişkilendirerek	yorumlayınız.
c)	 Türk	toplumunda	selamlaşmanın	önemini	belirtiniz.

2. Etkinlik

Okuduğunuz	metnin	iletisi	ile	yazarın	dünya	görüşü	arasındaki	ilişkiyi	düşünerek	yazar	ile	metin	
arasındaki	ilişkiyi	değerlendiriniz.

4. Etkinlik

Rasim Özdenören (1940 - ... )
Kahramanmaraş’ta	doğdu.	İstanbul	Üniversitesi	Gazetecilik	Enstitüsünü	

ve	İstanbul	Üniversitesi	Hukuk	Fakültesini	bitirdi.	Çeşitli	devlet	kurumlarında	
görev	yaptı.	

Rasim	Özdenören	edebiyat	dünyamızda,	eserlerinde	metafizik	unsurları	
dile	getirmeye,	özellikle	de	yaşanılan	“an”ı	göstermeye	çalışması	ile	dikkat-
leri	çekmiştir.	 İlk	hikâyesi	1957'de	 “Varlık”	dergisinde	yayımlanmıştır.	Mo-
dern	tarzdaki	hikâyelerinde	Türk	toplumunun	millî,	manevi	değerlerini	işle-
miştir.	Ayrıca	toplumsal	değişimi	ve	kentlerin	kenar	mahallelerinde	yaşayan	
insanları	objektif	bir	şekilde	yansıtmaya	çalışmıştır.	Özdenören,	denemeleri	ile	de	ün	kazanmış	
bir	yazarımızdır.	“Çok	Sesli	Bir	Ölüm”	ve	“Çözülme”	adlı	hikâyeleri	filme	uyarlanmıştır.	

Eserleri:	Hastalar	ve	Işıklar,	Çözülme,	Çok	Sesli	Bir	Ölüm,	Denize	Açılan	Kapı,	Kuyu,	An-
sızın	Yola	Çıkmak	(hikâye);	Gül	Yetiştiren	Adam	(roman);	İki	Dünya,	Yaşadığımız	Günler,	Kent	
İlişkileri	(deneme)…

Yabancılaşma;	bireyin	kendisine,	sosyal	çevresine,	içinde	yaşadığı	topluma,	doğaya	ve	başka	in-
sanlara	karşı	duyduğu	yabancılık	hissidir.	Sosyolojik	anlamda	yabancılaşma	bireyin	yaşadığı	toplum	
ve	kültür	ile	bağlarının	azalması	ve	giderek	kopmasıdır.	Buna	göre;

a)	 Okuduğunuz	hikâyede	kahramanın	içinde	yaşadığı	topluma,	çevreye	ve	değerlerine	yabancı-
laşmasını	ortaya	koyan	cümleleri	belirleyiniz.	Siz	de	zaman	zaman	böyle	hisseder	misiniz?	Niçin?	

b)	 Bir	kişiyi	içinde	yaşadığı	topluma	ve	ülkeye	hangi	değerler	bağlar?	Bu	değerlerin	kaybolması,	
birey	ve	toplum	açısından	hangi	sonuçları	doğurur?	Bu	durum	bireylerin	kendine,	çevresine,	vatanı-
na	ve	ailesine	karşı	sorumluluklarıyla	nasıl	ilişkilendirilebilir?	Sözlü	olarak	ifade	ediniz.	

3. Etkinlik
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DİL BİLGİSİ
1)	 Aşağıdaki cümlelerde “virgül”ün kullanılış gerekçelerini belirleyiniz.

 a) Bu yıkılmaya hazır ev, bu kova, anlar, örümcekli köşeler ne uyandırıyor içimde?
 b)	Atım, sırtında günlerin yoluyla tökezleyerek, dermanının son kırıntılarını da harcayarak ya-

nımda yürüyor.

2)	 Kurgularım yıkıntıya uğramış; bu kadar açıklıkla nasıl söyleyebiliyorum, (ben o mu) nasıl?

Bu cümlede “yay	ayraç”ın kullanım gerekçesini açıklayınız.

3)	 Aşağıdaki cümlelerde yazım yanlışı olan kelimeleri bularak bunların doğru yazılışlarını 
karşılarına yazınız.

Sol baş köşesinde yüzlerini kurtlar yemiş (…) 

(…) hep aynı biçimde yıllardır burda bekliyorum, durmuşum.

4)	 Kelimelerin akla gelen ilk ve genel anlamına “gerçek anlam”, temel anlamıyla bağlantılı olarak 
zamanla ortaya çıkan değişik anlamların her birine “yan anlam”, gerçek anlamından bütünüyle uzak-
laşarak kazandığı yeni anlamına “mecaz anlam” denir. 

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin hangi anlamda	 (gerçek,	 yan	 ve	mecaz	 anlam)	
kullanıldıklarını yazınız. 

a)	 Nerde	benim	sokaklarım?

b)	 Kunduralarımı	çarptığım	taşlar?

c)	 Sol	baş	köşesinde	yüzlerini	kurtlar	yemiş,	süngerleşmiş	kalın	bir	
mertek,	oradan	bel	veren	evin	ahşap	duvarına	destek	olsun	diye	daya-
tılmış.

ç)	 Yıllardan	sonra,	yorgun	geçen	bir	yolculukla,	 içli	davetlerle	beni	
bekleyen	evime	dönüyorum.

5)	 Ağır ağır atımın burnunu okşadım, -artık benim değil.

Bu cümlede	 “burun”	kelimesi gerçek anlamında kullanılmıştır. Siz de “burun” kelimesini 
yan, mecaz ve terim anlamda birer cümlede kullanınız.	

6)	 Bahçemin oralarda falan atımla birlikte, bir kuyularda yeniden yola koyuldum.

Bu cümlede	“yola	koyulmak”	sözüyle anlatılmak istenen nedir? Belirtiniz.

7)	 Büsbütün bozulacağımdan, yıkılacağımdan korkuyorum. Bu yıkılmaya hazır ev, bu kova, an-
lar, örümcekli köşeler ne uyandırıyor içimde?

Bu cümlede altı çizili kelimelerin yerine aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilirse cüm-
lenin anlamı bozulmaz?

A)	göçmek-yok	olmak		 B)	yığılmak-göçmek	 C)	defolmak-yenilmek
	 D)	yok	olmak-devrilmek	 E)	yenilmek-yığılmak
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2. MetinHazırlık

1)	 Bir	ürün	satın	alırken	ürünün	el	yapımı	olması	size	ne	hissettirir?	Belirtiniz.
2)	 Günümüzde	bazı	mesleklerin	önemini	yitirmesinin	nedenleri	ve	sonuçları	hakkında	neler	

söylenebilir?	Düşüncelerinizi	arkadaşlarınızla	sözlü	olarak	paylaşınız.
3)	 Yaşadığınız	çevrede,	kaybolmaya	yüz	tutan	eski	bir	mesleğin	temsilcisi	(zanaatkâr)	ile	rö-

portaj	yapınız.	Yaptığınız	röportajı	kayıt	altına	alarak	sınıfta	arkadaşlarınızla	paylaşınız	(1.	etkinliğe	
yöneliktir.).	

KARANFİLSİZ
“İşim mi?.. Eh işte...”
Caddede, kalabalık arasında kulağıma çarpan söz, bu. Bu kadarcık: İşim mi? Eh işte... Öyle, 

sapı kırık, taç yaprakları dökük bir ses.
Dönüp bakmadım. Kim olduğunu görmedim.

Küçük	bir	işmiş.	Önemsiz	bir	iş!
Kasa	yapımında	çalışan	kaportacı	arkadaşı,	sabah	akşam	karşısına	geçip	de	inatlı,	sabırlı,	ona	

bunu	öğretmeye	kalkana	dek,	önemsiz	bir	 iş	yapmakta	olduğunu	bilmezdi.	Kendisi	 için	önemliydi,	
güzeldi,	iyiydi.	En	iyi	bildiği	işti.

Atlı	araba,	kamyon	kasalarını	süslüyordu.	
Yeşiller,	 sarılar,	maviler,	 kırmızılar,	 akarsu-
lar,	göller,	dağlar	ve	karanfiller	onun	da	içini	
süsler,	günlerini	güzelleştirirdi.	Bu	arabaları,	
kamyonları	 sürenleri	 sevindiriyor	 olmalıydı.	
Yoksa	önünde	neden	sıraya	girsinler,	neden,	
gölün	 içinde	 bir	 kuğusu	 da	 mutlaka	 olsun,	
desinler?

	 Önüne	 getirilen	 her	 kasa	 tahtasını	 bo-
yardı.	Çiçekler,	böcekler,	dantela	kıvrımlarla	
çektiği	 çerçeveye	 bir	 karanfil	 de	 kendinden	
katardı.	Dedesinin	işiydi.	Sonra,	babasının	da	işiydi.	Dalları	boyarken,	göl	kıyılarına	sazlara	atarken,	
dedesi	gecenin	bir	ortasında,	ak	donuyla	çıkar	gelir,	denir	ki	hâlâ	sağ,	başının	ucuna	dikilirdi:

“Gölün	şıpırtılarını	unuttun.	Suları	salınışını	unutma.	Boyayı	da	iyi	ov.	Renkler	sevinsin,”	derdi.	
“Baştan	savma!	Dolunayı	suya	düşürmeyi	unutma!”

Gözleri	çakmak	çakmak	ona	bakardı.	Hoşgörmez	bakışlarına	karşın,	babası	gibi,	dedesinin	de	
kendisiyle	övündüğünü	bilirdi.	Dağbaşlarına	döne	döne	çıkan	yolları,	maviliklerde	süzülen	bir	tepkili	
uçağı	ikisi	de	akıl	etmemişti.	O	yolların	dönemeçlerini	ne	de	yumuşak	alıyor	kamyon!..	Kamyon	kasa-
sı	üstündeki,	bu	yolları	döne	döne	çıkan	kamyon	da	çok	süslüydü.	Çiçek	demeti	gibi...	Tepkili	uçağın	
ardındaki	ak	çizgiyi	pamuksu	bulutlar	böler.	Böylece,	dereleri	hevesle	ovar	parlatır,	suları	gümüşsü	
yansımalarla	çıldırtırdı.	Derken	gözleri	bulanır,	sırtı	ağrırdı.	Şimdi,	gözbebeklerine	oturmuş	bulanıklık	
aynı	şey	mi,	bilinmez.

Babası,	fırçayı	eline	verirken:
“Gönlünce	yap.	Başka	şeye	kulak	asma!”	demişti.
Artık	babası	da	yok.	Kasa	yapımında	çalışan	arkadaşı	ise	tepesinden	hiç	eksik	olmuyor.	Ne	ki,	

“Çiçeğin	göbeğini	unuttun,	mavinin	dengesini	kaçırdın,”	demiyor.	Daha	küçükken,	işte	bu	kasa	ya-
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pımına	girmeden	önceleri;	sularına,	karanfillerine	duyduğu	hayranlık	eksile	eksile	bitmişti.	Nicedir	
ak	 kanatlarını	 şişirmiş	 bir	 kuğuya	 coşkuyla	 el	 çırpmıyordu.	 “Şuraya	 da	 bir	 yelkenli...”	 demiyordu.	
Dudağının	kıyısında	aldırışsız	bir	gülümseme	takılı	oluyordu.	O,	önceleri	bu	gülümsemenin,	süsleme	
işini	küçümseme	demeye	geldiğini	bilmiyordu.	Aldırmıyordu.	Her	bir	yanı	renklere,	ışınlara,	biçimlere	
batmış	bulanmıştır.	Boyaları	kendisini	savunur.	Gönlünde	yepyeni	karanfiller	uçverir.	Taçyaprakları-
nın	kıpırdanışını,	sapların	yumuşacık	eğilişini,	çağlayanların	sesini	değiştirir	durur.	Kaportacının	“Cık	
cık	cık...”	deyişlerini	işitmez.

Bir	akşamüstü,	aynı	biçimde	karşısına	dikilmişti.	O	ise,	derenin	üstüne	küçük	bir	köprü	atıyor,	köp-
rüyü	ıslıklarla	geçiyor.	Ağzında	bir	türkü.	Karanfillerse	kulaklarının	arkasına	takılı.	Dereyi,	dolunayın	
sularındaki	 şavkını	 onlarla	 taçlandıracak.	Hazırdırlar.	Çerçeveyi	 çekecek,	 köşelere	birer	 de	 yıldız	
konduracak.Kaportacı:

“Boşuna	çaba,”	dedi.	“Boya,	boya.	Hepsi	süs	için!”
İlkin	şaşırdı.	Onun	kasa	yapımındaki	yorgunluğunu	şurdaki	serin	sularla	giderdiğini,	 içini	dışını	

ovup	yıkadığını	sanmıştı.	Derken	ürktü.	Yüzüne	bakmadı	onun.	Direndi.	Karanfillerinden	birini	kulak	
ardından	çekip	resimli	tahtanın	üst	başına	kondurdu.	Birini	de,	henüz	tomurcukta	olanı,	gönlünden	
çıkardı,	alt	yana	kondurdu.

Beriki	kıs	kıs	gülüyordu.	O,	başını	hiç	kaldırmıyordu.	Coşkusu	yırtılır	diye	ürküyordu.	“El	değmiş	
coşkuya	yama	vurulmaz!”	Dedesinin	sözüydü.

Kaportacı,	bir	başka	gelişinde:
“İş	mi	bu	senin	yaptığın?”	dedi.
“Kötü	mü	boyuyorum?	Kuğular	çirkin	mi?	Kuşlar	ölü	mü?”
Yine	başını	kaldırmamıştı.	Öteki	yine	güldü.	Gülüşü	hoyrat.	Böyle,	güle	güle	çekilip	gitmişti.	O	da,	

kuğuları	daha	ak,	kanatları	daha	parlak	yapayım	derken,	bozdu.	İlk	bozuşuydu.	Arkadaşı	giderken:	
“Bizim	atölyede	 tabancayı	sıkarsın,	bir	saatte	boyar	geçersin	koca	bir	kasayı!”	demişti.	Aklı	buna	
takılı	kaldı.	Güneş	biraz	solgun	doğdu.	Keçi	yolunun	ucunda	açan	gül	yaşlı	oldu.	Bir	de	bayrak	gerek-
liydi.	Bayrağı	nereye	sıkıştıracağını	bilemedi.	Gönlünde	karanfiller.	Yine	hazırdı.	Yine	oradan	alınıp	
kulak	ardına	takılmayı,	oradan	da	çekilip	köşelere	iliştirilmeyi	bekliyordu.	O	gün	buna	yüreklenemedi.	
Karanfilleri	olduğu	yere	bıraktı.

Kaportacı	tanışı,	bir	başka	gelişinde:
“Ne	işe	yarar	bu	çocuk	resimleri?”	dedi.
O	da	gönlündeki	bir	karanfile	öfkeyle	sarıldı,	çekip	alırken	sapını	kırdı.	Fırçasını	bir	yana	koydu:	
“Nilüferli	sularını,	ayın	şavkı	vurmuş	dağbaşlarını,	bitmez	yolları	kısa	etmeye	yetmez	mi?
“Yolun	daha	kısası	var,”	dedi	beriki	de.	“Araba,	kamyon	sahiplerinin	ise	zamanı	dar.	Bak,	gittikçe	

azalıyorlar	önünde	kuyruk	olmaya.	Bizim	atölyede	çarçabuk	teslim	ediyoruz	kasalarını.	Niye	bekle-
sinler?	Bu	işten	murat	tahtayı	çürütmemekse!..”

Murat,	tahtayı	çürütmemek	ha!..	Bu	kadarcık	mı?	Nilüferli	göller	hiçbir	şey	demek	değil	mi?	Sap-
ları	tomurlu	al	al	karanfiller?..

“Bu	resimleri	hâlâ	seven	sürücüler	var…”	dedi,	
sesi	ölgün.

Çayır	çimenleri,	çimenlerdeki	ak	kuzuları	boya-
maya	koyuldu.	Öteki	yine	gülmüş,	yine	güle	güle	
çekilip	gitmişti.	O	da,	gümüş	suların	aktığı	ovaları	
daha	iri	karanfillerle	çerçeveleyip	bezedi.	Sapların	
boynu	 biraz	 büküktü.	 Şaştı.	O	 gece,	 eli	 ayağına	
dolanarak	 dört	 bir	 köşeye	 altın	 sarısı	 birer	 yarı-
may	kondurdu.	“Gönlünce	yap,	başka	şeye	kulak	
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asma!”	Babasının	sesiydi.	O	da	başını	kaldırdı,	kuşkuyla	baktı	babasına.	“Dünya	gönlümüze	mi	kalmış	
baba?”	diye	sordu.	Yanıt	alamadı.	Renkleri	ovdu,	fazla	ovdu.

Kaportacı	birkaç	gün	hiç	uğramamıştı	yanına.	Onun	da	içindeki	kuşku	biraz	yatışır	gibi	oldu.	Gön-
lünde	tomur	tomur	yeni,	pembe	karanfiller	açtı.	En	pembelerini	tahtaya	geçirirken	fes	rengine	boyadı.	
Boyarken	kendini	yorgun	duydu.	Bu	kasayı	bugün	bitirmeliydi.	Yetişmedi.	Kasa	resimlemede	ününü	
duymuş	biri,	eski	boyaları	dökülmüş	kasasını	süsletmeye	getirecekti,	getirmedi.	Belki	yarın...

O	yarın	olunca,	boyanacak	kasa	değil,	yine	kaportacı	çıkageldi.	Günbatımıydı.	Dosdoğru	atölyeden	
geliyordu.	Günboyu	 tam	altı	kasa	boyadığını	söyledi.	Tek	renk	üstüne.	Tabanca	boyayı	sıkıyorsun,	
vızzt,	vızzt,	vızzt,	bir	uçtan	giriyor,	öteki	uçtan	çıkıveriyorsun.	“Erkek	işi!”	dedi.	Ona,	fırçasının	ucunu	
unutturacak	denli	çok	konuştu.	“Erkek”in	altını	iyice	çizmişti.	Üstüne	bastıra	bastıra	söylemişti.	

Fırçanın	ucu	iyice	titredi.	Bir	kuşun	kanadı	kırıldı.	Kanat,	başını	alıp	gitti.	Onu	yakalayamadı.	Ku-
lağının	arkası	yandı,	kaşındı.

“Hem,	kasa	boyamak	yetmez,”	diyordu	beriki.	“Kasayı	yapmak	da	gerek.”
Neden	yetmezmiş,	anlamıyordu.	Erkekliğinden	ne	artmış,	ne	eksilmiş?	Kasa	yapmasını	bilmiyor-

du.	Kasaları	süslemesini	biliyordu.	Gönlünün	karanfillerini...
“Boyaları	dökülmüş	eski	kamyon	var	ya?	Hani	adam	senin	şu	kuşların,	çiçeklerinle	bezetecekti?..	

Kasayı	bize	getirdi.	En	aşağı	bir	hafta	işinden	olmak	istemiyormuş.	Yük	çekecekmiş.	Resimletmek-
tense...	Biz	bir	günde	yeşili	çekip	verdik.	Boydan	boya...	Pırıl	pırıl.	Sevine	sevine	gitti.	Hem	de	ucuz.”	

Ucuz	ha?	Hem	de	ucuz!
Dedesi	de,	babası	da	çok	silik	geçtiler	gözlerinin	önünden.	Sanki	hiç	yaşamadılar.	Gülleri,	nilü-

ferleri	hiç	açtırmadılar.	Sular	hiç	yaldızlanmadı.	Tepsi	gibi	bir	ay	hiç	doğmadı	dağbaşlarından.	Sular	
hiç	çığıldamadı.

Yokluğa	karşı	durdu,	çimenlerde	iri	papatyalar	açtırdı.	Önündeki	son	kasaydı.
Yarın	yenileri	olur.	Yeni	kasalar	gelir.	
Gele	gele	gürgenden	bir	çeyiz	sandığı	geldi.	İşi	uzattı.	Bitmesin	diye,	sandığı	bildiği	bütün	renk-

ler,	biçimler,	pırıltılarla	donattı.	Karanfiller	bu	kalabalık	arasında	yitti,	gitti.	Yine	de	bir	türlü	bitirmedi	
önündeki	işi.

Caddeler, sokaklar ne kadar kalabalık. Dükkân, vitrin önleri omuz omuza insan. Yüzler pek 
renksiz, ışıksız, gözler pek pırıltısız.

İşim mi?.. Eh işte…
Adalet AĞAOĞLU, Hadi Gidelim

Metinde Geçen Bazı Kelime ve Kelime Grupları
dantela : Her türlü iplikle örülen veya bir kumaşın kenarına işlenen türlü biçimde ince ve ağ 

görünümünde örgü, dantel.
keçi yolu : Patika.
“Uçvermek, dantela, taçyaprak, tepkili uçak, günbatımı, çığıldamak” gibi kelimelerinin yazımın-

daki standart dışı kullanımlar yazarın tercihi ve metnin yazıldığı döneme özgüdür.

Teknolojik	ilerlemeler,	sanayideki	gelişmeler	ve	nüfus	artışı	gibi	pek	çok	etken	toplumsal	ha-
yatımızı	biçimlendirmekle	birlikte	arzuhalcilik,	nalbantlık,	semercilik,	hallaçlık,	bakırcılık,	kalaycı-
lık,	sepetçilik,	kamyon	kasası	süslemeciliği	gibi	bazı	mesleklerin	de	sonunu	getirmiştir.	Toplum	
ve	bireydeki	değişim,	tüketim	kültürünün	hızla	yaygınlaşmasına	ve	insani	değerlerin	yavaş	yavaş	
kaybolmasına	neden	olur.	Bu	değişimle	birlikte	hızlı	hareket	eden,	zamanı	kısıtlı	olan	ve	maki-

Metin ve Türle İlgili Açıklamalar
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1)	 Aşağıdaki	cümlelerde	altı	çizili	kelime	ve	kelime	gruplarının	anlamını,	metnin	bağlamından	
hareketle	tahmin	ediniz.	Tahminlerinizin	doğruluğunu	“TDK	Türkçe	Sözlük”	ve	“TDK	Atasözleri	ve	
Deyimler	Sözlüğü”nden	faydalanarak	kontrol	ediniz.	

Caddede, kalabalık arasında kulağıma çarpan söz, bu.

“Gönlünce yap. Başka şeye kulak asma!” demişti.

Cümleler Tahminim

2)	 Okuduğunuz	metnin	temasını	ve	konusunu	belirleyiniz.	Temanın,	hikâyenin	yazıldığı	döne-
min	zihniyeti	ve	sosyal	hayatıyla	ilişkisini	ortaya	koyan	cümleleri	belirleyiniz.	

3)	 Anlatmaya	bağlı	metinlerde	gerçek	hayatta	yaşanmış	olanı	anlatmak	değil,	gerçek	hayattan	
alınan	unsurlarla	 insana	özgü	bir	gerçekliği	kurgulayarak	anlatmak	esastır.	Yazar,	kamyon	kasası	
süslemenin	modernleşme	ve	makineleşmeyle	birlikte	giderek	önemini	kaybetmesi	gerçeğini	dile	ge-
tirmek	için	bir	olay	örgüsü	kurgulamıştır.	Buna	göre	hikâyenin	olay	örgüsünü	belirleyiniz.	

4)	 Metindeki	çatışma	veya	karşılaşmaları	bulunuz.	Bu	çatışma	ve	karşılaşmaların	temanın	oluş-
masındaki	rolünü	açıklayınız.	

5)	 a)	Okuduğunuz	metinde	şahıs	kadrosunu	oluşturan	kişilerin	özelliklerini	belirleyiniz.	Bu	kişile-
rin	birbirleriyle	nasıl	bir	ilişki	içinde	olduklarını	metinden	örneklerle	açıklayınız.

 b)	Sizce,	metindeki	bu	kişiler,	1980’lerden	günümüze	değişen	toplumsal	yapı	içerisinde	hangi	
düşünce	ve	değeri	temsil	ederler?	Sözlü	olarak	ifade	ediniz.	

Metni Anlama ve  Çözümleme

neleşen	bir	insan	tipi	ortaya	çıkar.	İnsanların	ne	kamyonlarını	süsletecek	ne	de	kamyon	kasala-
rındaki	süsleri	fark	edecek	kadar	zamanı	vardır.	Onların	tek	amacı	isteklerine	ve	ihtiyaçlarına	en	
kısa	zamanda	ulaşmak,	yaptıkları	işten	en	kısa	zamanda	fayda	sağlamaktır.	Yazar,	okuduğunuz	
“Karanfilsiz”	adlı	bu	hikâyesinde	modernleşmeyle	birlikte	başlayan	toplumsal	değişime;	yavaş	ya-
vaş	önemini	yitiren,	kaybolan	bir	meslek	-kamyon	kasalarını	süsleme	işi-	üzerinden	dikkat	çeker.		

“Karanfilsiz”	hikâyesi,	çerçeve	anlatım	tekniği	ile	kurgulanmıştır.	Çerçeve	hikâye,	içinde	bir	
ya	da	birden	çok	hikâyenin	anlatıldığı	genel,	birleştirici	hikâyedir.	Anlatıcının	sokakta	 tanıma-
dığı	 bir	 adamdan	 işi	 ile	 ilgili	 duyduğu	bir	 cümle	 çerçeve	hikâyeyi,	 araba	 kasalarına	desenler	
çizen	adamın	yaptığı	işin	anlatımı	ise	iç	hikâyeyi	oluşturur.	Yazar;	bu	anlatım	tekniğinin	dışında	
hikâyede	“anlatma”,	 “gösterme”,	 “iç	çözümleme”,	 “iç	monolog”	ve	“leitmotif”	gibi	 farklı	anlatım	
tekniklerini	de	kullanılır.	

“Anlatma”	tekniğinde	okuyucu	ile	eser	arasına	yazar	girer.	Okuyucu	eserdeki	olayı,	kişileri,	
mekânı	vb.	ögeleri,	hemen	hemen	her	şeyi,	anlatıcı	kanalıyla	görür	ve	öğrenir.	“Gösterme”	tek-
niği	ise	tiyatrodaki	gibi	her	şeyin	kahramanların	konuşmaları,	davranışları	ile	doğrudan	doğruya	
okuyucuya	sunulmasıdır.	Bu	iki	teknik	çoğu	zaman	birlikte	kullanılır.	“Anlatma”	tekniğinde	oku-
yucunun	dikkati	“anlatan”	üzerinde,	“gösterme”	tekniğinde	ise	“eser”	üzerinde	yoğunlaşır.	

Anlatma	tekniğinin	hâkim	olduğu	eserlerde	sıklıkla	kullanılan	“iç	çözümleme”	tekniği,	anla-
tıcının	araya	girerek	 kahramanın	duygu	 ve	düşüncelerini	 okuyucuya	aktarmasıyla	 oluşur.	 “İç	
monolog”	tekniği,	kahramanların	içsel	konuşmalarını	aktarmaya	dayanan	anlatım	tekniğidir.	Bu	
anlatım	tekniğinde	kahraman,	karşısında	biri	varmış	gibi	kendi	kendine	konuşur.	

“Leitmotif”,	kahramanları	karakterize	etmek	ya	da	hatırlatmak	için,	çeşitli	şekillerde	ve	vesile-
lerle	metinde	tekrarlanan	ifade	ve	kalıplar	(ana	motif)	anlamına	gelir.		
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6)	 “Karanfilsiz”	adlı	metinde	olayın	geçtiği	mekân	neresidir?	Boya	ustasının	buradaki	konumunu	
zihninizde	canlandırmaya	çalışınız.	Boya	ustası	ile	bulunduğu	mekân	arasında	nasıl	bir	ilişki	vardır?	
Olayın	başka	bir	mekânda	geçtiğini	düşününüz.	Belirlediğiniz	bu	yeni	mekân,	boya	ustasının	kişisel	
özellikleri	ve	hikâyenin	kurgusuyla	örtüşür	mü?	Niçin?	

7)	 a)	Okuduğunuz	metnin	anlatıcısı	kimdir?	

 b)	Belirlediğiniz	anlatıcı,	hikâyeyi	aşağıda	verilen	hangi	bakış	açısıyla	anlatmaktadır?	İşaret-
leyiniz.

	 		İlahî	bakış	açısı	 		Kahraman	bakış	açısı	 		Gözlemci	bakış	açısı	

 c) Yazarın	tercih	ettiği	bu	bakış	açısının	anlatımı	nasıl	etkilediğini	metinden	örneklerle	açıkla-
yınız.

8)	Aşağıdaki	parçalar	okuduğunuz	metinden	alınmıştır.	Bu	parçalarda	kullanılan	anlatım	biçimle-
rini	ve	tekniklerini	belirleyerek	tabloya	yazınız.	

Parçalar
Anlatım 
tekniği

Anlatım 
biçimi

“Gönlünce yap, başka şeye kulak asma!” Babasının sesiydi. O da başını 
kaldırdı, kuşkuyla baktı babasına. “Dünya gönlümüze mi kalmış baba?” 
diye sordu. Yanıt alamadı. Renkleri ovdu, fazla ovdu. 

İlkin şaşırdı. Onun kasa yapımındaki yorgunluğunu şurdaki serin sular-
la giderdiğini, içini dışını ovup yıkadığını sanmıştı. Derken ürktü. Yüzü-
ne bakmadı onun. Direndi. Karanfillerinden birini kulak ardından çekip 
resimli tahtanın üst başına kondurdu. Birini de, henüz tomurcukta olanı, 
gönlünden çıkardı, alt yana kondurdu.

Kaportacı tanışı, bir başka gelişinde:
“Ne işe yarar bu çocuk resimleri?” dedi.
O da gönlündeki bir karanfile öfkeyle sarıldı, çekip alırken sapını kırdı. 

Fırçasını bir yana koydu: 
“Nilüferli sularını, ayın şavkı vurmuş dağbaşlarını, bitmez yolları kısa 

etmeye yetmez mi?
“Yolun daha kısası var,” dedi beriki de.

9)	 Yazara	özgü	dil	ve	anlatım	özelliklerini	belirleyiniz.	

10)	Hikâyedeki	açık	ve	örtük	iletileri	belirleyiniz.	

11)	Boya	ustası,	çizdiği	karanfil	resimlerine	hangi	anlamları	yüklemiştir?	Metnin	teması	ve	adıyla	
ilişkilendirerek	açıklayınız.

12)	Hikâyedeki	boya	ustasının	neşeli	ve	rahat	olduğu	anlarda	yaptığı	resimler,	onun	bu	ruh	hâlini	
yansıtacak	şekilde	canlı	ve	cıvıl	cıvıldır.	Bu	durumun	hikâyenin	sonuna	doğru	değiştiği	görülmekte-
dir.	Bu	değişimin	nedenleri	sizce	nelerdir?	Gerekçelerinizle	birlikte	açıklayınız.	

13)	a)	Boya	ustasının	işiyle	ilgili	karşılaştığı	zorluklar	karşısında	sabır	göstererek	hayatını	sürdür-
mesi	hakkında	düşüncelerinizi	arkadaşlarınızla	sözlü	olarak	paylaşınız.

	 b)	“Sabır”	değerinin	hayatınızdaki	yeri	ve	önemini	örneklerle	açıklayınız.
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14)	Aşağıdaki	tabloda	verilen	ölçütlere	göre	okuduğunuz	“Karanfilsiz”	adlı	hikâyeyi,	“Ricat”	hikâ-
yesi	ile	karşılaştırınız.	Elde	ettiğiniz	sonuçlara	göre	bu	hikâyelerin	toplumcu	gerçekçi	hikâye	mi	yoksa	
ben	merkezli	hikâye	mi	olduğunu	belirleyiniz.	

Karanfilsiz Ricat

Tema

Kişiler

Mekân

Zaman

Anlatıcı

Anlatım tekniği

Yaptığınız	röportajı	sınıfta	arkadaşlarınızla	paylaşınız.	Röportaj	yaptığınız	kişinin	yerinde	siz	ol-
saydınız	bu	mesleğin	son	temsilcisi	olarak	mesleğinizle	 ilgili	hangi	duygular	 içerisinde	olurdunuz?	
Belirtiniz.	

1. Etkinlik

2. Etkinlik
Hikâyedeki	usta	ile	kaportacı	arkadaşı	arasında	geçen	konuşmalardan	hareketle	değişen	toplum-

sal	koşullarla	sanayileşmenin	(makineleşmenin)	yarattığı	insan	tipini,	geleneksel	yaşantısını	sürdü-
ren	insan	tipiyle	sahip	oldukları	değerler	bakımından	karşılaştırınız.	Buna	göre	aşağıdaki	tabloda	boş	
bırakılan	yerleri	doldurunuz.	

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
İsteklerine ve ihtiyaçlarına en kısa zamanda 

ulaşmak ister, faydacıdır.
Hayatının her aşamasında estetik kaygıları ön 

planda tutar, yardımseverdir.

Kâr etme, temel duygusudur.

Kaliteyi ve niteliği önemser.

El emeği göz nuru olana daha çok değer verir.

Başkalarına kendine davranılmasını istediği 
şekilde davranır.

Bireycidir ve içinde yaşadığı toplumu önem-
semez.

Başkalarının yararını da kendi yararı kadar 
gözetir.

Diğer insanların kişiliklerine ve yaptıklarına 
değer vermez.

“Karanfilsiz”	hikâyesinden	hareketle	Adalet	Ağaoğlu'nun	fikrî	ve	edebî	yönü	hakkında	neler	söy-
lenebilir?	Yazar	ile	metin	arasındaki	ilişkiyi	değerlendiriniz.

3. Etkinlik
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Adalet Ağaoğlu (1929-...)
Ankara’da	dünyaya	geldi.	Ankara	Kız	Lisesini	ve	DTCF	Fransız	Dili	ve	

Edebiyatı	Bölümünü	bitirdi.	1960’larda	sanat	hayatına	şiirle	başlayan	Adalet	
Ağaoğlu;	 roman,	deneme,	 tiyatro	yapıtlarının	yanı	sıra	hikâye	 türünde	de	
özgün	eserler	verdi.	Özellikle	1970’li	yıllardan	itibaren	kaleme	aldığı	hikâye	
ve	romanlarıyla	geniş	ilgi	uyandırdı.	

Adalet	Ağaoğlu	kurgu,	tema	ve	dil	bütünlüğü	içerisinde	oluşturduğu	hikâ-
yeleri	 ile	Türk	hikâyeciliğine	yeni	bir	anlayış	kazandırmıştır.	Hikâyelerinde	
sürekli	şekilsel	arayışlara	giden	Adalet	Ağaoğlu,	her	yeni	eserinde,	hikâye	
üslubunu	geliştirerek	devam	ettirmiştir.	Hikâyelerinde	toplumun	belli	kesimlerinin	temsilcisi	olan	
bireylerin	yaşamlarından	hareketle	toplumsal	sorunları	eleştirel	bir	tutumla	ele	alır.	Adalet	Ağa-
oğlu;	tiyatro,	hikâye	ve	roman	türündeki	eserleriyle	çeşitli	ödüller	almıştır.

Eserleri:	Yüksek	Gerilim,	Sessizliğin	İlk	Sesi,	Hadi	Gidelim,	Hayatı	Savunma	Biçimleri	(hi-
kaye);	Fikrimin	İnce	Gülü,	Bir	Düğün	Gecesi,	Ruh	Üşümesi,	Romantik	Bir	Viyana	Yazı	(roman);	
Evcilik	Oyunu	(tiyatro)…

DİL BİLGİSİ
1)	 Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin yerine uygun kelimeler getiriniz. Bu kelime-

ler ile yerine kullandığınız kelimeler arasında nasıl bir anlam ilişkisi olduğunu belirleyiniz.
 a)	Boyarken	kendini	yorgun	duydu.
 b)	Bitmesin	diye,	sandığı	bildiği	bütün	renkler,	biçimler,	pırıltılarla	donattı.
 c)	Karanfiller	bu	kalabalık	arasında	yitti,	gitti.

2)	“Gölün şıpırtılarını unuttun. Suları salınışını unutma. Boyayı da iyi ov. Renkler sevinsin,” derdi. 
“Baştan savma! Dolunayı suya düşürmeyi unutma!”

Bu parçada altı çizili kelimelerin zıt anlamlılarını boş bırakılan yere yazınız.

Unutmak	 :	……………... . . . .………

Sevinmek	 :	……………... . . . .………

3)	‘’Türkçede yazılışları ve okunuşları aynı ama anlamları farklı olan kelimelere sesteş kelimeler 
denir.’’

Bu tanıma göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelimenin sesteşi yoktur?
A)	Yüzüne	bakmadı	onun.
B)	Günboyu	tam	altı	kasa	boyadığını	söyledi.
C)	“Bu	resimleri	hâlâ	seven	sürücüler	var…”	dedi,	sesi	ölgün.
D)	Arkadaşı	giderken:	“Bizim	atölyede	tabancayı	sıkarsın,	bir	saatte	boyar	geçersin	koca	bir	ka-

sayı”	demişti.
E)	Beriki	kıs	kıs	gülüyordu.

4) “Son”	kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Önündeki	 son	 kasaydı.” cümlesindeki 
anlamıyla kullanılmıştır?

A)	Son	çerçiyi	de	köyde	birkaç	yıl	evvel	görmüştüm.
B)	Her	zaman	yazın	son	günlerinde	tatile	çıkardı.
C)	Yahya	Çavuş	ve	arkadaşları	son	kuvvetleriyle	daha	şiddetli	bir	ateşle	düşmana	karşılık	verir.	
D)	Babasından	miras	kalan	bu	mesleğin	sonu	geldi.
E)	Küçük	çocuğun	sahneleri	kasım	sonu	gibi	çekilecek.
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3. MetinHazırlık

1)	 Parklarda	ya	da	bahçelerde	güvercinleri	beslediğiniz	hiç	oldu	mu?	Eğer	beslediyseniz	o	
anda	neler	hissettiniz?	Arkadaşlarınızla	duygu	ve	düşüncelerinizi	paylaşınız.

2)	 Temelinde	sevgi,	saygı,	dürüstlük,	hoşgörü	vb.	değerlerin	bulunduğu	davranışlar	bireyleri	bir-
birlerine	yaklaştırır,	toplumda	dayanışmayı	sağlar.	İnsanın	hakkına	razı	olması/olmaması,	başkaları-
nın	hakkına	da	saygı	göstermesi/göstermemesi	insan	ilişkilerini	nasıl	etkiler?	Tartışınız.

SEVİNÇ
Bir	parkta	iki	simitçi	çocuk.
Yan	yana	bir	banka	oturmuşlar.
Etrafta	 çiçekler,	 kelebekler;	 çocuklarının	

elinden	tutmuş	gezdiren	anneler,	kalın	mer-
cekli	gözlükleri	ile	gazeteye	dalmış	ihtiyar-
lar,	binbir	şamata	ile	birbirine	sataşan,	gü-
lüşen	mektep	kaçkını	öğrenciler,	dilenciler,	
çöpçüler.

Simitçiler	 sekiz	 on	 yaşlarında.	 Ka-
ra-kavruk-zayıf.	Belli	ki	beslenme	yetersiz-
liği	ile	büyümüşler.	Aynı	mahallenin	çocuk-
ları	bunlar,	aynı	ağızla	konuşuyorlar,	belli	
ki	taşradan	henüz	gelmişler.

İkisi	de	yorgun	ve	aç.
Vakit	öğle	üzeri.
Parkın	 çeşitli	 noktalarında	 bulunan	

büfelerden	 döner,	 sucuk	 kokuları	 geliyor,	
önlerinden	 iri	 sandviçlerini	 ısıra	 ısıra	kendi	
yaşlarında	çocuklar	geçiyor.

Bezgin	 gözlerle	 etrafa	 bakıyor,	 bakmaktan	
usanıyorlar.	Sonunda	biri	dayanamayıp:

—	Hadi	bir	simit	yiyelim,	diyor.
Simitler	alüminyum	tepside	dizilmiş	duruyor.	Her	zaman	yaptıkları	gibi	kimin	 tepsisinden,	simit	

alınacak	diye	çöp	çekiyorlar.	Biri,	eline	biri	uzun	öteki	kısa	iki	çöp	alıyor;	ellerini	arkasında	gizleyip	kı-
sayı	bir	avucuna,	uzunu	öteki	avucuna	saklıyor.	Sonra	iki	kolunu	birden	öne	çıkararak	yumulu	ellerini	
arkadaşına	uzatıyor.	Öteki	bir	süre	süzüyor	bu	yumrukları,	bir	türlü	karar	veremiyor.

Sonunda	“ya	şundadır,	ya	bunda”	yapıp	birini	seçiyor.	Kısa	çıktı,	kaybetti.	
Hiç	tasalanmadan	yanındaki	kendi	tepsisinden	bir	simit	seçip	“Hadi”	diyor.
Her	zaman	böyle	yapıyorlar.
Simidin	bir	ucundan	biri,	öbür	ucundan	öteki	tutup	“Bir,	iki,	üç”	deyip	asılıyorlar.	Simit	aynı	anda	

iki	parçaya	bölünüyor.	Birine	az,	ötekine	çok	düşüyor	ama	ikisi	de	hakkına	razı.
Bu	defa	öyle	olmadı.
Simidin	bir	parçası	bayağı	büyük	kaldı.	Büyüğü	kazanan	arkadaşının	payına	baktı,	canı	sıkıldı.	

“Olmadı”	dedi.	“Benimki	çok.”	Öteki	“Şans	işte,	boşver”	dedi	ve	kendi	payını	yemeye	başladı.	
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Büyük	parçayı	kazanan	bir	türlü	yiyemiyor.
Şans	da	olsa	haksızlık	bu.
Dayanamayıp	fazla	parçayı	kopardı	ve	arkadaşına	uzattı.	Arkadaşı	“Alamam”	dedi	“O	senin	hak-

kın.”	Beriki	kararlı:	“Olmaz,	yiyemem,	bölüşelim.”	diyor.	Bir	zaman	alırsın,	almazsın	diye	çekiştiler.
Onlar	çekişedursun,	parkın	uyanık	güvercinleri	hiç	çekinmeden	önlerine	kadar	gelmiş,	dökülen	

susamlara	dalmışlardı.	Çocuklar	fazlalık	olan	parçayı	güvercinlere	doğradı.	Önlerinde	bir	güvercin	
bahçesi	oluştu.

Biri	çekinerek	ayaklarına	dolanan	kuşlardan	birini	okşadı.	Hayret,	kaçmıyor.	Bir	daha	okşadı,	bir	
daha,	çok	hoşuna	gitti	bu.	Hayatında	ilk	kez	bir	güvercin	okşuyordu.	Onu	gören	öteki	de	güvercinleri	
okşamaya	başladı.	Arada	bir	göz	göze	geliyor	birbirlerine	gülümsüyorlar.	Yüzsüz	güvercinleri	aç	san-
mışlardı.	Kalan	simitlerini	de	doğradılar.	Kuşlar	yedikçe	sanki	onlar	doyuyordu.	Güvercinlerin	parlak	
tüylerinden	geçen	sevgi	ve	merhamet	en	saf	hâli	ile	çocuk	kalplerini	doldurmuştu.

Sonunda	simitler	bitti.
Ortada	tek	bir	susam	tanesi	kalmadı.
Güvercinler	birden	havalanarak	ve	çocukların	yüreklerini	ağzına	getirerek	uçtular.
İleride	simit	yiyen	bir	genç	çiftin	önüne	kondular.	Simitçiler	birbirlerine	baktı.
Sonra	güvercinlere	baktı.
İkisi	de	sevincini	bulmuştu.
Artık	ne	açlık,	ne	tasa.	Artık	gidebilirler,	yeniden	satışa	çıkabilirler.
Her	birinin	etrafında	yüzlerce	melek	dolaşıyor.	Elbette	bütün	simitleri	satacak,	cepleri	para	dolu	

olarak	analarına	koşacak,	bu	güvercin	hikâyesini	anlatacaklar.
Mustafa KUTLU, Hayat Güzeldir

50



Metinde Geçen Bazı Kelime ve Kelime Grupları
şamata : Gürültü, patırtı.
“Öğle üzeri, kara-kavruk-zayıf, boşvermek” gibi kelimelerinin yazımındaki standart dışı kulla-

nımlar yazarın tercihi ve metnin yazıldığı döneme özgüdür.

1)	 Okuduğunuz	metnin	temasını	ve	konusunu	belirleyiniz.	Temanın,	günümüzde	geçerli	bir	tema	
olup	olmadığını	tartışınız.

2)	 Yazar	hikâyede	hangi	çatışmalara	yer	vermiştir.	Bu	çatışmalar	hikâyedeki	olayları	nasıl	etki-
lemiştir?	Açıklayınız.

3)	 Hikâyede	gerçekleşen	olayları	sırasıyla	belirtiniz.	Bu	olayların	birbiriyle	olan	ilişkisini	açıklayınız.

4)	 Hikâyedeki	kahramanların	özelliklerini	belirleyiniz.

5)	 Okuduğunuz	metinde,	simitçi	çocuklar	arasındaki	dostluğu	gösteren	en	iyi	bölüm	hangisidir?	
Sizce,	aralarındaki	bu	dostluğu	hangi	olaylar	geliştirmiş	olabilir?

6)	 Metindeki	anlatıcıyı	ve	bu	anlatıcının	bakış	açısını	belirleyiniz.	Seçilen	bakış	açısı	metnin	anla-
tımını	nasıl	etkilemiştir?

7)	 Yazar,	metinde	çocukların	yaşam	koşullarıyla	ilgili	hangi	açık	ve	örtük	iletilere	yer	vermiştir?	

Metni Anlama ve  Çözümleme

Metin ve Türle İlgili Açıklamalar

Mustafa	Kutlu’nun	“Hayat	Güzeldir”	kitabında	yer	alan	“Sevinç”	adlı	hikâyesi,	taşradan	yeni	
geldikleri	konuşmalarından	anlaşılan	sekiz	on	yaşlarındaki	 iki	simitçi	çocuğun,	kendi	öğünleri	
olan	simitleri	parktaki	güvercinlere	yedirmelerinden	duydukları	sevinci	ve	mutluluğu	anlatan	bir	
hikâyedir.	

Anlık	yaşanan	mutlulukların	insan	hayatı	için	ne	kadar	kıymetli	olduğunu	vurgulamak	isteyen	
yazar,	parktaki	simitçi	çocukların	birbiriyle	ve	güvercinlerle	yaptıkları	simit	paylaşımını	konu	edi-
nir.	Öğleden	sonra	gerçekleşen	bu	kısa	olay,	toplumsal	yaşamda	giderek	unutmaya	başladığı-
mız	bazı	değerleri	hatırlatmaktadır:	kendi	hakkına	razı	olmak,	başkalarının	haklarını	gözetmek,	
günlük	koşuşturma	içinde	sorunlara	takılmadan	mutlu	olabileceğimiz	anların	farkına	varmak…

	Yazar	hikâyesine	sıradan	bir	anın	tarifiyle	başlar.	İnsanların	gelip	geçtiği,	ihtiyarların	gazete	
okuduğu;	öğrencilerin,	dilencilerin	ve	çöpçülerin	olduğu	sıradan	bir	parkta	yaşanmaktadır	bu	an.	
Kente	yeni	geldiği	anlaşılan	ve	simit	satmaya	çalışan	iki	çocuk,	hikâyenin	ana	kahramanlarıdır.	
Çocukların	zayıflıklarından	dolayı	iyi	beslenemedikleri	belli	olmaktadır.	Mustafa	Kutlu,	okuyucu-
ya	çocukların	içinde	bulunduğu	sosyoekonomik	durumu,	birkaç	cümleyle	sezdirmeye	çalışmak-
tadır.	Bu	sade	anlatım	tutumu	hikâyenin	geneli	için	de	geçerlidir.	Hikâyede	uzun	tasvirlere	yer	
verilmemiştir.	Simitçi	çocukların	ruh	hâlleriyle	ilgili	derin	çözümlemeler	yoktur.	Çocukların	kişilik	
ve	karakterleri,	hikâyede	gelişen	olaylar	sırasında	okuyucuya	verilmeye	çalışılmaktadır.	Simit	
satıp	para	kazanmaya	ihtiyaçları	olduğu	anlaşılan	çocuklar,	yorgun	ve	aç	oldukları	hâlde	sata-
cakları	simitleri	güvercinlere	yedirirler.	Bu	olay	çocukları	ziyadesiyle	sevindirir.	

Mustafa	Kutlu’nun	“Sevinç”	hikâyesindeki	kahramanları,	çoğu	hikâyesinde	olduğu	gibi	yoksul	
insanlardır.	Bunlar	büyük	şehirlerde	yaşasalar	da	 taşralılardır.	Zor	koşullarda	hayatını	 idame	
ettirmeye	çalışan	bu	insanlar	aynı	zamanda	erdemlilerdir,	 iyilik	yapmaktan	hoşlanırlar.	En	zor	
zamanlarında	bile	iyiliklerin,	güzelliklerin	keyfine	varmaktan	kaçınmazlar.	
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8)	 “Bir parkta iki simitçi çocuk. 
 Yan yana bir banka oturmuşlar.
 İkisi de yorgun ve aç.
 Vakit öğle üzeri.” 
Okuduğunuz	metinden	alınan	yukarıdaki	cümlelerden	hareketle,	yazarın	üslubu	hakkında	neler	

söylenebilir?	Bu	üslup	özelliği	hikâyeyi	nasıl	etkilemiştir?	Yorumlayınız.

9)	 Hikâyedeki	zaman	ve	mekânın	özelliklerini	aşağıdaki	tabloya	yazınız.	Bunların	metindeki	iş-
levini	yorumlayınız.	

Zaman Mekân

10)	Hikâyede	anlatılan	olayların	ve	kişilerin	gerçek	hayatla	olan	ilişkisini	değerlendiriniz.	Metnin	
yazıldığı	dönemle	günümüzü	karşılaştırdığımızda,	metinde	anlatılan	olayların	günümüzde	de	yaşa-
nabileceği	söylenebilir	mi?	Düşüncelerinizi	örneklerle	açıklayınız.

1. Etkinlik
a)	Okuduğunuz	metinde	sevgi,	merhamet	ve	adalet	(adil	olma,	eşit	davranma,	paylaşma)	değer-

lerinin	ele	alındığı	bölümleri	belirleyerek	hikâye	kahramanlarının	bu	davranışları	hakkındaki	düşün-
celerinizi	arkadaşlarınızla	paylaşınız.	

b)	Okulunuzda	sevgi,	merhamet	ve	adalet	konulu	resim/fotoğraf,	afiş	hazırlama	ya	da	şiir/hikâye	
yazma	yarışmalarından	birini	düzenleyiniz.

Mustafa	Kutlu’nun	incelediğiniz	“Sevinç”	hikâyesinden	hareketle	yazarın	fikrî	ve	edebî	yönü	hak-
kında	çıkarımlarda	bulununuz.	Elde	ettiğiniz	sonuçları	defterinize	yazınız.

2. Etkinlik

Mustafa Kutlu (1947-…)
Erzincan’da	doğdu.	Atatürk	Üniversitesi	Türk	Dili	ve	Edebiyatı	Bölümün-

den	mezun	olduktan	sonra	çeşitli	liselerde	edebiyat	öğretmenliği	yaptı.	
Mustafa	Kutlu,	hikâyelerini	modern	bir	şekil	ve	dille	oluşturur,	az	sözle	

çok	şey	ifade	etmeyi	tercih	eder.	Bir	hikâyeci	olarak	"toplum	ve	onun	me-
seleleri”	öncelikli	olarak	gündemindedir.	Ona	göre	hikâye;	kültür,	gelenek	
ve	görenek,	tarihî	bilinç	bakımından	“Kendimiz	olmak	meselesidir.”	Mustafa	
Kutlu,	şehirleşen	bir	toplumun	hayatıyla	okuyucu	arasında	bir	köprü	vazifesi	
görür.	Hayatta	rastlanılan,	yaşanılan	durumları	sanatın	sağladığı	imkânlarla	
hikâyeleştirir.	Hikâyelerinde	okuyucunun	yabancı	olmadığı	yerleri	tercih	eder.	Bu	mekânları	mad-
di	ve	manevi	yönleriyle	aynen	resmetmeye	çalışır.	“Uzun	Hikâye”	isimli	eseri	2012	yılında	Osman	
Sınav’ın	yönetmenliğinde	beyaz	perdeye	aktarılmış	ve	büyük	ilgi	görmüştür.

Eserleri:	Ortadaki	Adam,	Yokuşa	Akan	Sular,	Yoksulluk	İçimizde,	Ya	Tahammül	Ya	Sefer,	
Bu	Böyledir,	Hüzün	ve	Tesadüf,	Uzun	Hikâye,	Beyhude	Ömrüm,	Hayat	Güzeldir	(hikâye)…

52



DİL BİLGİSİ
1)	 Simidin bir ucundan biri, öbür ucundan öteki tutup “Bir, iki, üç” deyip asılıyorlar. Simit aynı 

anda iki parçaya bölünüyor. Birine az, ötekine çok düşüyor ama ikisi de hakkına razı.
Bu defa öyle olmadı.
Simidin bir parçası bayağı büyük kaldı. Büyüğü kazanan arkadaşının payına baktı, canı sıkıldı. 

“Olmadı” dedi. “Benimki çok.” Öteki “Şans işte, boşver” dedi ve kendi payını yemeye başladı. 
Büyük parçayı kazanan bir türlü yiyemiyor.
Şans da olsa haksızlık bu.

Okuduğunuz “Sevinç” adlı hikâyeden alınan bu parçayı yazım ve noktalama bakımından 
inceleyiniz. Günümüz yazım ve noktalama kurallarına uymayan standart dışı kullanımları be-
lirleyiniz.

2)	 Güvercinler birden havalanarak ve çocukların yüreklerini ağzına getirerek uçtular.
 Arada bir göz göze geliyor birbirlerine gülümsüyorlar. 

Bu cümlede altı çizili deyimlerin anlamlarını aşağıda boş bırakılan yere yazınız.

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

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

3)	 “Kara-kavruk”,	“uzun-kısa”,	“gizlemek-saklamak”,	“tasa-sevinç”	kelimelerini aralarındaki an-
lam ilişkisine göre değerlendiriniz.

4)	 Arada	bir	göz	göze	geliyor	birbirlerine	gülümsüyorlar.	Yüzsüz	güvercinleri	aç	sanmışlardı.	Ka-
lan	simitlerini	de	doğradılar.	Kuşlar	yedikçe	sanki	onlar	doyuyordu.	Güvercinlerin	parlak	tüylerinden	
geçen	sevgi	ve	merhamet	en	saf	hâli	ile	çocuk	kalplerini	doldurmuştu.

Bu parçadaki soyut ve somut anlamlı kelimeleri belirleyerek aşağıdaki tabloda ilgili yere 
yazınız.

Soyut Anlamlı Kelimeler Somut Anlamlı Kelimeler

5)	 Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi terim olarak kullanılamaz?

A)	Biri	çekinerek	ayaklarına	dolanan	kuşlardan	birini	okşadı.
B)	Elbette	bütün	simitleri	satacak,	cepleri	para	dolu	olarak	analarına	koşacak,	bu	güvercin	hikâ-

yesini	anlatacaklar.
C)	Aynı	mahallenin	çocukları	bunlar,	aynı	ağızla	konuşuyorlar,	belli	ki	taşradan	henüz	gelmişler.
D)	Parkın	 çeşitli	 noktalarında	 bulunan	 büfelerden	 döner,	 sucuk	 kokuları	 geliyor,	 önlerinden	 iri	

sandviçlerini	ısıra	ısıra	kendi	yaşlarında	çocuklar	geçiyor.
E)	Güvercinlerin	parlak	tüylerinden	geçen	sevgi	ve	merhamet	en	saf	hâli	ile	çocuk	kalplerini	dol-

durmuştu.
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4. MetinHazırlık

1)	 Bir	hikâye	yazarı	olsaydınız	hikâyenizin	konusunu	ve	kahramanlarınızı	nasıl	seçerdiniz?	
2)	 1980	sonrası	Türk	hikâyeciliği	(genel	özellikleri,	önemli	yazarları	ve	eserleri)	ile	postmo-

dernizm	hakkında	araştırma	yapınız.	Elde	ettiğiniz	sonuçları,	bir	sunu	hazırlayarak	arkadaşları-
nızla	paylaşınız	(1.	etkinliğe	yöneliktir.).

AKŞAM ALACASI
Çocuğa	rasladığında	akşam	çöküyordu.	Sabahı	değişken	bir	günün	-erken	saatlerde	bulutlu,	çisen-

tili,	kuşluk	vaktine	doğru	cılız	bir	güneşle	kararsız	bir	aydınlık	ama	hep	yapışkan,	boğucu	geçmiş	bir	
günün-	bu	bocalamalardan	yorgun	düşmüş	akşamı...	Gökteki	kızıllık,	ertesi	günün	de	böyle	geçeceğinin	
ipucuydu,	kim	bilir	daha	kaç	günün...

Çocukluğundan	beri	havadan	etkilenirdi:	 lodosta	eklemlerine	yürüyen,	başında	karar	kılan	sarı	bir	
sersemlik,	poyrazda	bir	canlanma,	savrulan	perdelerin	içeri	saldığı	rüzgârla	kamçılanma	tutkusu.

Erken saatlerde bulutlu, çisentili:
Geçmişin	yükünden	kurtulma	işlemine	o	saatlerde	girişmiş	ne	yazık	ki	çabasına	değmemişti,	fazla	

bir	şey	birikmemişti	ki:	hava	gazı,	telefon,	su,	elektrik	faturaları,	günleri	dolduğunda	atılmıştı,	zaten	atıl-
masalar	da	pek	yer	tutmayacaktı.

Kuşluk vaktine doğru cılız bir güneşle kararsız bir aydınlık:
Birkaç	gün	önce,	gözden	çıkardığı,	bir	daha	okumayacağına	karar	verdiği	kitapları	karton	bir	kutu-

ya	yerleştirmişti...	De	acaba?	Çünkü	kişi,	bu	eleme	telaşında	bazan	belki	bir	daha	okumayacağı	ama	
geçmişin	vazgeçilmez	bir	parçası	saydığı	kitapları	sonradan	bulamayınca	kendine	içerlerdi,	biliyordu.	
Bir	daha	nesnel	bir	bakışla	göz	atmalıydı	onlara:	Tamam,	kararı	kesin...	O	aydınlıkta	taşınılmaz	bir	yük	
gibi	görünüyor.	Ama	her	nedense	ikindiyi	onlardan	birini	okumakla	geçirmişti:	herhâlde	veda	anlamında.

Yapışkan,	boğucu	geçmişin	günün	bocalamalarından	yorgun	düşmüş	akşamı:
Çocuğa	rasladığında	işte	o	akşam	çöküyordu.

***
Yedi	sekiz	yaşlarında,	çırpı	bacaklı,	kızıl	saçlı,	belki	çilli	bir	oğlandı.	Yüzü	görünmüyordu	ki	iki	sitenin	

arasında	 -bir	bölümü	otoparka	ayrılmış	bahçedeki	sırada-	sırtı	herkese	dönük	oturuyordu.	Ailelerinin	
“sevimli	afacanlar”	dediği	öbür	çocukları	tanımadığı,	tanısa	da	onların	eninde	sonunda	itişmeyle	sonuç-
lanacak	-şimdilik	yalnızca	sevinç	böğürtüleriyle	dolu-	oyunlarına	katılmayacağı	açıktı.	Yukarıdan	bakan,	
bilgiç	bir	havası	yoktu	ama	hiçbir	yarışmada	yer	almak	istemediği	belliydi.	Bedenine	bol	gelen	şortunun	
üstüne	giydirilmiş	tişörtündeki	yazı	da	okunamıyordu	bir	 ihtiyarınki	kadar	çökük	omuzlarının	arasında	
kırıştığından.	(...)	Tişört,	şort	kadar	çarpıcıydı	da	çocuğa	yakışmıyordu,	bir	iğretilik.

Acaba	sitem	dolu	bu	dışlama	-çünkü	yalnızca	uzaklara,	belirsiz	bir	noktaya,	ağaçların	kıpırtısız	dal-
larına	dikmişti	gözlerini-	sporsever	bir	ailenin	oğlu	olmasından	mı	kaynaklanıyordu?

Ortaya	bir	soru	atmak	şarttı:
—	Sence	yarın	da	hava	böyle	mi	olacak?	Baksana,	gökteki	kızıllık	sürüyor.
Çocuk,	soruyu	üstüne	almakta	gecikmedi,	döndü.	Evet,	çilliydi.	Sonra	bir	yabancıya	yüz	verdiğini	

düşünerek	ekledi:
—	Kim	bilir,	belki...
—	Sen	yeni	mi	taşındın	buraya	(Taşındınız	dememeye	özen	gösterdi.)?
—	Evet.
—	Ben	de	öyle.
—	Ama	ben	seni	daha	önce	hiç	görmedim.
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—	Ona	bakarsan	ben	de	seni	görmedim.
—	Ben	bahçeye	sık	çıkmam.	Niyazi	Abi'nin	oğluyla	ilgilenmem	gerekiyor.	Kardeşimle.
—	Senin	babana	herkes	“Niyazi	Abi”	mi	der?
Çocuk	kahkahasını	tutamadı:
—	Nereden	çıkardın?	Niyazi	Abi	başka,	babam	başka...
(...)	
O	anda	gözü,	çocuğun	bağcıkları	çözük	spor	pabuçlarına	takıldı.
—	Pabuçlarını	bağlamana	yardım	etmemi	istemezsin	herhâlde...
—	Hayır.	Kendim	öğrenmeliymişim.
—	Bak,	bu	akşamlık	ben	bağlayayım.	Ama	düğüm	sen	bağlamışsın	gibi	biraz	beceriksizce	olsun.	

Yarın	akşam	birlikte	deneriz,	öğrenirsin.
—	Yarın	akşam	gelebilirim	çünkü	Niyazi	Abi'nin	oğlu	annesine	gidiyor.
—	Yarın	akşam,	aynı	saatte	burada.	Söz	mü?
—	Söz.	Bak	ben	şu	karşıki	pencerede	oturuyorum.

***
(...)
Sözgelimi	eleme	işlemine	neden	faturalardan	başlamıştı?	Fotoğraflarla,	mektuplarla	yüzleşmekten	

korktuğundan	mı?	Yoksa	geçenlerde	başladığı	karmaşık	öykü	kafasında	yeterince	biçimlenmediğinden	
mi?	İkisi	de	olabilir.	Yeter	ki	düşünsün,	yanlış-doğru	bir	sonuca	varsın.	Nasılsa	kitapları,	bu	didişmenin	
dışındaydı:	hangilerinin	hangi	sevdiklerinin	işine	yarayacağını	titizlikle	kararlaştırmıştı.	Yarın	artan	kitap-
lar	alındığında	o	kutu	da	boşalacaktı.

Çalışma	masasının	başına	geçti,	genişleyen	boşlukta	yeni	öykünün	ilk	tümcesini	yazdı:
Çocuğa	rasladığında	akşam	çöküyordu.
Sahi	o	çocuk,	yağmuru	sever	miydi?	Birdenbire,	yağmur	bu	hızla	sürerse	onu	yarın	göremeyeceği	

geldi	aklına.	Çocukla	neden	bu	kadar	ilgileniyordu?	Neden	eve	döner	dönmez	kırmızı	sarmallar	çizerek	
ilerlemesini	 istediği	eski	öyküyü	hemen	daktilodan	çıkartmış,	beyaz	bir	kâğıda	bu	 tümceyi	yazmıştı?	
Eleme	 işlemine	faturalardan	başlaması,	somut	bir	odakta	düğümlenmek	anlamına	da	gelebilirdi.	Her	
çocuğu	sevmek	gibi	bir	huyu	yoktu.	Başkişileri	çocuk	olan	öykülerin	okuru	 tavlayıcı,	ucuz	bir	özelliği	
olduğunu	da	bildiğine	göre...	Yani	neden?	Yaşamın	içindeki	bir	boşluğu	doldurma	adına	mı?

Turşu	suyu	içmeyi	özlemiş	bir	ülserli	gibi	ertesi	akşamı	bekledi,	yağmur	dinince	sevindi.
***

Çocuk	aynı	sırada	oturuyordu,	dünkü	bocalamalarından	vazgeçmeyen	gök	aynı	kızıllıklaydı,	çocu-
ğun	üstünde	de	dünkü	tişörtle	şort,	ayağında	bağcıkları	çözük	aynı	pabuçlar.

—	Şimdi	bak,	sağ	elinle	sağ	bağcığı	soldakinin	içinden	geçireceksin	canım,	iki	yana	hafifçe	gerecek-
sin,	ilmekleri	bol	tutacaksın,	yoksa	bağlar	kenetlenir.

—	Ama	ben	solağım.
—	Dur	bir	dakika	öyleyse.	Dikkat	etmemişim,	tüh!
Elleri	izlemek	için	çocuğa	sokuldu:
—	Haydi	bakalım.
Küçük	eller,	oldukça	uğraştıktan	sonra	acemi	bir	düğüm	attı.
—	Olmadı	değil	mi,	dedi	çocuk	ayaklarını	inceleyerek.
—	Fena	sayılmaz	da	tam	olmadı.
Bunu	söylerken	çocuklara	neden	bağcıklı	pabuçlar	alındığını	düşündü.	Pabuç	bağlamak,	ille	de	be-

lirli	bir	yaşta	edinilecek	bir	beceri	değildi	ki.
Çocuğun	koluna	sımsıcak	dokunuşuyla	toparlandı:
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—	Üzülme,	evde	dener,	öğrenirim.
—	Ona	üzülmüyorum.	Sen	bunları	bırak	da	biraz	babandan	söz	et	bana.
—	Onu	görmedim.	Annem,	kaptanmış	diyor.	Açık	denizlerde	dolaştığından	bize	uğrayamıyormuş.	

Bence	iyi	yürekli	bir	hayduttur,	bir	korsandır	ya	da	bir	balina	avcısıdır.	Ama	Niyazi	Abi'yi	anlatabilirim	
istersen.

—	Anlat	hemen	çünkü	meraktan	çat	diye	çatlayacağım.
—	Sahiden	mi?
Çocuğun	yüzündeki	kaygıyı	görünce	güldü,	onu	kollarına	aldı.	Cılız,	küçük	bedene	sımsıkı	sarıldı.
—	Sahiden	olur	mu	hiç,	dedi	gözleri	dolarak.	Öyle	bir	deyim	vardır.	Laf	olsun	diye	söyledim.
—	Hiç	de	güzel	bir	laf	değil!..	Niyazi	Abi	tam	bir	sporseverdir.	Beni	de	sporcu	yapmak	istiyor	ama	çok	

zayıfmışım.	O	yüzden	akşamları	tabağımdaki	yemekleri	bitirene	kadar	başımda	durur.
—	Peki,	annen	istiyor	mu	sporcu	olmanı?
—	Bilmem...	Bir	şey	söylemiyor.	Pek	konuşmaz	o.
—	Bugünlük	bu	kadar	yeter.
Bu	sözü	kendine	mi,	çocuğa	mı	söylediğini	kestiremedi.
Oysa	çocuk	susmamakta	kararlıydı:
—	İyi	ki	Niyazi	Abi'nin	oğlu	bana	benzemiyor.	İri	yarı,	iştahlı	bir	çocuk.	Yemeğini	çabuk	bitirdiği	için	

sofrada	uzun	kalmıyor.	Sana	yarın	onu	da	anlatırım,	sakın	meraktan	çatlama	(Bir	gülücük.)!
—	Yağmur	yağmazsa	tabii.
—	Yağmaz	baksana,	gökteki	kızıllık	azaldı.
Çocuğun	gülümseyişine	katıldı:
—	Her	duyduğunu	aklında	tutuyorsun	anlaşılan.

***
Evinde	gece	yağmurunun	kokusundan	ve	mırıltısından	yoksun	kalınca	da	öykünün	ikinci	paragrafını	

yazmakta	zorlanmadı.	Sonra	dünkü	kuşluk	saatlerini	yeniden	yaşamak	isteğiyle	fotoğraflarla	mektupları	
elemeye	girişti.	Fotoğraflarla	başedemedi:	profesyonellik	becerisine	göre	mi,	taşıdıkları	anı	birikimine	
göre	mi	değerlendireceklerdi?	Hepsini	geçmişin	bellek	arşivine	kaldırmak	daha	akıllıcaydı.	Bu	arada	
onlara	bakarak	çocuğa	bir	ad	yakıştırma	umudu	da	iyice	sönmüştü.	Ölmüş	bir	şair	dostunun	önerisine	
uymaya	karar	verdi:

Duvarlara fotoğraf filan asma
Ve konsol ve ayna çerçevelerine
Hele aile resimleri hiç mi hiç
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Metinde Geçen Bazı Kelime ve Kelime Grupları
çisenti : İnce ince yağan yağmur.
iğreti (eğreti) : Uyumsuz, yakışmamış.
kuşluk : Günün sabahla öğle arasındaki bölümü, kuşluk vakti.
“Raslamak, başetmek, sözgelimi, bazan, iğreti, abi” gibi kelimelerin yazımındaki standart dışı 

kullanımlar yazarın tercihi ve metnin yazıldığı döneme özgüdür.

Baktıkça renksizliğe dönüşüveriyor
Olmayan bu zaman parçalan-sen ne dersen de.
Öykünün	ilerlemesi	çocuğa	-yazıda	kullanmasa	bile-	bir	ad	bulmasına	bağlıydı.	Hemen	mektuplara	

geçti.	“Renksizlik”	ve	“olmayan	zaman	parçaları”	aklını	kurcalasa	da	ona	dostça	tınlayacak	bir	ad	bul-
maya	çalıştı.	Kendisini	sonradan	suçlayan	bir	zamanki	has	dostlarının,	kendisine	sonradan	saygı	duyan	
bir	zamanki	has	düşmanlarının	mektupları	dışında	hepsini	yırtıp	çöpe	attı.	Ne	garip	ki	eğilimler	ortaktı.	
Sevenleri	onu	“sahip	olunamayacak”	yapı	özelliğinden	ötürü	suçluyor	-oysa	eski	mektuplardan	anlaşıl-
dığına	göre	başlangıçta	bu	özelliğini	çekici	bulmuşlardı-	düşmanlarıysa	-sözcüğü	yumuşatırsak-	karşıt-
larıysa	toksözlülüğünü	dikbaşlılığa	vardırmasını	kınıyorlardı.	Bu	eleştiriler	kendisinin	kestiremediği	an-
larda	yapıldığına	göre	olmayan	bir	zamanın	parçalarıydılar,	sevgiye/öfkeye	dayansalar	da	renksizdiler.

***
Yapışkan,	boğucu	günün	üzücü	akşamı	inerken	çocukla	buluşmadan	önce	tek	kırmızı	giysisini	ge-

çirdi	üstüne.	Bakkala	gidip	ona	renk	renk	cikletler,	şekerler	aldı.	Yoo,	veda	anlamında	değil,	onun	da	
zamanla	renksiz	bir	zaman	parçasına	dönüşmesinden	ürktüğünden.

Çocuk	daha	erken	gelmişti.	Biraz	hüzünlü	görünüyordu.
—	Geç	kaldın,	dedi	sitemle.
—	Sana	cikletle	şeker	almaya	gittim.
—	Bana	şekerle	ciklet	belli	günlerde	alınır.	Hak	ettiğimde.
—	Belki	bugün	hak	etmişsindir.	Dün	gece	kendi	kendime	bir	oyun	kurmaya	çalışıyordum,	bana	yar-

dım	ettin,	bir	şeyler	uydurdum...	Sen	de	uydurur	musun	ara	sıra?
—	Belki	uydururum	da	yalan	söylemem.
—	Peki,	buluştuğumuzu	evdekilere	söyledin	mi?
—	Söylemedim	ama	Niyazi	Abi	bizi	zaten	görmüş	uzaktan.	Yabancılarla	konuşmamam	gerekiyor-

muş,	onlardan	armağan	almam	da	yasak.	Ama	bu	şekerlerle	cikletleri	Niyazi	Abi’nin	oğluna	verebilirim.	
Harçlığımla	aldım	derim.	Yarın	dönüyor.

—	Biliyor	musun,	dedi	kucağına	hafifçe	yayılan	çocuğun	saçlarını	okşayarak.
O	anda	her	şeyi	doğruluğa	kavuşturacak	hınzır	bir	yalan	şarttı:
—	Ben	kardeşine	bir	ad	uydurdum	dün	geceki	oyunum	sırasında.
—	Ama	ben	daha	onu	sana	anlatmadım	ki...
—	Önemli	değil.	Zaten	çocukken	kendime	de	bir	ad	uydurmuştum.
—	Giysin	çok	güzel,	dedi	çocuk	konuyu	kapatmak	istercesine.	Kıpkırmızı.	Hem	sen	bana	daha	hiçbir	

şey	anlatmadın.	Adını	bile	bilmiyorum.
—	Kardeşine	uydurduğum	adı	merak	etmiyorsun	galiba.
—	Meraktan	çatlamıyorum.	İstersen	söyle.
Gözü	yine	uzaklarda,	hışırdamayan	yapraklardaydı.
Yine	bocalamalardan	yorgun	düşmüş	bir	akşam,	olanca	kızıllığıyla.
—	Yunus...	Nasıl	sence?
—	Olamaz	ki	ama	o	benim	adım.

Tomris UYAR, Bütün Öyküleri
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Metni Anlama ve  Çözümleme

1)	 Metinde	geçen	“aklında	tutmak”,	“meraktan	çatlamak”	“yorgun	düşmek”	ve	“gözden	çıkarmak”	
deyimlerinin	 anlamını,	metnin	 bağlamından	 hareketle	 tahmin	 ediniz.	 Tahminlerinizin	 doğruluğunu	
“TDK	Atasözleri	ve	Deyimler	Sözlüğü”nden	faydalanarak	kontrol	ediniz.

2) Okuduğunuz	hikâyenin	konusunu	belirleyiniz.		

3) a)	“Akşam	Alacası”	adlı	hikâyenin	olay	örgüsünü	defterinize	yazınız.	
 b) Hikâyenin	olay	örgüsünü	oluşturan	her	bir	parçanın	metin	içindeki	işlevini	tartışınız.	Ulaştı-

ğınız	sonucu	belirtiniz.	
 c) Olay	örgüsünü	oluşturan	parçaların	metnin	konusu	etrafında	nasıl	birleştiğini	açıklayınız.

4)	 Metnin	olay	örgüsünde	yer	alan	kişilerin	özelliklerini	ve	bu	kişilerin	insana	özgü	hangi	durumu	
temsil	ettiğini	şema	hâlinde	defterinize	yazınız.

1980	sonrasındaki	sosyal	ve	siyasi	gelişmelerden	etkilenen	Türk	hikâyeciliğinde	yeni	bir	dö-
nem	başlar.	 Pek	 çok	 hikâye	 yazarı,	 toplumsal	 gerçekçilikten	 uzaklaşarak	 bireyin	 iç	 dünyasına	
yönelir.	Farklı	kurgu	teknikleri	ile	eserlerini	kaleme	alırlar.	

1970’lerde	tanınmaya	başlanan	Tomris	Uyar	1980’den	sonra	yazdığı	hikâyelerinde	yeni	an-
latım	 teknikleri	kullanır.	 “Kırmızı	Şapkalı	Kız”,	 “Fareli	Köyün	Kavalcısı”	gibi	dünya	masallarını	
gündelik	hayatımıza	uyarlayarak	çağdaş	hikâyelere	dönüştürdüğü	“Gece	Gezen	Kızlar”	(1983)	
adlı	kitabı	yeni	anlatım	tekniklerini	denediği	ilk	eseridir.	Tomris	Uyar,	daha	önceki	hikâyelerine	
göndermeler	yaptığı	“Yaza	Yolculuk”	(1986)	adlı	eserinde	yeni	anlatım	olanakları	arayışını	sür-
dürür.	 “Aramızdaki	Şey”	 (1997)	adlı	kitabında,	gündelik	hayatın	 içinde	 farkına	varamadığımız	
bazı	olay	ve	durumları	yine	kendine	has	üslubuyla	hikâyeleştirir.	Okuduğunuz	metinde,	hikâye-
sine	bir	kahraman	arayan	bir	yazarın	üvey	babası	ile	yaşayan	bir	çocukla	karşılaşması	anlatıl-
maktadır.	

Tomris	Uyar,	“Akşam	Alacası”	adlı	hikâyede,	metinler	arasılık	tekniğini	kullanmıştır.	Bu	anla-
tım	tekniğinde,	bir	yazar	başka	bir	yazarın	metninden	bazı	parçaları	kendi	metninin	bağlamında	
kullanabilir.	Bunun	yanı	sıra	bir	metne	gönderme	yapabilir	veya	onu	içerik	ya	da	biçim	düzeyinde	
taklit	ederek	yeni	bir	metne	dönüştürebilir.	Metinler	arasılık	tek	başına	kullanılan	bir	anlatım	tek-
niği	değildir;	montaj,	alıntı,	parodi,	pastiş,	ironi	gibi	tekniklerle	birlikte	ortaya	çıkar.	

Bir	edebî	metinde	başka	bir	metnin,	bir	sözün	ya	da	yazının	“kalıp	hâlinde”	belirli	bir	amaçla	
kullanılmasına	“montaj	tekniği”	denir.	Başka	bir	metne	ait	bir	kesitin	yeni	bir	metne	sokularak	ona	
yeni	bir	anlam	yüklenmesine	ise	“alıntı”	denir.	Metinler	arasılık	tekniğinin	en	belirli	biçimlerinden	
biri	 olan	 “alıntı”,	 “montaj	 tekniği”ne	 yakın	bir	 tekniktir.	 Tomris	Uyar,	 okuduğunuz	hikâyesinde	
çocuğun	duygularını	bir	şairin	(Edip	Cansever)	şiirinden	alıntı	yaparak	anlatmıştır.

Pastiş;	bir	sanatçıya	ya	da	edebî	türe	özgü	üslup	ögelerini,	dil	ve	anlatımı	taklit	ederek	ve	
önceki	biçimden	hareketle	ederek	onu	anımsatan,	çağrıştıran	yeni	bir	eser	oluşturmaktır.	Parodi	
ise	belli	bir	metnin	konusundan	hareketle	yeni	bir	metin	yazmaktır.	 İroni,	söylenmek	 istenilen	
şeyin	tersini	söyleyerek	eleştirmektir.	Bazı	yazarlar	metinlerinde	doğrudan	eleştiri	yapmak	yeri-
ne	ironi	ile	dolaylı	eleştiri	yapmayı	tercih	ederler.	Saçma	gelen	şeyleri	normalmiş	gibi	anlatarak	
bunun	tersini	düşünmemizi	amaçlarlar.	

Metin ve Türle İlgili Açıklamalar
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a)	“Akşam	Alacası”	adlı	hikâyede	bir	çocukla	ailesi	arasındaki	ilişkiye	değinilmiştir.	Bir	ailenin	var	
olabilmesi	için	o	ailede	saygı,	sevgi,	sabır	ve	sorumluluk	gibi	değerler	üzerine	kurulmuş	aile	bağları-
nın	bulunması	gerekir.	Özellikle	aile	bireylerinin	birbirlerine	göstereceği	koşulsuz	sevgi,	bu	bağların	
oluşmasında	önemlidir.	Okuduğunuz	hikâyeden	hareketle	değişen	toplumsal,	kültürel	ve	ekonomik	
şartlar	karşısında	Türk	aile	yapısını	korumak	ve	güçlendirmek	için	neler	yapılabileceği	hakkındaki	
görüşlerinizi	arkadaşlarınızla	paylaşınız.	

b)	Hikâyede,	 çocuğun	 konuşmalarından	 ve	 davranışlarından	 erken	 yaşta	 çocukluktan	 çıkmak	
zorunda	kaldığı	anlaşılmaktadır.	Sizce	bu	durumun	nedenleri	nelerdir?

2. Etkinlik

1980	sonrası	Türk	hikâyeciliği	(genel	özellikleri,	önemli	yazarları	ve	eserleri)	ile	postmodernizm	
hakkında	hazırladığınız	sunuyu	arkadaşlarınızla	paylaşınız.	

1. Etkinlik

Sınıfınıza	okul	rehber	öğretmeninizi	davet	ederek	onunla	kendimize	karşı	sorumluluklarımız	ve	öz	
denetim	hakkında	bir	söyleşi	yapınız.	Yapacağınız	söyleşide	“Kendimden	ne	kadar	sorumluyum?”,	
“Kendime	karşı	görevlerim	nelerdir?”	gibi	sorulara	öğretmeninizle	birlikte	cevaplar	arayınız.	Söyleşi	
sonunda	kendinize	karşı	sorumluluklarınızın	neler	olduğunu	ve	bunları	ne	kadar	yerine	getirebildiği-
nizi	belirtiniz.

3. Etkinlik

5)	 Hikâyedeki	çatışma	ve	karşılaşmaları	belirleyerek	bunların	 temel	özelliklerini	örnekteki	gibi	
aşağıya	sıralayınız.		

Yazarın bir akşamüstü çocukla karşılaşması

Çatışma / Karşılaşma

Bu çatışma metnin temasını ortaya çıkarır, 
olayların başlamasını sağlar.

Çatışma / Karşılaşmanın Temel Özelliği

6)	 “Akşam	Alacası”	adlı	hikâyedeki	mekânları	belirleyiniz.	Bu	mekânların	hikâyenin	konusuyla	
ve	kişileriyle	ilgisini	açıklayınız.

7) Okuduğunuz	hikâyede	kullanılan	anlatım	biçim	ve	tekniklerinin	işlevlerini	belirleyiniz.

8)	 Hikâyede	geçen	ve	hikâyenin	anlam	özelliklerini	etkileyen	kültürel	unsurları	belirleyiniz.

9)	 a)	Hikâyedeki	anlatıcının	kim	olduğunu	belirtiniz.	Bu	anlatıcının	olayları	hangi	bakış	açısı	ile	
aktardığını	belirleyiniz.

 b) Anlatıcının	olayların	akışına	müdahale	ettiğini,	olayları	yorumladığını	düşünüyor	musunuz?	
Niçin?

10) “Akşam	Alacası”	adlı	hikâyeyi	dil	ve	anlatım	bakımından	inceleyiniz.	Yazara	özgü	dil	ve	anla-
tım	özelliklerini	tespit	ediniz.	
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DİL BİLGİSİ
1)	 Öykünün	ilerlemesi,	çocuğa	-yazıda	kullanmasa	bile-	bir	ad	bulmasına	bağlıydı.

Bu cümlede “kısa	çizgi”nin kullanılış gerekçesini belirtiniz.

2)	 Aşağıdaki cümlelerde yazım yanlışı olan kelimeleri bularak bunların doğru yazılışlarını 
karşılarına yazınız.

Yarın	akşam	gelebilirim	çünkü	Niyazi	Abi'nin	oğlu	annesi-
ne	gidiyor.

Fotoğraflarla	başedemedi:	profesyonellik	becerisine	göre	
mi,	taşıdıkları	anı	birikimine	göre	mi	değerlendireceklerdi?

Sözgelimi	eleme	işlemine	neden	faturalardan	başlamıştı?

Çocuğa	rasladığında	akşam	çöküyordu.

3) “Cılız”	kelimesi, aşağıdakilerin hangisinde “Kuşluk	vaktine	doğru	cılız	bir	güneşle	kararsız	
bir	aydınlık.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır? 

A)	Kalabalığın	arasından	cılız	bir	ses	duyuldu.
B)	Bu	kadar	ağırlığı	bu	cılız	halat	taşımaz.
C)	Sokak	lambasından	cılız	bir	ışık	süzülüyordu	evin	içine.			
D)	Şehrin	bu	bölgesinde	mimari	açısından	değer	taşımayan	cılız	binalar	yapılıyor.	
E)	Bu	bahçelere	bakan	cılız	bir	bahçıvandı.

4)	 “Bak	ben	şu	karşıki	pencerede	oturuyorum.”	cümlesindeki altı çizili kelimede hangi anlam 
olayı olduğunu belirtiniz.

5)	 Öykünün	ilerlemesi,	çocuğa	-yazıda	kullanmasa	bile-	bir	ad	bulmasına	bağlıydı.	Hemen	mek-
tuplara	geçti.	“Renksizlik”	ve	“olmayan	zaman	parçaları"	aklını	kurcalasa	da	ona	dostça	tınlayacak	
bir	ad	bulmaya	çalıştı.

Bu parçada geçen “aklını	kurcalamak” sözüyle anlatılmak istenen nedir? Belirtiniz.

Tomris Uyar (1941-2003)
İstanbul'da	doğmuştur.	Ortaöğrenimini	Amerikan	Kız	Kolejinde,	yükse-

köğrenimini	İstanbul	Üniversitesi	Gazetecilik	Enstitüsünde	tamamlamıştır.	
R.	 Tomris	 imzası	 ile	 yayımladığı	 çevirilerle	 tanınmıştır.	 1971	 yılında	

ilk	 hikâye	 kitabı	 “İpek	 ve	Bakır”ı	 yayımlamıştır.	 1980’e	 kadarki	 ilk	 dönem	
hikâyelerinde	Sait	Faik	çizgisini	sürdürmüştür.	Bu	hikâyelerinde	İkinci	Yeni	
şiirlerinden	esinlenmiştir.	1981’den	sonra	2002	yılına	kadar	yazdığı	hikâye-
lerinde	izlenimci	kimliğinden	uzaklaşarak	yeni	biçimsel	arayışlara	girmiştir.	
“Gezegen	Kızları”nda	postmodern	hikâyemizin	 ilk	örneklerinden	birini	ver-
miştir.	Hikâyelerinde	genellikle	toplumun	farklı	kesimlerinden	insanları	işlemiştir.	1975’ten	itiba-
ren	tuttuğu,	çeşitli	adlar	altında	basılan	günlüklerini	“Gündökümü”	adıyla	2003	yılında	iki	cilt	ola-
rak	yayımlanmıştır.	“Yürekte	Bukağı”	ve	“Yaza	Yolculuk”	adlı	hikâye	kitapları	ile	Sait	Faik	Hikâye	
Armağanı’nı	almıştır.

Eserleri: İpek	ve	Bakır,	Ödeşmeler	ve	Şahmeran	Hikâyesi,	Yürekte	Bukağı,	Yaz	Düşleri/Düş	
Kışları,	Gecegezen	Kızlar,	Yaza	Yolculuk,	Sekizinci	Günah,	Otuzların	Kadını,	Aramızdaki	Şey,	
Güzel	Yazı	Defteri	(hikâye)…
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ACI YAĞMUR
Bir	zamandır	ablam,
annemin	kafayı	üşüttüğünü	söylüyordu.
Ben	pek	üzerinde	durmadım.
Evet,	ablam	da	haklı.
Yaşlı	bir	kadınla	her	gün	
aynı	evde	olmak	kolay	değil.
Dün	pazardı,	şöyle	bir	uğradım	onlara.	
Biraz	kaynattık	işte,	eskilerden	filan...	
Artık	kalktım	gidiyorum,	
elini	öptüm	annemin.
“Oğlum,	bir	daha	gelişinde	anneni	de	getir…”	dedi.
İçimdeki	yangın	gözlerimi	yaşarttı.	
Ablamın	yüzüne	bakmadan	
kaçarcasına	çıktım	evden.
Yağmura	sığındım	dışarıda.

Necati TOSUNER, Yakamoz Avına Çıkmak

5. MetinHazırlık

1)	 Ülkemizde,	yaşlanan	ve	bakıma	muhtaç	hâle	gelen	insanların	ihtiyaçlarını	karşılamak	için	
ne	tür	çözümler	üretilebilir?	Tartışınız.

2)	 Her	 insan	 için	 değişik	 anlam	 ve	 önem	 taşıyan	 yaşlılık,	 hayatın	 çok	 özel	 bir	 dönemidir.	
Yaşlılarımız	dün	ile	bugün	arasında	köprü	kuran,	kültürümüzü	ve	değerlerimizi	yarınlara	taşıma-
mızı	sağlayan	en	değerli	varlıklarımızdır.	Bunun	için	çevrenizdeki	yaşlıları	ve	huzurevlerini	ziyaret	
ediniz,	imkânlarınız	dâhilinde	okulunuzda	yaşlılara	yönelik	çeşitli	etkinlikler	düzenleyiniz.	

3)	 Küçürek	hikâye	türünün	Türk	edebiyat	tarihi	 içindeki	gelişimini	ve	bu	türde	verilmiş	olan	
önemli	eserleri	araştırınız	(1.	etkinliğe	yöneliktir.).
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Metinde Geçen Bazı Kelime ve Kelime Grupları Metin ve Türle İlgili Açıklamalar

Küçürek Hikâye (Öykü)
Hikâyenin	bir	alt	 türü	olan	küçürek	hikâye,	çok	kısa	metinlerdir.	Küçürek	hikâyenin	ortaya	

çıkışında	farklı	sanat	dallarındaki	minimal	yaklaşımın	son	yıllarda	hikâyede	de	karşılık	bulması	
etkili	olmuştur.	

Küçürek	hikâyenin	 tanımı	ve	özellikleri	hakkında	çeşitli	görüşler	vardır.	Türk	edebiyatında	
küçürek	hikâye	türü	için	“minimal	öykü”,	“çok	kısa	öykü”,	“öykücük”,	“kısa	kısa	öykü”,	”kıpkısa	
öykü”	gibi	terimler	kullanılmıştır.	

Bu	tür	hikâyeler	750	kelimeden	az	olan	hikâyelerdir.	Bunlar	arasında	tek	cümlelik	hikâyeler	
de	vardır.	Küçürek	hikâyede	hacminden	dolayı	hikâyenin	unsurlarıyla	ilgili	pek	çok	ayrıntıya	yer	
verilmez,	şiirde	olduğu	gibi	yoğun	ve	imgesel	anlatımdan	faydalanılarak	hikâye	kurgulanır.	Hikâ-
yede	verilmeyenlerin	okur	tarafından	tamamlanması	beklenir.	

Küçürek	 hikâyeler;	 insan	 yaşamından	 dondurulmuş	 kısa	 anlar,	 yaşanmış	 küçük	 olaylar,	
anekdotlar,	kurulan	düşlerden	birisi,	bir	monolog,	bir	içsel	konuşma	olarak	okuyucunun	karşısı-
na	çıkar.	Bu	tür	hikâyelerde	de	diğer	hikâyelerde	olduğu	gibi	insana	özgü	gerçekler	(bireysel-
leşme,	yalnızlık,	yabancılaşma	vb.)	tematik	yapıyı	oluşturur.	Küçürek	hikâyelerde	çok	küçük	bir	
olay	ya	da	durum	anlatıldığı	için	şahıs	kadrosu,	zaman	ve	mekân	gibi	yapı	unsurları	sınırlıdır.	
Küçürek	hikâyede	anlam	anlatılan	şeyde	değil,	anlatılmayan,	gizlenen	şeyde	ortaya	çıkar.	Bu	
yüzden	yoğun,	dolaylı	anlatıma	ve	sembolizme	dayanmaktadır.	

Küçürek	hikâyenin	dünya	edebiyatında	önde	gelen	isimleri	Julio	Cortazar	(Hulyo	Kortazar),	
Dino	Buzzati	(Dino	Buzati),	Franz	Kafka,	Oscar	Wilde'dır	(Oskır	Vayld).	Türk	edebiyatında	ise	
Ferit	Edgü,	Sevim	Burak,	Necati	Tosuner,	Refik	Algan,	Tezer	Özlü,	Hulki	Aktunç,	Hürriyet	Yaşar,	
Küçük	İskender,	Taner	Karakoç,	Cemal	Şakar,	Tarık	Günersel,	Mehmet	Harmancı,	Murat	Yalçın	
ve	Haydar	Ergülen'dir	

Necati	Tosuner’in	“Yakamoz	Avına	Çıkmak”	adlı	kitabının	birinci	bölümünde	küçürek	hikâye-
ler	yer	alır.	Sekiz	on	cümleden	oluşan	bu	çok	kısa	hikâyeleri,	ilk	bakışta	kısacık	bir	“an”ı	anlatıyor	
gibidir.	Ancak	bu	hikâyelerin	zengin	bir	çağrışım	dünyası	vardır.	

1)	 Küçürek	hikâyelerde	 insana	özgü	gerçekler	 tematik	 yapıyı	 oluşturur.	Buna	göre	hikâyenin	
temasını	ve	konusunu	belirleyiniz.

2)	 Ana	kahraman	nasıl	bir	kişiliğe	sahiptir?	Yazar,	bu	kişinin	iç	dünyasını	okura	nasıl	yansıtmış-
tır?	Açıklayınız.

3)	 Metnin	anlatımında	hangi	bakış	açısı	kullanılmıştır?	Yazarın	bu	tercihi	metnin	anlatımını	nasıl	
etkilemiştir?	Açıklayınız.

4)	 Okuduğunuz	metin	Türk	toplumunun	hangi	kültürel	değeri	üzerine	kurulmuştur?
5)	 Küçürek	hikâyelerin	anlatmadan	anlattığı	daha	geniş	bir	anlamı	ve	derinliği	vardır.	Bu	hikâye-

den	çıkardığınız	açık	ve	örtük	iletileri	sözlü	olarak	ifade	ediniz.

Metni Anlama ve  Çözümleme

Metinde Geçen Bazı Kelime ve Kelime Grupları
kafayı üşütmek : Delirmek, çılgınlaşmak.
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Küçürek	hikâye	türünün	edebiyat	tarihimiz	içindeki	gelişimini	ve	bu	türdeki	önemli	eserleri	sözlü	
olarak	ifade	ediniz.

1. Etkinlik

a)	“Acı	Yağmur”	hikâyesinde	dile	getirilen	aile	ve	aile	bireylerinin	birbirleriyle	iletişimi	konusundaki	
çıkarımlarınızı	 belirtiniz.	 Hikâyenin	 kahramanı	 siz	 olsaydınız	 aile	 bireylerinizle	 özellikle	 annenizle	
iletişim	kurarken	nelere	dikkat	ederdiniz?		

b)	Türk	aile	yapısının	değişmesi	ve	geleneksel	aileden	çekirdek	aileye	geçişle	birlikte	hanelerin	
küçülmesi,	 bireyselliğin	 artması	 ve	 kentsel	 yaşam	 tarzının	 yaygınlaşması	 gibi	 gelişmeler	 yaşlılar-
la	çocuklarının	aynı	hanede	yaşamasını	gitgide	zorlaştırmaktadır.	Çevrenizde	yaşlı	anne	babasına	
bakamayacak	durumda	olan	kimseler	var	mı?	Bu	kişiler	bu	durum	karşısında	nasıl	bir	yol	izlemekte-
dirler?	Günümüzde	yaşlı	nüfusun	bakımı	ve	yalnızlaşmasını	önlemek,	onlara	daha	kaliteli	bir	yaşam	
sunmak	için	neler	yapılabilir?	Tartışınız.

c)	Çevrenizdeki	yaşlılara	sevgi	ve	saygınızı	nasıl	gösterirsiniz?

2. Etkinlik

6)	 Metnin	 yapı	 unsurlarını	 belirleyerek	 bunların	 özelliklerini	 aşağıdaki	 tabloya	 birer	 cümle	 ile	
yazınız.

Zaman

Mekân

Şahıs kadrosu

Olay

7)	 Yazar	hangi	anlatım	biçim	ve	tekniklerini	kullanmıştır?

8)	 Küçürek	hikâyeler,	tür	özelliği	olarak	etkileyici	bir	finalle	biter.	Hikâyenin	bu	bölümünün	sizde	
uyandırdığı	duygu	ve	düşünceler	nelerdir?	Belirtiniz.

9)	 Okuduğunuz	metinde	yazara	özgü	en	belirgin	dil	ve	anlatım	özellikleri	nelerdir?	Açıklayınız.

Necati Tosuner (1944 - ... ) 
1944	yılında	Ankara'da	doğdu.	İstanbul	Pertevniyal	Lisesini	bitirdi.	1977	yı-

lında	kendi	yayınevini	kurdu.	1983'te	reklamcılık	alanında	çalışmaya	başladı.
Necati	Tosuner,	bugüne	kadar	birçok	hikâye,	roman	ve	deneme	kaleme	

almıştır.	Yazar	eserlerinde	aşkı	ve	sevgiyi	arayan	yalnız	ve	çaresiz	insan-
ların	 iç	 dünyalarını	 ve	 hayatla	mücadelelerini	 konu	edinmiştir.	Necati	 To-
suner'in	eserleri	kendi	yaşamından	izler	taşır.	Özellikle	çocukken	yaşadığı	
ağır	bir	kazanın	izlerini	birçok	eserinde	kurguladığı	kahramanlar	aracılığıyla	
hikâyelerine	 taşır.	Eserlerini	 sade	ve	anlaşılır	 bir	 dille	 kaleme	alır.	Necati	
Tosuner,	hikâye	ve	roman	türlerinde	çeşitli	ödüller	almıştır.

Eserleri:	Özgürlük	Masalı,	Çıkmazda,	Kambur,	Sisli,	Necati	Tosuner	Sokağı,	Bir	Tutkunun	
Dile	Getirilme	Biçimi,	Yakamoz	Avına	Çıkmak,	Dayım	Balon	Olmuş	(hikâye);	Fareli	Sokağın	Kızı	
(tiyatro)...
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DİL BİLGİSİ
1)	 Aşağıdaki cümlelerde “virgül”ün kullanılış gerekçelerini karşılarına yazınız.

“Oğlum, bir daha gelişinde anneni de getir…” dedi.

Dün pazardı, şöyle bir uğradım onlara.

Evet, ablam da haklı.

2)	 Türkçede ekler genellikle büyük ünlü uyumuna uyar. Bu yüzden bazı ekler kalın ve ince ünlü-
lere göre iki şekilde yazılabilir.

Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala aykırı bir kullanım söz konusudur?

A)	Ben	pek	üzerinde	durmadım.	 B)	Dün	pazardı,	şöyle	bir	uğradım	onlara.	
C)	Annemin	kafayı	üşüttüğünü	söylüyordu.	 D)	Biraz	kaynattık	işte,	eskilerden	filan...	
E)	İçimdeki	yangın	gözlerimi	yaşarttı.	

3)	 Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin hangi anlamda (gerçek,	yan	ve	mecaz	anlam)	
kullanıldıklarını yazınız.

Dün pazardı, şöyle bir uğradım onlara.

Yağmura sığındım dışarıda.

İçimdeki yangın gözlerimi yaşarttı.

4)	 “Artık	kalktım	gidiyorum.” cümlesinde altı çizili kelimenin cümleye kattığı anlam aşağıda-
kilerin hangisinde yoktur?

A)	Ne	yapacağımı,	bu	hâlin	beni	nereye	götüreceğini	sorma,	bende	artık	kuvvet	yok,	akıl	yok,	
düşünce	yok,	yalnız	aşk	var.

B)	Senin	atmacan	artık	kanatlarını	kımıldatacak	hâlde	değil!
C)	Yemek	artıklarını	çöpe	dökmek	yerine	sokak	hayvanlarına	veriyordu.
D)	Son	sayfada	yazı	artık	okunmaz	bir	şekil	alıyordu.
E)	 İki	tarafımda	vahşileşmiş	ağaçlar	ve	artık	tümsek	hâlini	almış	eski	çiçek	tarhları	vardı.

5)	 Bir zamandır ablam,
 annemin kafayı üşüttüğünü söylüyordu.

	 Bu dizelerdeki altı çizili kelime için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)	Somut-soyut	ilişkisi	ile	ad	aktarması	yapılmıştır.
B)	 “Kafa”	sözcüğü	“akıl”	anlamında	kullanılmıştır.
C)	“Delirmek,	çıldırmak”	anlamına	gelen	bir	deyim	içinde	kullanılmıştır.
D)	Mecaz	anlamlıdır.
E)	Yerine	eş	anlamlısı	olan	“baş”	kelimesi	kullanılabilir.
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—	Bu	ne	bu?
—	Kar.
—	Böyle	kar	hiç	görmemiştim.
—	Burda	daha	neler	göreceksin.
—	Neymiş	göreceklerim?
—	Kurt,	köpek.
—	Başka?
—	Ayı,	tilki.
—	Başka?
—	İşin	rast	giderse,	bir	insanoğlu.
—	Bu	karda	mı?
—	Bu	karda,	eğer	yolunu	bulabilirsen.	Ya	da	o,	yolunu	

yitirmişse.	Artık	bahtına…
Ferit EDGÜ, Doğu Öyküleri (Toplu Öyküler)

BU

6. MetinHazırlık

1)	 Ünlü	Rus	hikâyeci	Anton	Çehov	bir	konuşmasında	"Vaktim	olsaydı	daha	kısa	yazardım."	
der.	Yazar	bu	sözüyle	ne	anlatmak	istemiştir?

2)	 The	Grey	(Dı	Grey)	filminde	Alaska'da	petrol	sondajında	çalışmak	için	görevlendirilen	bir	
ekip,	 uçaklarının	 düşmesi	 sonucu	 bölgenin	 vahşi	 ve	 ıssız	 bir	 alanında	mahsur	 kalırlar.	 Vahşi	
doğada	aç	kurtlara	karşı	hayatta	kalabilmek	için	ellerinden	geleni	yaparak	hayatta	kalmaya	çalı-
şırlar.	Siz	böyle	bir	durumda,	vahşi	doğada	tek	başınıza	kalsaydınız	ne	yapardınız?

3)	 Ferit	Edgü’nün	küçürek	hikâye	türüne	katkılarını	araştırınız	(1.	etkinliğe	yöneliktir.).

Metinde Geçen Bazı Kelime ve Kelime Grupları
rast gitmek : Şans yardımıyla işi iyi, istediği gibi olmak.
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Metin ve Türle İlgili Açıklamalar

Türk	edebiyatında	küçürek	hikâyenin	en	önemli	 temsilcilerinden	biri	Ferit	Edgü’dür.	Bu	tür	
için,	“minimal	öykü”	terimini	kullanmıştır.	Bu	türdeki	hikâyelerinde	yalınlığa	ve	hiçbir	fazlalığı	için-
de	barındırmayan	yapıya	ulaşmak	arayışındadır.	Bir	heykeltıraşın	mermerin	içindeki	gizli	biçimi	
bulmak	için	o	koca	sert	kütleyi	küçülte	küçülte	kendi	öz	yapıtına	varmaya	çalışması	gibi	o	da	
eserlerinde	“dil”in	içindeki	cevhere	ulaşmaya	çalışır.	Betimlemekten	ve	uzun	uzadıya	anlatmak-
tan	hoşlanmayan	yazar	gereksiz	bulduğu	ifadeleri	çıkararak	en	az	ifadeyle	anlatımın	sınırlarını	
zorlar.	Yazar;	küçürek	hikâye	türünü,	az	sözle	çok	söyleme	imkânı	sağladığı,	bireysel	temaları	
işlemeye	uygun	bir	tür	olduğu	için	daha	çok	tercih	etmiştir.	

Ferit	Edgü;	eserlerinde	sıradan	insanların	yaşantısını	kısa,	sade	fakat	yoğun	ve	simgesel	bir	
anlatımla	işler.	Onun	en	önemli	özelliği,	olaydan	çok	kişilerin	anlık	durumlarını	ön	plana	çıkar-
masıdır.	Tek	bir	“an”ın	aktarımı	olan	küçürek	hikâyeleri	ile	daha	insancıl	ve	doğru	bir	geleceği	
sunmaya	çalışır.	

Hikâyelerindeki	kişiler	genellikle	 isimsiz	ve	siliktirler.	Bu	kişiler	sadece	konuşmaları	ve	dü-
şünceleri	oranında	hikâyede	yer	alırlar.	Bununla	birlikte	zaman	ve	mekân	gibi	yapı	unsurları	da	
açıkça	ifade	edilmeyip	sezdirilir.	Daha	çok	gösterme	(diyalog)	tekniğinden	yararlanılan	bu	hikâ-
yelerde	okur,	olaylara	aracısız	olarak	bizzat	tanık	oluyormuş	duygusuna	kapılır.

1)	 “Bu”	adlı	hikâyenin	temasını	ve	konusunu	belirleyiniz.

2)	 Hikâyedeki	temel	çatışmayı	belirleyiniz.	Bu	çatışmanın	temanın	oluşmasındaki	rolünü	açıklayı-
nız.

3)	 Tamamen	bir	diyalog	üzerine	kurgulanan	bu	hikâyede	iki	kişi	vardır.	Bu	kişilerin	özelliklerini	
aşağıdaki	tabloya	yazınız.

	1. Kişi 2. Kişi

4)	 Okuduğunuz	metindeki	zaman	ve	mekânın	özelliklerini	belirleyerek	hikâye	kişilerinin	mekânla	
ilişkisini	sözlü	olarak	açıklayınız.

5)	 Hikâyede	cevapları	veren	kişi	bir	insan	mı	yoksa	tabiat	mıdır?	Hikâyenin	temasını	düşünerek	
cevaplayınız.

6)	 Hikâyenin	serim	ve	çözüm	bölümleri	okurun	yorumuna	bırakılmıştır.	Bu	bölümleri	tamamlama-
nız	istenseydi	hikâyeye	nasıl	bir	serim	ve	çözüm	bölümü	yazardınız?	Sözlü	olarak	ifade	ediniz.

7)	 Yazara	özgü	dil	ve	anlatım	özellikleri	nelerdir?	Belirtiniz.

8)	 “Bu”	adlı	hikâyede	anlatıcının	olmaması	hikâyenin	anlatımını	nasıl	etkilemiştir?	Açıklayınız.

9)	 Küçürek	hikâyenin	özelliklerini	metinden	örneklerle	açıklayınız.	

Metni Anlama ve  Çözümleme
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a)	İnsanın	doğaya	karşı	sorumlulukları	nelerdir?	Doğal	yaşamın	bozulması	insan	hayatını	nasıl	
etkiler?

b)	Biyolojik	çeşitlilik	ve	doğal	kaynaklar	son	yüzyılda	insanlık	tarihinde	hiç	görülmediği	kadar	tah-
rip	edilmiştir.	İnsanoğlu	varlığını	sürdürebilmek	için	kendisine	temel	destek	sağlayan	ekosistemlerle	
uyumlu	ve	denge	 içinde	olmalıdır.	Bu	açıklamayı	dikkate	alarak	günümüzde	 insan-doğa	 ilişkisinin	
nasıl	olması	gerektiğini	arkadaşlarınızla	tartışınız.	

1. Etkinlik

Ferit Edgü (1936 - ... ) 
İstanbul’da	doğdu.	İstanbul	Güzel	Sanatlar	Akademisi	Resim	Bölümün-

de	başladığı	eğitimini	Paris’te	sürdürdü.	1977	yılından	itibaren	kurucusu	ol-
duğu	yayınevini	yönetti.	

Edebiyat	dünyasına	çeşitli	dergilerde	çıkan	şiirleriyle	giren	Ferit	Edgü,	
Sait	Faik’i	okuduktan	sonra	hikâye	ve	romana	yönelir.	Hikâye	ve	romanla-
rında	genellikle	varlıklı	kesim	ve	aydınların	bunalımlarını,	bireyin	yalnızlığı-
nı,	yabancılaşma	duygusunu,	mutsuzluğunu	yer	yer	fantastik	bir	anlatımla	
ele	alır.	Her	zaman	yenilik	peşinde	olan	yazar,	özgün	üslubuyla	edebiyatı-
mızda	önemli	eserlere	imza	atarak	hikâye,	deneme	ve	romanlarıyla	çeşitli	ödüller	almıştır.	

Eserleri:	Kaçkınlar,	Bozgun,	Av,	Bir	Gemide,	Çığlık,	Ressamın	Öyküsü,	Doğu	Öyküleri,	Do	
Sesi	(hikâye);	Kimse,	O	(roman);	Ah	Minel	Aşk	(şiir);	Tüm	Ders	Notları	(deneme)...

DİL BİLGİSİ
1)	 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A)	Böyle	kar	hiç	görmemiştim.
B)	Burda	daha	neler	göreceksin.
C)	Neymiş	göreceklerim?
D)	Bu	karda,	eğer	yolunu	bulabilirsen.	
E)	Bu	karda	mı?

2)	 Kelimelerden	her	ikisi	veya	ikincisi,	birleşme	sırasında	anlam	değişmesine	uğradığında	bu	tür	
birleşik	kelimeler	bitişik	yazılır.

 Bu kurala göre aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazımı yanlıştır? 
A)	Çapanoğlu	 B)	Çörekotu	 C)	Elkızı	 D)	İnsanoğlu	 E)	Konargöçer

3)	 —	Başka?
	 —	Ayı,	tilki.
	 —	Başka?
	 —	İşin	rast	giderse,	bir	insanoğlu.
	 —	Bu	karda	mı?
	 —	Bu	karda,	eğer	yolunu	bulabilirsen.
	 Bu parçayı noktalama bakımından inceleyiniz. Bulduğunuz noktalama yanlışlarını dü-

zeltiniz.

4)	 Bu	karda,	eğer	yolunu	bulabilirsen.	Ya	da	o,	yolunu	yitirmişse.	Artık	bahtına…
 Bu cümlede aralarında karşıtlık ilişkisi bulunan kelimeleri belirleyiniz.
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A. Yazma Tür ve Tekniklerini Tanıma
Bu	ünitede	bir	küçürek	hikâye	ve	incelediğiniz	hikâyelerde	bulunan	tekniklerden	en	az	ikisini	

kullanarak	bir	hikâye	yazacaksınız.	Yazacağınız	hikâyenin	tema	ve	konusunu	belirleyiniz.	Konu	
seçiminde	daha	önce	yazılmış	metinlerden	esinlenebilirsiniz.	Örneğin	parodi	tekniğini	kullana-
caksanız	masal,	halk	hikâyesi	gibi	bir	edebî	metnin	konusunu	alabilirsiniz.	Ele	alacağınız	konuy-
la	ilgili	okuma,	araştırma	ve	gözlem	yapınız.	Yazınızda	kullanacağınız	bilgi,	gözlem,	düşünce,	
duygu,	izlenim	ve	deneyimlerle	ilgili	notlar	çıkarınız.		

Hikâyenizin	 kahramanlarını	 ve	 bu	 kişilerin	 birbirleriyle	 ilgisini	 ve	 karşıtlıklarını	 belirleyiniz.	
Ana	kahramanın	amacını	ve	bu	amaca	ulaşmak	için	karşılaştığı	problemleri	nasıl	aşabileceğini	
düşününüz.	Hikâyenizin	sonunda	vermek	istediğiniz	ya	da	okurunuzun	üzerinde	düşünmesini	
istediğiniz	mesaja	göre	kişilerin	fiziksel	ve	ruhsal	yönlerini	ana	hatlarıyla	tanıtınız.	Özellikle	 iç	
konuşma	ve	iç	çözümleme	ile	kahramanlarınızın	kişilik	özelliklerini	ve	iç	dünyalarındaki	duygu	
ve	düşüncelerini	yansıtabilirsiniz.	

Hikâyenizin	olay	örgüsünü	genel	hat-
larıyla	 belirleyerek	 defterinize	 yazınız.	
Hikâyenin	 temasına	 göre	 olayın	 nerede	
ve	 hangi	 zaman	 aralığında	 geçeceğini	
düşününüz.	Serim,	düğüm	ve	çözüm	bö-
lümlerini	buna	göre	belirleyiniz.	

Hikâyeler	 genellikle	 kahramanların	
içinde	bulunduğu	çevre	yani	olayın	geç-
tiği	 mekânın	 tanıtıldığı	 serim	 bölümüyle	
başlar.	Bu	bölümde	hikâyenizdeki	zaman	
ve	mekâna	ait	bilgiler	veriniz.	

Yapacağınız	plan	doğrultusunda	taslak	metninizi	hikâye	türünün	özelliklerine	dikkat	ederek	
yazınız.	Hikâyenizi	kısa	veya	orta	uzunlukta	cümlelerle	hedef	kitlenizin	anlayabileceği	biçimde,	
açık	ve	anlaşılır	bir	anlatımla	kaleme	alınız.	Farklı	cümle	yapılarını	ve	türlerini	kullanmak	hikâ-
yenizi	monotonluktan	kurtaracaktır.	Hikâyenizin	içeriğini	yansıtacak	görsel	unsurlardan	yararla-
nabilirsiniz.	Hikâyenizde	öyküleyici	ve	betimleyici	anlatım	biçimleri	ile	incelediğiniz	hikâyelerde	
bulunan	anlatım	tekniklerinden	en	az	ikisini	kullanınız.	

Taslak	metninizi	aşağıdaki	ölçütlere	göre	gözden	geçiriniz:
•	 Dil	bilgisi,	yazım	ve	noktalama,
•	 Açıklık,	duruluk,	akıcılık,	yalınlık	ve	kelime	tercihi,
•	 Yapı	ve	şekil	unsurları	(olay	örgüsü/kurgu	ve	başlık)	arasındaki	anlam	bağlantıları,	tutarlı-

lık	ve	akış,
•	 Metnin	içeriğinin	ve	üslubunun/anlatımının	hikâye	türünün	özelliklerine	uygunluğu,
•	 Yazının	okunaklılığı	ve	sayfa	düzeni.

B. Yazma Sürecini Uygulama

1)	İncelediğiniz	hikâyelerde	bulunan	tekniklerden	en	az	ikisini	kullanarak	bir	hikâye	yazınız.

2)	Bir	küçürek	hikâye	yazınız.
Yazacağınız	hikâyeleri	sınıf	panosu,	okul	panosu,	dergi,	gazete,	sosyal	medya	vb.	araç	ve	

yöntemlerle	paylaşınız.

YAZMA ÇALIŞMALARI
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A. Sözlü İletişim Tür ve Tekniklerini Tanıma 
1)	 İncelediğiniz	ya	da	kendi	seçtiğiniz	bir	hikâyeyi	dramatize	ediniz.	Bunun	 için	önce	gruplara	

ayrılarak	aşağıdaki	aşamalarla	kısa	bir	oyun	hazırlayınız.	
•	Temayı	belirleme:	Hikâyeden	hareketle	izleyiciler	tarafından	kolay	anlaşılabilir	ve	tahmin	edile-

bilir	bir	tema	belirleyiniz.	
•	Oyundaki	kişileri	ve	bu	kişilerin	özelliklerini	belirleme:	Oyundaki	başkişi	ve	yardımcı	kişileri	seç-

tiğiniz	hikâyeye	göre	belirleyiniz.	
•	Çatışmayı	belirleme:	Oyundaki	dramatik	örgüyü	ortaya	çıkaracak	iç	ya	da	dış	çatışmaları	belir-

leyiniz.	
•	Dramatik	örgüyü	belirleme:	Hikâyedeki	olay	örgüsüne	tiyatroda	dramatik	örgü	denir.	Hikâyedeki	

olay	örgüsünden	hareketle	oyunun	dramatik	örgüsünü	oluşturunuz.	
•	Sahneyi/sahneleri	belirleme:	Oyunun	dramatik	örgüsü	parça	parça	işlenmeli	ve	geliştirilmelidir.	

Bu	parçaları,	oyunun	sahneleri	olacak	şekilde	düzenleyerek	oyununuzun	kaç	sahneden	oluşacağını	
belirleyiniz.

•	Dekor	ve	kostümle	ilgili	ayrıntıları	belirleyiniz.	İmkânlarınız	dâhilinde	oyunun	konusuna	uygun	
dekor	ve	kostümler	belirleyiniz.	

•	Hareketlere	ait	betimlemeler:	Oyuncuların	nasıl	 konuşması	gerektiğini	ya	da	kime	yönelerek	
konuşacağını	belirleyiniz.

•	Diyalog	ve	monolog	oluşturma:	Kişilere	uygun	diyaloglar	hazırlayınız.	Diyalogları	kısa,	açık	ve	
sade	cümlelerle	oluşturunuz.

2)	Bir	hikâyecinin	hayatını	ve	eserlerini	tanıtan	bir	sunum	hazırlayınız.	Bunun	için	yazarın	haya-
tıyla	ilgili	inceleme	ve	araştırma	yapınız.	Elde	ettiğiniz	bilgileri	inceleyerek	önemli	olanları	fişleyiniz.	
Fişleri	önem	sırasına	göre	sıralayarak	gruplandırınız.	Bundan	sonra	konuşma	metnini	hazırlamaya	
geçiniz.	

Konuşma	metninizi	planlayınız.	Konuşmanızın	bölümlerini,	bölümlerde	vurgulanacak	ayrıntıları	
belirleyerek	konuşma	süresine	göre	konuşmanın	içeriğini	sınırlandırınız.	Her	konuşma	giriş,	geliş-
me	ve	sonuç	bölümlerinden	oluşur.	Giriş	bölümüne	kime	hitap	edilecekse	buna	uygun	bir	hitapla	
(Sayın,	Sevgili,	Kıymetli...)	başlanır.	İyi	bir	başlangıç,	dinleyenlerin	ilgisini	çektiği	gibi	konuşmanın	
etkili	olmasını	sağlar.	Konuşmanın	 içeriğine,	konuşmacının	üslubuna	ve	konuşma	ortamına	göre	
farklı	başlangıç	tarzları	uygulanabilir.	Özlü	cümle,	atasözü,	beyit;	tarihî	bir	olayı	hatırlatmak,	kişisel	
deneyimleri	 paylaşmak,	 fıkra	 anlatmak	 ya	 da	 doğrudan	 konuya	 girmek	 iyi	 bir	 başlangıç	 olabilir.	
Gelişme	bölümünde	konuşmanın	başında	ortaya	konan	konu	bu	bölümde	geliştirilerek	açılır,	bilgi	ve	
örneklerle	somut	hâle	getirilir.	Böylece	konunun	anlaşılması	sağlanır.	Sonuç	bölümü;	konuşmanın	
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amacının	anlatıldığı,	 ana	düşüncenin	bulunduğu	bölümdür.	Konuşmanın	 sonunda	 söylenecek	bir	
söz	belki	konuşmanın	öteki	bütün	cümlelerinden	daha	etkili	olabilir.	Soru	sormak,	konuyu	özetlemek,	
coşkulu	veya	duygulu	bir	cümle	söylemek	dinleyiciler	üzerinde	etkili	olabilir.	

Konuşmanız	için	görsel	ve	işitsel	materyalleri	hazırlayınız.	Bunun	için	daha	önceki	sınıflarda	öğ-
rendiğiniz	sunu	hazırlama	tekniklerini	tekrar	gözden	geçiriniz.	Konuşmanıza	uygun	sunu	hazırlaya-
rak	mutlaka	prova	yapınız.	Provalar	sırasında	konuşma	metninizi	birkaç	kez	okuyunuz;	ses,	vurgu	ve	
tonlama	üzerinde	çalışınız.	Konuşma	öncesinde	konuşma	yapacağınız	yeri,	kullanacağınız	araçları	
kontrol	etmeyi	unutmayınız.	

Sunum	aşaması	konuşmanın	gerçekleştirildiği	aşamadır.	Konuşmanıza	dikkat	çekici	bir	giriş	ya-
pınız.	Mekânın	büyüklüğüne	göre	sesinizin	işitilebilir	olmasına	dikkat	ediniz	ancak	bağırarak	konuş-
mayınız.	Dinleyicilerinizle	göz	teması	kurunuz.	Konuşmanızda	samimi	olunuz	ancak	yapmacıklıktan	
sakınınız.	Sözlerinizin	ve	tavırlarınızın	birbirini	desteklemesi	 inandırıcılığınızı	artıracaktır.	Mekâna,	
konuya,	zamana,	duruma,	hedef	kitlenize	ve	amacınıza	uygun	bir	 şekilde	sunumunuzu	yapmaya	
dikkat	ediniz.	

Konuşmanız	boyunca	konuyla	ilgili	paylaştığınız	bilgilerin	önemli	noktalarını	vurgulayınız	ancak	
slogan	ifadelerden	kaçınınız.	Dinleyicilerinizin	konuşmanın	sonuçlarını	kendilerinin	bulmalarını	sağ-
layınız.	Bunun	için	sonuca	vardıracak	şekilde	fikirlerinizi	sıralayınız.	Dinleyicileriniz	sunumun	ayrıntı-
larını	ileriki	zamanlarda	hatırlayamayabileceğinden	konuşmanızda	konuyla	ilgili	anahtar	kavramlara	
yer	veriniz.	Fazla	ayrıntıya	girmeden	hatırlanması	gereken	konuları	zaman	zaman	özetleyiniz.	Özel-
likle	sonuç	bölümünde	sunum	süresince	ele	aldığınız	konuları,	ana	ve	yardımcı	noktaları	ile	açıkla-
maya	yönelmeden	birkaç	başlık	altında	ve	kısa	cümleler	ile	aktarınız.

Konuşmanızı	daha	önceden	planladığınız	konuşma	süresini	aşmadan	etkili	bir	biçimde	sonlandı-
rınız.	Sunum	sonunda	konuşmanın	genel	iletisini	vurgulayarak	“Konuşmamı	burada	noktalıyorum.”,	
“Son	olarak	söylemek	istediğim”,	“Sunumu	kapatırken”	gibi	ifadelerle	konuşmanızı	bitiriniz.	

B. Sözlü İletişim Uygulamaları
Aşağıdaki	uygulamaları	yapınız.

1)	İncelediğiniz	ya	da	kendi	seçtiğiniz	bir	hikâyeyi	dramatize	ediniz.	Bunun	için	hazırladığınız	kısa	
oyunu	sahneleyiniz.

2)	Yukarıda	verilen	bilgi	ve	aşamalara	dikkat	ederek	bir	hikâyecinin	hayatını	ve	eserlerini	tanıtan	
bir	sunum	hazırlayınız.	
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2. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1)	 Bu tür hikâyeler 750 kelimeden az olan hikâyelerdir. Bunlar arasında tek cümlelik hikâyeler de 
vardır. Hacminden dolayı hikâyenin unsurlarıyla ilgili pek çok ayrıntıya yer verilmez, şiirde oldu-
ğu gibi yoğun ve imgesel anlatımdan faydalanılarak hikâye kurgulanır. 

	 Bu parçada sözü edilen hikâye türü nedir? 

2)	 Adalet Ağaoğlu, Tomris Uyar, Nedim Gürsel, Hulki Aktunç, Füruzan gibi yazarlar ............................ 
anlayışla hikâyeler yazarken Mustafa Kutlu, Sevinç Çokum, Rasim Özdenören gibi yazarlar 
............................ yansıtan hikâyeler kaleme alırlar.

 Yukarıdaki metinde boş bırakılan yerleri uygun kelime ya da kelime gruplarıyla tamamla-
yınız.

3)	 Aşağıda verilen ifadeler doğru ise yargının başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız. 

(....)	a.	Türk	hikâyeciliğinde	1980	sonrasında	“toplumcu	gerçekçi”	hikâyeler	ön	plana	çıkmıştır.	
(....)	b.	“Leitmotif”,	kahramanları	karakterize	etmek	ya	da	hatırlatmak	 için,	çeşitli	şekillerde	ve	
vesilelerle	metinde	tekrarlanan	ifade	ve	kalıplar	(ana	motif)	anlamına	gelir.
(....)	c.	“Gösterme”	tekniğiyle	yazılmış	bir	hikâyede	okuyucu	eserdeki	olayı,	kişileri,	mekânı	vb.	
ögeleri	anlatıcı	kanalıyla	görür	ve	öğrenir.
(....)	 ç.	 Bir	 edebî	 metinde	 başka	 bir	 metnin	 ya	 da	 yazının	 “kalıp	 hâlinde”	 belirli	 bir	 amaçla	
kullanılmasına	“montaj”	tekniği	denir.	

4)	 Aşağıda verilen sanatçılar ile eserleri örnekteki gibi eşleştiriniz. 

 
Sanatçı Eser

(b )1. Necati	Tosuner a. Yürekte	Bukağı

(			)	2. Adalet	Ağaoğlu b. Yakamoz	Avına	Çıkmak

(			)	3. Rasim	Özdenören c. Uzun	Hikâye

(			)	4. Tomris	Uyar ç. Çok	Sesli	Bir	Ölüm

(			)	5. Mustafa	Kutlu d. Hadi	Gidelim

e. Bir	Gemide

5)	 Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk hikâyeciliğini etkileyen olaylardan biri 
değildir? 
A)	Köyden	kente	göç	 B)	II.	Dünya	Savaşı	 C)	Cumhuriyet'in	ilanı
	 D)Tanzimat	Fermanı’nın	ilanı	 E)	Çok	partili	hayata	geçiş

6)	 Aşağıdakilerden hangisi 1960 sonrası Türk hikâyeciliğinde ele alınan konulardan biri de-
ğildir?
A)	Almanya’ya	göç	ve	gurbetçi	insanlar
B)	Ekonomik	yetersizliklerin	dayattığı	geçim	sıkıntısı
C)	Köyden	kente	göçün	getirdiği	sorunlar
D)	Bireyin	çevresiyle	ve	toplumla	olan	uyumsuzluğu
E)	Millî	Mücadele	ve	Cumhuriyet'in	ilk	yıllarında	gerçekleşen	inkılaplar	
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7)	 	 I.	 Milleti	oluşturan	değerler	farklı	yönleri	ile	hikâyelerde	yer	almıştır.
	 	 II.	 Anlatımda	farklı	kurgu	teknikleri	denenmiştir.	
	 	III.	 Geleneksel	anlatılardan	içerik	ve	biçim	yönünden	yararlanılmıştır.
	 	IV.	 Dönemin	toplumsal	ve	siyasi	koşullarından	dolayı	bireysel	temalara	yönelinmiştir.
	 	V.	 Okuyucuda	merak	ve	heyecan	uyandıran	hikâyeleri	yaygınlaşmıştır.

 Numaralanmış cümlelerin hangisi 1980 sonrası Türk hikâyeciliği için söylenemez?

A)	I	 B)	II	 C)	III	 D)	IV	 E)	V

8)	 Aşağıdakilerden hangisi “ben	merkezli” eserlerin ortak özelliklerinden biri değildir?
A)	 İnsan	gerçekliği	toplumsal	değil	psikolojik	yönüyle	anlatılır.
B)	Olay	örgüsüne	bağlı	merak	unsuru	ön	planda	tutulur.
C)	Bireyin	ruh	hâline	ve	iç	çatışmalarına	yer	verilir.
D)	Ruh	tahlilleri,	psikolojik	analizler	yapılır.	
E)	Daha	çok	iç	konuşma,	bilinç	akışı	gibi	teknikler	kullanılır.		

9)	 Aşağıdakilerden hangisi toplumcu gerçekçi hikâye yazarlarının ortak özelliklerinden biri 
değildir?
A)	Sanatı	toplumu	aydınlatmak	için	araç	olarak	kullanırlar.		
B)	Sosyal	yaşamın	sorunlarını	dile	getirirler.
C)	Realizm	ve	natüralizmden	etkilenmişlerdir.	
D)	Eserlerini	daha	çok	estetik	kaygıyla	kaleme	alırlar.	
E)	Gözleme	dayalı	betimlemeler	yaparlar.

10)	 Toplumsal değerleri, kendine özgü bakış açısı ve anlatımıyla ele alır. 1967 yılında yayımladığı 
“Hastalar ve Işıklar”daki ben merkezli hikâyeleriyle yeni bir hikâye dili ortaya koyar. Hikâyelerin-
de bireyin bilinçaltı derinliğine eğilerek ruhsal çözümlemelerde bulunur.  

	 Bu parçada sözü edilen hikâye yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A)	Necati	Tosuner	 B)	Murathan	Mungan	 C)	Adalet	Ağaoğlu
	 D)	Rasim	Özdenören	 E)	Ferit	Edgü

11)	 Aşağıdakilerden hangisi iyi bir sunumda bulunması gereken özelliklerden biri değildir?

A)	Sunum	yapacak	kişi	hazırladığı	plan	ve	elindeki	fişlerden	yararlanarak	konuşma	metnini	ha-
zırlamalıdır.

B)	Mekâna,	konuya,	zamana,	duruma,	hedef	kitleye	ve	amaca	uygun	bir	şekilde	sunum	yapma-
lıdır.

C)	Sunum	sırasında	teknolojik	araçlar	etkin	ve	işlevsel	bir	şekilde	kullanılmalıdır.		
D)	Konuşmacı	sunumunu	dinleyicilerden	“özür	dileyerek”	bitirilmelidir.	
E)	Sunum	yapan	kişi	önceden	planladığı	konuşma	süresi	aşmamalıdır.

12)	 Her yaşlı kadını elmacı kadın sanmaktan, her sepette zehirli elma aramaktan kendine de gına 
gelmiş.

 Bu cümlede altı çizili sözün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamın-
da bir değişme olur?
A)	bezmek	 B)	bıkmak	 C)	hoşlanmak	 D)	sıkılmak	 E)	usanmak
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3. ÜNİTE: ŞİİR
KONULAR
OKUMA ÇALIŞMALARI

•	 Cumhuriyet	sonrası	Türk	edebiyatında	saf	şiir	anlayışı	
•	 Cumhuriyet	sonrası	Türk	edebiyatında	(1923-1960)	toplumcu	eğilimleri	yansıtan	şiir
•	 Cumhuriyet	sonrası	Türk	edebiyatında	Millî	Edebiyat	anlayışını	yansıtan	şiir
•	 Garip	akımı	
•	 İkinci	Yeni
•	 Cumhuriyet	sonrası	Türk	edebiyatında	dinî	değerleri,	geleneğe	duyarlılığı	ve	metafizik	anlayışı	

öne	çıkaran	modern	şiir
•	 1960	sonrası	Türk	edebiyatında	toplumcu	eğilimleri	yansıtan	şiir
•	 1980	sonrası	Türk	şiiri
•	 Cumhuriyet	sonrası	halk	şiiri
•	 Kelimede	anlamla	ilgili	çalışmalar
•	 İmla	ve	noktalama	çalışmaları

YAZMA ÇALIŞMALARI
•	 Şiir	yazma	çalışması

SÖZLÜ İLETİŞİM
•	 Şiir	dinletisi	hazırlama	ve	sunma
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OKUMA ÇALIŞMALARI

Hazırlık

1)	 Cumhuriyet	Dönemi’nde	yaşanan	kültürel	gelişmeler,	bu	dönem	şairlerini	hangi	yönlerden	etkile-
miş	olabilir?

2)	 Türk	edebiyatında	saf	şiir	anlayışına	bağlı	şairler	hakkında	araştırma	yapınız.	Araştırma	so-
nuçlarınızı	bir	sunu	hazırlayarak	arkadaşlarınızla	paylaşınız	(1.	etkinliğe	yöneliktir.).

3)	 Cumhuriyet’in	ilanından	sonra	ortaya	çıkan	ilk	edebî	topluluk	olan	“Yedi	Meşaleciler”	hakkın-
da	araştırma	yapınız	(3.	etkinliğe	yöneliktir.).

4)	 Cumhuriyet	Dönemi	Türk	 şiirinden	 ve	Türk	 dünyasına	 ait	 şiirlerden	 oluşan	 bir	 şiir	 dinletisi	
hazırlayınız.	Şiir	dinletiniz	 için	bir	çalışma	planı	hazırlayınız,	bu	plana	uygun	olarak	hazırlıklarınızı	
yapınız	(Sözlü	iletişim	çalışmalarına	yöneliktir.).

1. Metin

ÇOCUKLUĞUM
Çocukluğum,	çocukluğum...	
Uzakta	kalan	bahçeler,
O	sabahlar,	o	geceler,	
Gelmez	günler	çocukluğum.

Çocukluğum,	çocukluğum...
Gözümde	tüten	memleket,
Artık	bana	sonsuz	hasret,
Sonsuz	keder	çocukluğum.

Çocukluğum,	çocukluğum...
Habersiz	ölen	kardeşim,
Mezarı	bilinmez	eşim,
Her	bir	şeyim	çocukluğum.

Çocukluğum,	çocukluğum...
Bir	çekmecede	unutulmuş,
Senelerle	rengi	solmuş,
Bir	tek	resim	çocukluğum.

 Ziya Osman SABA, Geçen Zaman
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Metinde Geçen Bazı Kelime ve Kelime Grupları
gözünde tütmek: Çok özlemek.

Saf Şiir (Öz Şiir)

Türk	edebiyatında	“saf	şiir”	anlayışına	bağlı	şairler,	şiiri	güzel	söz	söyleme	ve	edebî	zevk	kav-
ramları	etrafında	bir	edebî	tür	olarak	görmüşlerdir.	Bu	yüzden	herhangi	bir	toplumsal	kaygı	gütme-
den	okuyucuda	estetik	haz	uyandırmak	için	şiirlerini	kaleme	almışlardır.	Dize	yapısına	ve	kelime	
seçimine	büyük	önem	vermişler;	dil	ve	söyleyiş	güzelliğini	her	şeyin	üstünde	tutmuşlardır.	Şairler	
güzel	şiir	yazabilmek	 için	bir	şiir	üzerinde	uzun	uzun	düşünerek	mükemmel	olanı	yakalamaya	
çalışmışlardır.	Şiirde	anlama	 fazla	önem	vermeyen	bu	şairler	anlaşılmak	 için	değil;	duyulmak,	
hissedilmek	için	şiir	yazarlar.	Bu	şairlerin	eserlerinde	düşsel	ve	bireysel	yön	ağır	basar.	

Ahmet	Haşim	ve	Yahya	Kemal	Türk	edebiyatında	saf	şiir	anlayışının	öncüleri	olarak	kabul	
edilir.	Onlardan	sonra	Yedi	Meşaleciler,	Cahit	Sıtkı	Tarancı,	Ahmet	Muhip	Dıranas,	Asaf	Halet	
Çelebi,	Necip	Fazıl	Kısakürek,	Ahmet	Hamdi	Tanpınar,	Özdemir	Asaf,	Behçet	Necatigil	ve	Fazıl	
Hüsnü	Dağlarca	gibi	şairlerimiz	“saf	şiir”	anlayışına	göre	eser	vermişlerdir.	Türk	edebiyatında	saf	
şiir	anlayışına	sahip	şairler;	Fransız	sembolistlerin	ileri	sürdüğü	görüşlerden	etkilenmişlerdir.	

Yedi Meşaleciler

Cumhuriyet	 Dönemi	 Türk	 edebiyatının	 ilk	 edebî	 topluluğu	 “Yedi	 Meşaleciler”dir.	 Bu	 edebî	
topluluk,	1928	yılında	Sabri	Esat	Siyavuşgil,	Ziya	Osman	Saba,	Yaşar	Nabi	Nayır,	Vasfi	Mahir	
Kocatürk,	Cevdet	Kudret	Solak,	Kenan	Hulusi	Koray	ve	Muammer	Lütfi	Bahşi’nin	şiirlerini	“Yedi	
Meşale”	adını	verdikleri	bir	kitapta	toplamalarıyla	başlayan	bir	harekettir.	Bu	kitabın	ön	sözünde,	
“içtenlik,	canlılık	ve	daima	yenilik	 ilkeleri	doğrultusunda	alışılagelmiş	konuların	ötesine	geçerek	
yeni	 bir	 üslupla	 eser	 yaratacaklarını;	 Türk	 edebiyatını	 taklitten	 uzaklaştırarak	 dünya	 edebiyatı	
karşısında	daha	önemli	bir	noktaya	çıkaracaklarını”	ilan	etmişlerdir.	Beş	Hececiler’e	tepki	olarak	
ortaya	çıkan	ve	yeni	bir	devir	başlatma	hevesiyle	hareket	eden	Yedi	Meşaleciler	kendilerinden	
önceki	edebî	hareketleri	yetersiz	olarak	değerlendirmişlerdir.	Yedi	Meşaleciler,	“sanat	için	sanat”	
anlayışını	benimsemişlerdir.

Şiirde Ahenk 

Saf	şiir	anlayışına	sahip	şairler	söyleyiş	güzelliğini	yakalamak	için	şiirde	ahenge	önem	verirler.	
Şiirde	ahenk;	ritim	(ölçü,	kafiye	ve	redif),	ses	akışı,	söyleyiş,	ses	ve	kelime	tekrarları	ile	sağlanır.	

Ahenksiz	şiir	olmadığı	ve	her	şiirin	kendine	özgü	bir	ahengi	olduğu	söylenebilir.	Bu	yüzden	
her	şiirde	mutlaka	hece	ölçüsüne,	aruz	ölçüsüne	veya	serbest	ölçüye	dayalı	bir	ritim	anlayışıyla	
karşılarız.	Hece	ölçüsü,	dizelerdeki	hece	sayısının	birbirine	eşitliğidir.	Aruz	ölçüsü,	dizelerdeki	
hecelerin	açıklık,	kapalılık	özelliklerine	göre	kurulan	bir	ölçüdür.	Açıklık,	hecenin	kısa	ünlü	bir	harf-
le	bitmesi;	kapalılık	ise	hecenin	ünsüzle	veya	uzun	ünlüyle	bitmesidir.	Serbest	ölçüyle	yazılmış	
şiirlerde	ahenk;	ölçü	veya	kafiyeyle	değil,	seslerin	birbiri	ile	olan	ilişkisiyle	sağlanır.	Türk	şiirinde	
sıklıkla	başvurulan	ahenk	unsurlarından	bir	diğeri	de	kelime	ve	kelime	grupları	tekrarlarıdır.	Şiirde	
belli	aralıklarla	kelime	ve	kelime	gruplarının	ya	da	dizelerin	yinelenmesiyle	ahenk	oluşturulur.	Şi-
irin	ahenk	unsurlarından	bir	başkası	da	ses	uyumlarıdır.	Bir	dize	içinde	veya	devam	eden	dizeler	
arasında	aynı	ünsüzlerin	tekrar	edilmesine	aliterasyon,	ünlü	seslerin	art	arda	tekrar	edilmesiyle	
elde	edilen	uyuma	da	asonans	denir.	

Metin ve Türle İlgili Açıklamalar
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Metni Anlama ve  Çözümleme

1) “Çocukluğum”	adlı	şiirin	temasını	belirleyiniz.	Bu	temanın	şiir	geleneğimizdeki	yerini	belirtiniz.
2) Okuduğunuz	şiirde,	ahengi	sağlayan	özellikleri/unsurları	belirleyiniz	ve	bunların	şiire	katkısını	

açıklayınız.
3)	 a)	Bir	şiirin	nazım	biçimi	belirlenirken	nazım	birimi,	kafiye	düzeni,	ölçü	gibi	şekil	özellikleri	esas	

alınır.	Buna	göre	okuduğunuz	şiirin	nazım	biçimini	tespit	ediniz.
	 b)	Şairin	kullandığı	bu	nazım	biçimi	size	aşağıdaki	nazım	biçimlerinden	hangisini	hatırlatmak-

tadır?	Bu	iki	nazım	biçiminin	benzer	ve	farklı	yönlerini	10.	sınıfta	şiir	ünitesinde	öğrendiğiniz	bilgileri	
göz	önünde	bulundurarak	belirtiniz.	
 Koşma Semai Varsağı Destan

4)	 Şiirdeki	imgeleri	belirleyerek	bunların	şiirin	anlamına	katkısını	değerlendiriniz.
5)	 Şiirlerde	konuşan	şair	değil,	 kurgusal	kişilik/varlık	olan	söyleyicidir.	Söyleyici	 şiirin	 içeriğine	

ve	aksettirdiği	ruh	durumuna	göre	“karakter”	ve	"ses"	kazanır.	Bu	durum	şiiri	okuma	tonuna/tarzına,	
şiirin	anlamına	etkide	bulunur.	Buna	göre	okuduğunuz	şiirde	söyleyici	ile	hitap	edilen	kişi/varlık	ara-
sındaki	ilişkiyi	belirleyiniz.	

6)	 Söyleyici	üzerinde	çocukluğunun	bıraktığı	duygusal	izler	nelerdir?	Belirtiniz.	
7)	 Okuduğunuz	şiirdeki	açık	ve	örtük	iletileri	belirleyerek	şiiri	yorumlayınız.	
8)	 Şiiri	vurgu	ve	tonlamaya	dikkat	ederek	yeniden	okuyunuz.	Şiiri	okuyuşunuzda	hangi	kelimeleri	

vurgulu	okudunuz?	Ayrıca	ses	tonunuzu	nerede	alçaltıp	yükselttiğinizi	belirtiniz.

Türk	edebiyatında	öz	şiir	anlayışına	bağlı	şairler	hakkında	hazırladığınız	sunuyu	arkadaşlarınızla	
paylaşınız.	Bu	şairlerin	ortak	özelliklerini	arkadaşlarınızla	birlikte	belirleyiniz.

1. Etkinlik

“Çocukluğum”	metninde,	“saf	şiir”	anlayışını	yansıtan	unsurları	tespit	ediniz.	Saf	şiir	anlayışının	
şiire	etkisini	tartışınız.	

2. Etkinlik

a)	Cumhuriyet’in	ilanından	sonra	ortaya	çıkan	ilk	edebî	topluluk	olan	Yedi	Meşaleciler	hakkında	
yaptığınız	araştırma	sonuçlarını	arkadaşlarınızla	paylaşınız.	

b)	Yedi	Meşale	topluluğunun	genel	özellikleri	hakkında	kavram	haritası	oluşturunuz.

3. Etkinlik

Sevgi,	insanın	bir	şeye	veya	bir	kimseye	karşı	yakın	ilgi	ve	bağlılık	göstermesidir.	Doğayı,	insanı,	
ailemizi,	vatanımızı	severiz.	Bunların	içinde	aile	sevgisinin	ayrı	bir	önemi	vardır.

a) Okuduğunuz	şiirde	söyleyicinin	aile	sevgisini	dile	getirdiği	dizeleri	belirleyiniz.
b) Sizce,	söyleyici	nasıl	bir	aile	ortamında	yetişmiş	olabilir?
c) Aile	bireylerinize	sevginizi	nasıl	gösterirsiniz?
ç)	Aileler	hangi	ilke	ve	değerlere	sahip	olmalıdır?	Aile	bireylerinin	birbirlerine	karşı	sorumlulukları	

nelerdir?

4. Etkinlik
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Ziya Osman Saba (1910-1957)
İstanbul’da	doğdu.	Galatasaray	Lisesinde	ve	 İstanbul	Üniversitesi	Hu-

kuk	 Fakültesinde	 okudu.	 Yedi	Meşale	 grubunun	 kurucuları	 arasında	 yer	
alan	Ziya	Osman	ilk	şiirlerini	Servetifünun	dergisinde	yayımladı.	“Yedi	Me-
şale”	edebî	 topluluğuna	katıldı.	 “Sebil	ve	Güvercinler”	şiiriyle	 tanınan	şair	
uzun	yıllar	hece	ölçüsüyle	şiirler	yazdı,	1940	sonrasında	ise	serbest	ölçülü	
şiirler	kaleme	aldı.

Şiirlerinde	 sevinç,	 özlem,	 acıma	 gibi	 duyguların	 yanında	 çocukluk	 ve	
gençlik	yılları,	hatıralar,	aile	sevgisi,	yaşadığı	semtler	gibi	 temaları	 işledi.	
Servetifünun	 şairlerinin	 etkisiyle	 bol	 sıfatlı,	 tasvire	 ağırlık	 veren	 karamsar	 şiirler	 yazdı.	 Çoğu	
şiirindeki	yoğun	karamsarlık,	bir	yanıyla	şairin	geçirdiği	acı	hayat	tecrübesine,	annesini	çocuk	
yaşta	kaybetmesine	bağlıdır.	

Eserleri: Sebil	ve	Güvercinler,	Geçen	Zaman,	Nefes	Almak	(şiir);	Mesut	İnsanlar	Fotoğrafha-
nesi	(hikâye)…

DİL BİLGİSİ

1)	 Çocukluğum, çocukluğum...	
Bu dizede “virgül” ve “üç	nokta”nın kullanılış gerekçesini açıklayınız.

2)	 Çocukluğum, çocukluğum... 
 Uzakta kalan bahçeler,
 O sabahlar, o geceler, 
 Gelmez günler çocukluğum.
Bu dörtlükte gerçek anlamda kullanılan kelimelerin altını çiziniz.

3)	 Çocukluğum, çocukluğum...
 Gözümde tüten memleket,
 Artık bana sonsuz hasret,
 Sonsuz keder çocukluğum.
Bu dörtlükte mecaz anlamda kullanılan kelimeleri belirleyerek bunların metinde kazandık-

ları anlamları söyleyiniz. 

4)	 “Senelerle	 rengi	solmuş”	dizesindeki	 “solmak”	kelimesini gerçek, yan ve mecaz anlama 
gelecek şekilde cümle içinde kullanınız.	

5) Çocukluğum, çocukluğum...
 Bir çekmecede unutulmuş,
 Senelerle rengi solmuş,
 Bir tek resim çocukluğum.
Bu parçadaki altı çizili dizelerde aşağıdaki anlam olaylarından hangisi vardır?
A)	Ad	aktarması	 B)	Deyim	aktarması	 C)	Dolaylama
	 D)	Somutlama	 E)	Soyutlama
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Hazırlık

1)	 İnsanın	maddi	ve	manevi	ihtiyaçları	nelerdir?	Sizce	bunlardan	hangisi	önceliklidir?	Tartışınız.

2)	 Aklın	ve	bilimin	çözemediği	durumlarda	insanlar	hangi	yollara	başvururlar?	Niçin?

2. Metin

Metinde Geçen Bazı Kelime ve Kelime Grupları

seda : Ses.

İlk	şiirlerini	1920’li	yıllarda	yayımlayan	Necip	Fazıl,	geleneksel	şiiri	Batılı	şiir	ölçütleri	içinde	
yeniden	yorumlamıştır.	Necip	Fazıl’ın	şiirlerinde	saf	şiire	ait	söyleyiş	özellikleri	görülür.	İnsanın	
iç	dünyasına	ağırlık	veren	şair	çelişkilerini,	korkularını,	endişelerini	metafizik	temalarla	anlatma-
ya	gayret	etmiştir.	Necip	Fazıl;	Yahya	Kemal	ve	Ahmet	Haşim’in	temsil	ettiği	saf	şiir	anlayışını	
bireyin	iç	dünyasına	yönelen,	varoluşu	ve	gerçeği	sorgulayan	yaklaşımıyla	bir	adım	öteye	ta-
şımıştır.	Necip	Fazıl’ın	şiir	anlayışı	ve	üslubu	ilk	şiir	kitabından	itibaren	gelişerek	devam	etmiş	
ancak	saf	şiir	özelliklerini	korumuştur.	Başta	mistisizm	olmak	üzere	sembolizm,	empresyonizm	
gibi	sanat	anlayışlarından	etkilenmiştir.

Konusu Bakımından Şiir Türleri
Lirik şiir:	İçten	gelen	heyecanları	coşkulu	bir	dille	anlatan	duygusal	şiirlerdir.	Gurbet,	özlem,	

ayrılık,	hasret,	aşk	gibi	temalar	işlenir.
Epik şiir:	Savaş,	kahramanlık,	yiğitlik	ve	yurt	sevgisi	konularını	işleyen	ya	da	tarihî	bir	olayı	

coşkulu	bir	anlatımla	işleyen	şiirlere	denir.	
Satirik şiir:	Toplum	hayatındaki	bozuklukları,	düzensizlikleri;	insan	hayatındaki	zaafları,	ki-

şilerin	beğenilmeyen	ve	istenmeyen	yönlerini	eleştirmek	amacıyla	yazılan	şiirlerdir.	
Pastoral şiir: Doğa	güzelliklerini,	orman,	yayla,	dağ,	köy	ve	çoban	yaşamını	dile	getiren	ve	

bunlara	karşı	duyulan	özlemleri	anlatan	şiir	türüdür.	
Didaktik şiir:	Belli	bir	düşünceyi	aşılamak	ya	da	belli	bir	konuda	öğüt,	bilgi	vermek,	ahlaki	

bir	ders	çıkarmak	amacıyla	öğretici	nitelikte	yazılan	şiirlerdir.

Metin ve Türle İlgili Açıklamalar

ÖRÜMCEK AĞI
Duvara,	bir	titiz	örümcek	gibi,
İnce	dertlerimle	işledim	bir	ağ.
Ruhum,	gün	dolunca	sönecek	gibi,
Şimdiden	ediyor	hayata	veda.
	
Kalbim,	yırtılıyor	her	nefesinde,
Kulağım,	ruhumun	kanat	sesinde;
Eserim	duvarın	bir	köşesinde;
Çıkamaz	göğsümden	başka	bir	seda…

Necip Fazıl KISAKÜREK, Çile
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Metni Anlama ve  Çözümleme

1)	 a) “İnce,	sönmek	ve	yırtılmak”	kelimelerinin	sözlük	anlamlarını	ve	metin	içinde	kazandıkları	
anlamları	belirleyiniz.

 b) Bu	kelimelerin	şiirde	kazandıkları	anlamları	ile	günlük	dildeki	anlamlarını	karşılaştırdığınız-
da	ne	gibi	farklılıklar	görmektesiniz?	Bu	farklılıkların	sebepleri	neler	olabilir?	Açıklayınız.	

2)	 a)	Söyleyici	tarafından	dile	getirilen	duygu	ve	düşünceleri	kendi	cümlelerinizle	belirtiniz.	
 b)	Bu	birimler	hangi	tema	etrafında	birleşmiştir?	Şiirin	temasını	en	iyi	ifade	eden	dizeyi	belir-

tiniz.	
3)	 a)	Şiirin	nazım	biçimini	belirleyiniz.
 b) Bir	şiirin	nazım	 türü	belirlenirken	o	şiirin	 içeriği	 (konu,	 tema	vb.)	esas	alınır.	Buna	göre	

okuduğunuz	şiirin	nazım	türünü	belirleyiniz.	
 c) Şairin	biçim	ve	tür	açısından	hangi	şiir	geleneğinden	etkilendiğini	belirleyiniz.	
4)	 Okuduğunuz	şiirdeki	ahenk	unsurları	nelerdir?	Bunların	şiire	katkısını	metinden	örnekler	ve-

rerek	değerlendiriniz.	
5)	 Aşağıdaki	dize	ve	kelime	gruplarındaki	edebî	sanatları	verilen	alana	yazınız.	Bu	edebî	sanat-

ların	şiirin	anlamına	katkısını	değerlendiriniz.	

İnce dertlerimle işledim bir ağ

Ruhum gün doğunca sönecek

Ruhumun kanat sesi

Bir titiz örümcek gibi 

6)	 "titiz	örümcek”,	"ince	dertlerim”,	"işledim	bir	ağ”	vb.	söz	grupları	ile	oluşturulan	imgeler	kendi	
kendini	sorgulayan,	korku	ve	endişeleriyle	karşı	karşıya	gelmekten	korkmayan,	görünende	görünme-
yeni	sezen	ve	bireysel	bir	trajik	hâli	yaşayan	insanın	ifadesi	olarak	değerlendirilebilir	mi?	Niçin?	

7)	 a)	Şiirdeki	söyleyici,	şairin	kendisi	midir?	Tartışınız.	
	 b)	Şiirde	söyleyici	kime	seslenmektedir?	Niçin? 

8)	 Söyleyicinin	iç	dünyasında	endişe,	tedirginlik	ve	korku	yaratan	çatışmayı	ve	kendi	kendisiyle	
hesaplaşmasına	sebep	olan	düşünceyi	belirleyiniz.	Buna	göre	söyleyicinin	1	ve	2.	dörtlükte	betimle-
nen	ruh	hâlini	açıklayınız.	

9)	 Duvara,	bir	titiz	örümcek	gibi,
	 İnce	dertlerimle	işledim	bir	ağ.
Bu	dizelerde	dış	dünyada	önemsiz	bir	obje	olan	örümcek	ağı	ile	söyleyicinin	iç	dünyası	arasında	

nasıl	bir	ilişki	kurulmuştur?	Açıklayınız.
10)	Okuduğunuz	şiirle	 ilgili	 tespit,	 eleştiri	 ve	beğenilerinizi	metne	dayanarak/gerekçelendirerek	

belirtiniz.	

“Örümcek	Ağı”	adlı	şiire	saf	şiir	anlayışının	nasıl	bir	etkisi	olmuştur?	Düşüncelerinizi	arkadaşları-
nızla	sözlü	olarak	paylaşınız.

1. Etkinlik
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Okuduğunuz	şiirden	Necip	Fazıl’ın	fikrî	ve	edebî	yönü	hakkında	hangi	bilgilere	ulaşılabilir?	Çıka-
rımlarınızı	sözlü	olarak	ifade	ediniz.

2. Etkinlik

Necip Fazıl Kısakürek (1905-1983) 
İstanbul’da	doğdu.	Askerî	Deniz	Lisesini	bitirdi.	İstanbul	Üniversitesi	Fel-

sefe	Bölümünde	okurken	Millî	Eğitim	Bakanlığınca	Paris’e,	Sorbonne	(Sor-
bon)	Üniversitesine	gönderildi.	Dönüşünde	bir	süre	memurluk,	müfettişlik	ve	
öğretim	üyeliği	yaptı.

Necip	Fazıl	 çeşitli	dergilerde	çıkan	şiirleriyle	Cumhuriyet	Dönemi’nin	 ilk	
yıllarında	tanınmaya	başlamıştır.	Şiirlerinde	halk	edebiyatının	şekil	ve	içerik	
özelliklerini	Fransız	sembolistlerinin	duyuş	tarzıyla	birleştirerek	yeni	bir	yoru-
ma	ulaşmıştır.	

Şiirlerinde	 insan,	kâinat,	madde	ve	ruh	problemlerini;	 insanın	 iç	âlemindeki	çatışmaları,	gizli	
tutku	ve	duygularını	 işlemiştir.	Necip	Fazıl	Kısakürek;	tiyatro,	fıkra,	hikâye,	makale,	tarih,	tenkit,	
biyografi	 türlerinde	eserler	 vermiş	olmasına	 rağmen	edebiyatımızda	en	çok	şair	 kimliği	 ile	öne	
çıkmıştır.	

Eserleri: Örümcek	Ağı,	 Kaldırımlar,	 Ben	 ve	Ötesi,	 Çile	 (şiir);	 Aynadaki	 Yalan	 (roman);	 Bir	
Adam	Yaratmak	(tiyatro)…

DİL BİLGİSİ

1)	 “Örümcek	Ağı”	adlı metni yazım ve noktalama bakımından inceleyiniz. Elde ettiğiniz so-
nuçları arkadaşlarınızla paylaşınız. 

2)	 Aşağıdaki dizelerde hangi kelimelerde “somutlama”	yapıldığını belirtiniz.

•	 Ruhum,	gün	dolunca	sönecek	gibi
•	 Kalbim,	yırtılıyor	her	nefesinde

3)	 “İnce	dertlerimle	işledim	bir	ağ” dizesinde “ince” kelimesinin hangi anlamda kullanıldığını 
belirtiniz.

4)	 Kalbim, yırtılıyor her nefesinde,
 Kulağım, ruhumun kanat sesinde;
 Eserim duvarın bir köşesinde;
 Çıkamaz göğsümden başka bir seda…
Bu dörtlükte soyut ve somut anlamda kullanılan kelimeleri belirleyiniz.

5)	 Ruhum, gün dolunca sönecek gibi,
 Şimdiden ediyor hayata veda.
Bu dizelerde altı çili kelime grubunda aşağıdakilerden hangisi vardır?
A)	Ad	aktarması	 B)	Benzetme	 C)	Dolaylama	
	 D)	Güzel	adlandırma	 E)	Soyutlama	
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Hazırlık

1)	 Cahit	Sıtkı’nın	en	çok	bilinen	eseri,	“Otuz	Beş	Yaş	Şiiri”dir.	Aşağıda	bu	eserden	bir	bölüm	
yer	almaktadır.	Şiirin	tamamını	okuyarak	Cahit	Sıtkı’nın	düşünce	dünyası	hakkında	değerlendir-
meler	yapınız.	

 Zamanla	nasıl	değişiyor	insan!
	 Hangi	resmime	baksam	ben	değilim.
	 Nerde	o	günler,	o	şevk,	o	heyecan?
	 Bu	güler	yüzlü	adam	ben	değilim;
	 Yalandır	kaygısız	olduğum	yalan.

2) Cumhuriyet	Dönemi	Türk	 şiirinde	 birçok	 şiir	 topluluğu/hareketi	 olduğu	hâlde,	 bu	 toplu-
luklara	bağlı	kalmadan	eser	veren	birçok	bağımsız	şairimiz	bulunmaktadır.	Bu	şairler	hakkında	
araştırma	yapınız	ve	elde	ettiğiniz	sonuçları	sınıf	panosunda	paylaşınız.

3. Metin

BEN AŞK ADAMIYIM
Dolaştığım	denizlerce	düşünüyorum,
Bineceğim	son	gemi	değil	midir
Hayır	sahibi	omuzlarda	giden	tabut.
Herkes	gibi	teselliye	muhtaç	olsaydım	eğer,
Derdim	ki:	“Elbet	bir	ağlayanım	olur	benim	de;
Ramazan	geceleri	Yasin	okuyanım,
Baharda	kabrime	menekşe	getirenim	de.”

Fakat	bütün	bunlar	da	olur,	
Yine	tasa	etmem,
Yine	kırılmam	kimseye.
Ben	aşk	adamıyım,	
Sevmeye	geldim	insanları,
Gönlümle,	elimle,	kafamla	sevmeye;
Hesapsız,	karşılıksız,
Ayrılık	gayrılık	gözetmeden.
Gün	gelip	gidersem	şayet,
Öyle	severekten	gideceğim	ki,
Karanlık	kıyılardan	bile	olsa,
Candan	selamlarım,
Civarımdan	geçecek	gemileri;
Güneşli	gemileri;
Şarkılı	gemileri;
İçlerinde	kendim	varmışım	gibi!

Cahit Sıtkı TARANCI, Otuz Beş Yaş (Bütün Şiirleri)
drl: Asım BEZİRCİ
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Metinde Geçen Bazı Kelime ve Kelime Grupları

tasa etmek: Üzülmek, kaygıya kapılmak.

Metin ve Türle İlgili Açıklamalar

Cahit	Sıtkı	Tarancı;	yaşamı,	mizacı	ve	sanat	anlayışı	bakımından	Türk	edebiyat	 tarihinde	
önemli	bir	yere	sahiptir.	“Sanat	için	sanat”	ilkesine	bağlı	olan	Cahit	Sıtkı’ya	göre	şiir,	kelimelerle	
güzel	şekiller	kurma	sanatıdır.	Şiirlerinde	saf	şiir	anlayışına	uygun	olarak	ahenge,	biçime	ve	sa-
natlı	söyleyişe	önem	verir.	Fransız	sembolistlerinden	etkilenir	ancak	şiirlerinde	açık	semboller	
kullanmaya	özen	gösterir.	Şiirlerine	lirizm	hâkimdir.

Cahit	Sıtkı	“Şairin	sorumluluğu	ve	onuru	sesle	başlar,	sesle	biter.	Yoksa	kelimenin	tek	ba-
şına	anlamından	beklenen	güzellik,	nesir	sınırları	içine	girer.	Şiir,	sonuçta	bir	kelime	işidir;	duy-
gular,	fikirler,	buluşlar	sonra	gelir.”	görüşünü	savunur.	Şekil	ve	ölçü	üzerinde	sürekli	denemeler	
yapan,	zaman	zaman	bazı	imgelere	yer	veren	Cahit	Sıtkı,	süslü	anlatımdan	uzak	durarak	az	
sözle	çok	şey	anlatmak	ister.	Söylediklerinin	ses	ve	çağrışım	zenginliğine	önem	verir.	

Okuduğunuz	“Ben	Aşk	Adamıyım”	adlı	şiir	Cahit	Sıtkı’nın	ölüm	ve	yaşama	sevinci	temalarını	
birlikte	 işlediği	 şiirlerinden	 biridir.	 Şiirin	 birinci	 bölümünde	 ölüm	 kavramı	 çeşitli	 çağrışımlarla	
derinlemesine	işlenir.	Şiirin	ikinci	bölümünde	ise	şairin	yaşama	olan	bağlılığı	ve	yaşama	sevinci	
hâkimdir.	Cahit	Sıtkı	“günü	gelip	bu	dünyadan	gitse	dahi”	hiçbir	endişe	duymadığını,	yaşama	
büyük	bir	sevgiyle	bağlı	olduğunu	belirtir.	

Metni Anlama ve  Çözümleme

1)	 “Ben	Aşk	Adamıyım”	adlı	şiirde	söyleyici,	kendisini	aşk	adamı	olarak	 tarif	ederken	nasıl	bir	
hümanist	tablo	çizmektedir?	Açıklayınız.	

2)	 Şiirdeki	birimler	arasında	nasıl	bir	anlam	ilişkisi	bulunmaktadır?	

3)	 Söyleyici,	yaşama	sevincini	hangi	imgelerle	betimlemiştir?

4)	 Aşağıda	“Ben	Aşk	Adamıyım”	adlı	şiirin	ahenk	unsurlarıyla	 ilgili	çeşitli	sorular	yöneltilmiştir.	
Bunlardan	hareketle	şiirin	ahenk	unsurlarının	şiire	katkısını	değerlendiriniz. 

a)	Şiirde	ritim	hangi	ölçüyle	sağlanmıştır?
b)	Şiirde	en	çok	hangi	sesler	ve	kelimeler	tekrar	edilmiştir?	
c)	Şiirde	kullanılan	ölçü,	şiirin	söyleyişini	etkilemiş	midir?	Nasıl?	
ç)	Şair	niçin	dize	sonlarında	ses	benzerliklerinden	yararlanmamıştır?

5)	 Aşağıdaki	dizelerde	yer	alan	edebî	sanatları	bulunuz.	
Bineceğim	son	gemi	değil	midir?
Hayır	sahibi	omuzlarda	giden	tabut.

6)	 Şairin	 sevgi	 anlayışı	 üzerine	 neler	 söylenebilir?	 İnsanlığın	 günümüzde	 yaşadığı	 sorunların	
çözümünde	insanların	birbirlerine	hesapsız,	karşılıksız	ve	ayrılık	gayrılık	gözetmeden	sevmesi	çare	
olabilir	mi?

7)	 Cahit	Sıtkı’nın	şiir	anlayışı	ile	“saf	şiir”	anlayışı	arasında	hangi	benzerlikler	kurulabilir?	Okudu-
ğunuz	şiirinden	hareketle	açıklayınız.	

8)	 Okuduğunuz	şiirde	geçen	“hayır	sahibi”	kelime	grubunu	nasıl	söylediğinize	dikkat	ettiniz	mi?	
Bu	kelime	grubunun	nasıl	telaffuz	edilmesi	gerektiğini	önce	arkadaşlarınızla	tartışınız	sonra	öğretme-
ninizden	doğrusunu	dinleyiniz.	
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“Çocukluğum”,	 “Örümcek	Ağı”	 ve	 “Ben	Aşk	Adamıyım”	şiirlerini	aşağıda	verilen	ölçütlere	göre	
karşılaştırınız.	Bu	şiirlerinden	hangisini	en	çok	beğendiğinizi	gerekçenizle	birlikte	belirtiniz.

1. Etkinlik

Cahit Sıtkı Tarancı (1910-1956) 
Diyarbakır’da	doğdu.	Galatasaray	Lisesini	 bitirdi.	Daha	 sonra	Mülkiye	

Mektebinde	ve	Paris	Siyasal	Bilgiler	Fakültesinde	okudu.	
Cahit	Sıtkı	Tarancı	erken	yaşlarda	şiirle	ilgilenmeye	başlamıştır.	Çeşitli	

dergilerde	çıkan	ilk	şiirleri,	temiz	dili	ve	yeni	buluşlarıyla	dönemin	edebiyat	
çevrelerinde	ilgi	uyandırmıştır.	 İlk	dönem	şiirlerini	Ahmet	Hamdi	Tanpınar	
ve	Necip	Fazıl'ın	etkisiyle	hece	ölçüsüne	bağlı	olarak	yazmıştır.	Şiirlerinde	
Fransız	sembolistlerin	etkisi	görülür.	 “Otuz	Beş	Yaş”	şiiriyle,	1946’da	dü-
zenlenen	bir	şiir	yarışmasında	birinci	olarak	ününü	pekiştirmiştir.	Şiirlerinde	
içten,	 yalın	 ve	akıcı	 bir	 söyleyiş	hâkimdir.	Yaşama	sevinci,	 ölüm,	aşk,	doğa	sevgisi,	 geçmiş,	
yalnızlık	en	sık	işlediği	temalardır.	Hiçbir	akıma	bağlı	kalmadan	eserlerini	vermiştir.	

Eserleri:	Ömrümde	Sükût,	Otuz	Beş	Yaş	(şiir);	Ziya’ya	Mektuplar	(mektup)…

DİL BİLGİSİ
1)	 Dolaştığım denizlerce düşünüyorum (I)
 Bineceğim son gemi değil midir (II)
 Hayır (III) sahibi omuzlarda giden tabut (IV)
 Herkes gibi teselliye muhtaç olsaydım eğer (V)
Bu dizelerde numaralanmış yerlerden hangisine herhangi bir noktalama işareti getirile-

mez? 
	A)	I	 B)	II	 C)	III	 D)	IV	 E)	V.

2)	 Candan selamlarım,
 Civarımdan geçecek gemileri;
Bu dizelerdeki altı çizili kelimenin yerine eş anlamlısı kullanılırsa şiirin anlamında bir deği-

şiklik olur mu? Niçin?

3)	 Bineceğim son gemi değil midir?
 Hayır sahibi omuzlarda giden tabut.
Bu dizelerdeki altı çizili kelimeler arasında nasıl bir anlam ilişkisi kurulduğunu belirtiniz. 
A)	Benzerlik	 B)	Eş	anlamlılık	 C)	Genel	ve	özel	anlamlılık		
	 D)	Karşıtlık		 E)	Yakın	anlamlılık

4)	 “Herkes	gibi	teselliye	muhtaç	olsaydım	eğer” dizesindeki “teselli” kelimesinin eş anlamlısı 
nedir? Belirtiniz.

Ölçüt l er Çocukluğum Örümcek Ağı Ben Aşk  Adamıyım

Tema

Ölçü

Nazım biçimi

Şiir anlayışı
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Hazırlık

1)	 “Toplum	için	sanat”	anlayışını	savunan	bir	şairin	ya	da	yazarın	kendi	eserlerinin	içeriğiyle	ilgili	
neler	söylemesi	beklenir?	Tartışınız.

2)	 Toplumcu	şairler	 geleneksel	 şiir	 kurallarının	 şiiri	 içerik	 ve	biçim	yönünden	kısıtladığını	 dü-
şünmüş	ve	bu	kuralları	yıkmaya	çalışmıştır.	Toplumcu	şiirlerde	yıkılmaya	çalışılan	bu	kurallar	neler	
olabilir?	Belirtiniz.

4. Metin

ASYA-AFRİKA YAZARLARINA 
Kardeşlerim	
bakmayın	sarı	saçlı	olduğuma	
ben	Asyalıyım	
bakmayın	mavi	gözlü	olduğuma	
ben	Afrikalıyım	
ağaçlar	kendi	dibine	gölge	vermez	benim	orda	
																				 	 	sizin	ordakiler	gibi	tıpkı	
benim	orda	arslanın	ağzındadır	ekmek	
												 						ejderler	yatar	başında	çeşmelerin	
																			ve	ölünür	benim	orda	ellisine	basılmadan	
																				 														sizin	ordaki	gibi	tıpkı	
bakmayın	sarı	saçlı	olduğuma	
ben	Asyalıyım	
bakmayın	mavi	gözlü	olduğuma	
ben	Afrikalıyım	
okuyup	yazma	bilmez	yüzde	sekseni	benimkilerin	
şiirler	gezer	ağızdan	ağıza	türküleşerek	
şiirler	bayraklaşabilir	benim	orda	
																 	sizin	ordaki	gibi	
kardeşlerim	
sıska	öküzün	yanına	koşulup	şiirlerimiz	
																									 	 							toprağı	sürebilmeli	
pirinç	tarlalarında	bataklığa	girebilmeli	
																									 	 					dizlerine	kadar	
bütün	soruları	sorabilmeli	
bütün	ışıkları	derebilmeli	
yol	başlarında	durabilmeli	
																			kilometre	taşları	gibi	şiirlerimiz	
yaklaşan	düşmanı	herkesten	önce	görebilmeli	
cengelde	tamtamlara	vurabilmeli	
ve	yeryüzünde	tek	esir	yurt	tek	esir	insan	
gökyüzünde	atomlu	tek	bulut	kalmayıncaya	kadar	
malı	mülkü	aklı	fikri	canı	neyi	varsa	verebilmeli	
																						 	 büyük	hürriyete	şiirlerimiz

Nazım Hikmet RAN, Son Şiirleri
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Metinde Geçen Bazı Kelime ve Kelime Grupları
cengel: Otlarla ve sık ağaçlarla örtülü geniş Hindistan ormanı, cangıl.

“Orda” kelimesinin yazımındaki standart dışı kullanımı ve dizelerin küçük harfle başlaması ya-
zarın tercihidir.

Metin ve Türle İlgili Açıklamalar

Nazım	Hikmet,	şairanelikten	uzak,	ölçüsüz	ve	kafiyesiz	şiirleriyle	Cumhuriyet	Dönemi’nde	
serbest	şiirin	yaygınlaşmasında	etkili	olmuştur.	Şiirin	içeriğine	uygun	bir	biçim	arayışına	giren	
Nazım	Hikmet	içerik,	biçim	ve	ahenk	bakımından	Türk	şiirine	önemli	yenilikler	getirmiştir.

	“Asya-Afrika	Yazarlarına”	şiirinde	Nazım,	tüm	dünya	insanlarına	“kardeşlerim”	diyerek	ses-
lenerek	Anadolu	topraklarında	yaşayan	yoksul	ve	çaresiz	halkın	sorunlarını	Asya	ve	Afrika	top-
raklarında	yaşayanların	sorunlarına	benzetir.	Bu	benzetmeler	üzerinden	aslında	ortak	toplum-
sal	sorunları	dile	getirir.	Bu	sorunlarla	ilgili	ilk	dizelerdeki	eleştirel	tutumu	ilerleyen	bölümlerde	
de	devam	eder.	Nazım	Hikmet	bu	ve	benzer	şiirlerinde,	toplumsal	sorunları	ele	almıştır.	Nazım	
Hikmet,	bu	bakışıyla	Türk	edebiyatında	“toplumcu	gerçekçi”	akımın	öncüsü	olmuştur.	

Toplumcu Gerçekçi Şiir (Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir)
Toplumcu	gerçekçi	şiir,	Türk	edebiyatında	1930’lardan	itibaren	Nazım	Hikmet’in	etkisiyle	

yaygınlaşan	şiir	anlayışıdır.	XX.	yüzyılın	başından	itibaren	dünyada	yaşanan	toplumsal	olaylar,	
toplumcu	 gerçekçilik	 sanat	 hareketinin	 çıkış	 noktasıdır.	 Toplumun	 problemlerine	 odaklanan,	
problemleri	gerçekçi	ve	eleştirel	bir	gözle	anlatan	toplumcu	şairler	daha	çok	serbest	ölçüyle	şiir	
yazmışlardır.	Bu	şairler	kimi	zaman	kafiye	kullansalar	da	şiirde	biçim	anlayışını	reddetmişler,	
biçimden	çok	içeriğe	önem	vermişlerdir.	

Toplumcu	gerçekçi	şiirde	toplum	problemleri,	savaş	karşıtlığı,	barışa	duyulan	özlem,	işçilerin	
ezilmişliği,	yoksulluk	gibi	temalar	işlenmiştir.	Toplumsal	yaşamı	olduğu	gibi	yansıtmak,	işçi	sınıfı	
başta	olmak	üzere	yoksul	kesimlerin	yaşadıkları	sorunların	kaynağına	dikkat	çekerek	adalet	ve	
eşitlik	temelli	bir	dünya	hayali	kurmak	toplumcu	şairlerin	ortak	özelliğidir.	Etkileri	günümüzde	de	
devam	eden	toplumcu	gerçekçi	şiir	anlayışı	Nazım	Hikmet	başta	olmak	üzere,	Rıfat	Ilgaz,	Cahit	
Irgat,	Suat	Taşer,	Ömer	Faruk	Toprak,	Attilâ	İlhan,	Ahmet	Arif,	Arif	Damar,	Can	Yücel,	Hasan	
Hüseyin	Korkmazgil,	Kemal	Özer,	Gülten	Akın,	Ataol	Behramoğlu	gibi	birçok	şair	 tarafından	
takip	edilmiştir.	

Fütürizm (Gelecekçilik)
İtalya’da	ortaya	çıkan	bu	akımın	öncüsü	F.	T.	Marinetti’dir	 (Marinette).	Fütürizm,	modern	

yaşantının	verdiği	heyecanlardan	doğan	bir	edebiyat	akımıdır.	Geçmişteki	estetik	değerleri	ve	
gelenekleri	tümüyle	reddeden,	dünyanın	geleceğinin	modernlik	olduğunu	iddia	eden	fütüristler	
sanatta	sürekliliği,	değişkenliği,	hareketliliği	savunmuşlardır.	“Kelimelere	özgürlük”	düşüncesiy-
le	hareket	eden	bu	sanatçılar,	geleneksel	şiir	anlayışını	terk	ederek	ölçüsüz	ve	kafiyesiz	şiirler	
yazarlar.	Rus	edebiyatında,	Mayakovski	bu	akımın	güçlü	 temsilcisidir.	Türk	edebiyatında	 ise	
Nazım	Hikmet’in	Mayakovski’den	etkilenerek	yazdığı	şiirlerinde	fütürist	ögeler	yer	alır.	

Metni Anlama ve  Çözümleme

1)	 Aşağıdaki	dizelerde	altı	çizili	kelime	ve	kelime	gruplarının	anlamını	metindeki	bağlamından	
hareketle	tahmin	ediniz	ve	tahminlerinizin	doğruluğunu	kaynaklardan	yararlanarak	kontrol	ediniz.	

•	 ağaçlar	kendi	dibine	gölge	vermez	benim	orda	
•	 benim	orda	arslanın	ağzındadır	ekmek	
•	 şiirler	bayraklaşabilir	benim	orda	
•	 kilometre	taşları	gibi	şiirlerimiz	
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2)	 “Asya-Afrika	Yazarlarına”	adlı	şiirde,	insana	özgü	gerçekliklerden	yola	çıkılarak	hangi	duygu	
ve	düşünceler	anlatılmıştır?	Bu	gerçeklikten	hareketle	şiirin	temasını	belirleyiniz.

3) Şiirde	söyleyici	kime	seslenmektedir?	Şiirde	söyleyici	 ile	hitap	edilen	kişi	arasında	nasıl	bir	
ilişki	vardır?	Açıklayınız. 

4)	 Toplumcu	şiirin,	halkın	sorunlarını	ele	aldığı	görülür.	Okuduğunuz	şiirde,	şair	hangi	problemleri	
öne	çıkarmaktadır?	Bu	problemleri	şiirden	örnekleyiniz.	

5)	 Okuduğunuz	şiirde,	Asya	ve	Afrika	toplumları	arasındaki	bazı	benzerliklere	yer	verilmiştir.	Bu	
benzerlikler	nelerdir?	Belirtiniz.

6)	 Aşağıdaki	dizelerde	yer	alan	edebî	sanatları	bularak	bu	sanatların	şiirdeki	işlevini	açıklayınız.	
•	 gökyüzünde	atomlu	tek	bulut	kalmayıncaya	kadar	
•	 kilometre	taşları	gibi	şiirlerimiz
•	 ejderler	yatar	başında	çeşmelerin	
•	 malı	mülkü	aklı	fikri	canı	neyi	varsa	verebilmeli	
																					büyük	hürriyete	şiirlerimiz	
7)	 Şiirdeki	açık	ve	örtük	iletileri	belirleyiniz.	
8)	 Okuduğunuz	şiirde	belirli	bir	ölçü	düzeni	olmamasına	ve	şiirin	bütününde	kafiye	kullanılmama-

sına	rağmen	bir	ritim	vardır.	Şair,	şiirinde	ritmi	hangi	unsurlarla	sağlamıştır?	Açıklayınız.	
9) Şair	bu	şiirde	hangi	imgeleri	kullanmıştır?	Bu	imgelerin	şiirin	anlamına	katkısını	değerlendiri-

niz.	

“Asya-Afrika	Yazarlarına”	adlı	şiirin	içerik,	biçim	ve	üslup	özellikleriyle	ilgili	beş	soru	hazırlayarak	
arkadaşlarınızdan	cevaplamalarını	isteyiniz.	Soru	cevap	sonunda	fütürizm	akımının,	toplumcu	ger-
çekçililiğin	ve	serbest	şiir	anlayışının	okuduğunuz	şiire	yansımalarını	sınıfça	değerlendiriniz.	

1. Etkinlik

Şiirin	 bütününden	 hareket	 ederek	Nazım	Hikmet’in	 öncülüğünü	 yaptığı	 toplumcu	 gerçekçi	 şiir	
anlayışının	genel	özelliklerini	defterinize	yazınız.

3. Etkinlik

“Asya-Afrika	Yazarlarına”	adlı	şiirin	Türk	şiir	geleneği	içindeki	yerini	yukarıdaki	semai	ile	ahenk	
bakımından	karşılaştırarak	değerlendiriniz.	Nazım	Hikmet’in	şiirde	geleneksel	ahenk	anlayışının	dı-
şına	çıkması	Türk	şiirine	ne	kazandırmıştır?	Açıklayınız.

2. Etkinlik

Semai
Bir yiğit gurbete varsa
Gör başına neler gelir
Sılası hatıra düşse
Yaş gözüne dolar gelir.     

Ercişli Emrah, Türk Halk Şiiri 

haz.: Asım Bezirci
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Nazım Hikmet RAN (1901-1963)
	Selanik'te	dünyaya	geldi.	Heybeliada	Bahriye	Okulunda	okudu.	Bir	süre	

sonra	Rusya’ya	giderek	Moskova	Doğu	Üniversitesinde	ekonomi	ve	toplum	
bilimi	okudu.	Yurda	dönünce	İstanbul’a	yerleşti.	

Nazım	Hikmet	çeşitli	dergilerde	ve	gazetelerde	yayımlanan	şiir	ve	ya-
zılarıyla,	 çok	kısa	sürede	edebiyat	dünyasının	dikkatini	 çekmiştir.	 İlk	 şiir-
lerinde	ölçü	ve	kafiye	gibi	ahenk	unsurlarını,	sonraki	şiirlerinde	serbest	öl-
çüyü	kullanmıştır.	Geleneksel	biçim	özelliklerden	ziyade	 temayı	ön	plana	
çıkaran,	toplumsal	problemleri	hiç	olmadığı	kadar	gerçekçi	bir	anlayışla	dile	
getiren,	eleştirel	bir	şiir	hareketinin	kurucusu	olmuştur.		

Eserleri:	835	Satır,	Benerci	Kendini	Niçin	Öldürdü?,	Taranta-Babu'ya	Mektuplar,	Simavne	
Kadısı	Oğlu	Şeyh	Bedreddin	Destanı,	Kurtuluş	Savaşı	Destanı,	Memleketimden	İnsan	Manza-
raları	(şiir)…

DİL BİLGİSİ
1)	 ben Asyalıyım 
 bakmayın mavi gözlü olduğuma 
 ben Afrikalıyım 
Bu dizelerde geçen özel isimleri yazım ve noktalama bakımından inceleyiniz. Elde ettiğiniz 

sonuçları arkadaşlarınızla paylaşınız. 

2)	 ağaçlar kendi dibine gölge vermez benim orda

                    sizin ordakiler gibi tıpkı 
benim orda arslanın ağzındadır ekmek 

 ejderler yatar başında çeşmelerin 

 ve ölünür benim orda ellisine basılmadan	

I

II

III

IV V

Bu dizelerdeki altı çizili kelimelerin hangisi yan anlamda kullanılmıştır?
	A)	I	 B)	II	 C)	III	 D)	IV	 E)	V

3)	 malı mülkü aklı fikri canı neyi varsa verebilmeli 
Bu dizelerdeki ikilemeleri oluşturan kelimeler arasında aşağıdaki anlam ilişkilerinden han-

gisi vardır?
A)	Eş	anlamlılık		 B)	Yakın	anlamlılık	 C)	Karşıt	anlamlılık	
	 D)	Eş	seslilik	 E)	Çok	anlamlılık

4)	 Aşağıdakilerin hangisinde mecazlı bir söyleyiş vardır?
A)	 ve	yeryüzünde	tek	esir	yurt	tek	esir	insan	
B)	 bakmayın	sarı	saçlı	olduğuma
C)	 benim	orda	arslanın	ağzındadır	ekmek	
D)	 okuyup	yazma	bilmez	yüzde	sekseni	benimkilerin	
E)	 bakmayın	mavi	gözlü	olduğuma	

87



Hazırlık

1)	 Çevrenizde	gözlemlediğiniz	 toplumsal	 sorunlar	 nelerdir?	Sizce	bu	 sorunların	 temel	 sebebi	
nedir?	Toplumsal	sorunları	ve	bunların	sebeplerini	grafik	hâlinde	gösteriniz.

2)	 Bir	edebî	metinde	noktalama	işaretlerinin	olmayışı	edebî	metni	nasıl	etkiler?	Tartışınız.

5. Metin

mümkün mü 
mümkün	mü	can	kardeşim	mümkün	mü	içlenmemek	
yağmur	atmaya	başlayınca	şöyle	inceden	inceye	
bilmem	nedir	ne	vardır	koynunda	şu	akşamın	
mevsim	sonbahar	ağaçlar	yeşilden	sarıya	dönmüş	
saat	yedi	sularında	caddeler	cıvıl	cıvıl	insan	
mümkün	mü	can	kardeşim	mümkün	mü	içlenmemek
dertlerimiz	varken	tarife	sığmaz	
saadetten	nasipsiz	insanlar	yaşarken	
mümkün	mü	‘yârin	serv-endamına’	şiir	söylemek

elden	ne	gelir	hem	ağlamak	kifayet	etmez
ne	kadar	cömert	olsa	gönül	bir	şeyimiz	yok	ki	verelim
sizi	ancak	mısralarımız	teselli	edecek
şehrin	kenar	semtlerinde	oturan	insanlar
mümkün	mü	can	kardeşim	mümkün	mü	içlenmemek
düşündüğümüz	andan	itibaren	sokaklar	dolusu
		 	 	 	 																				kimsesiz	çocuğu
evet	ben	de	şairim	bahsetmek	isterim	saadetten	
ama	neyleyim	bir	türlü	dilim	varmıyor	
aç	karnına	aç	karnına	türkü	söylemeye
     Attilâ İLHAN, Duvar

Metinde Geçen Bazı Kelime ve Kelime Grupları
kifayet etmek : Yetmek, yeterli olmak.
serv-endam : Selvi boylu. Uzun ve biçimli boylu olan kimse. 

Okuduğunuz şiirde, dizelerin küçük harfle başlaması şairin tercihidir.

Metin ve Türle İlgili Açıklamalar

Cumhuriyet	Dönemi	Türk	şiirinin	önemli	şairlerinden	biri	olan	Attilâ	İlhan,	eserlerinde	bireysel	
temalar	kadar	toplumsal	temaları	da	sıkça	ele	almıştır.	Özellikle	ilk	dönem	eserlerinde	toplum-
sal	yan	daha	ağır	basar.	İlk	kitabı	olan	“Duvar”daki	şiirlerini	1940’lı	yıllarda	beliren	ve	gelişen	
toplumcu	gerçekçi	anlayışla	kaleme	almıştır.	Bu	şiirlerinde	şehirde	ve	kırsal	bölgelerde	yaşayan	
insanların	yaşantısını	anlatır.	Okuduğunuz	“mümkün	mü”	adlı	şiiri	bu	kitabın	“Karanlıkta	Kaynak	
Yapan	Adam”	adlı	üçüncü	bölümünde	yer	almaktadır.	Bu	bölümde	halk	şiiri	ve	Nazım	Hikmet’in	
etkisiyle	yazılmış	toplumcu	gerçekçi	şiirler	bulunmaktadır.	Attilâ	İlhan,	bu	şiirlerinde	“II.	Dünya	
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Metni Anlama ve  Çözümleme

1)	 “mümkün	mü”	adlı	şiirin	temasını	belirleyiniz.		
2)	 Şiiri	oluşturan	bentleri	yorumlayınız.	Bu	bentler	arasında	nasıl	bir	anlam	birlikteliği	bulunmak-

tadır?	Değerlendiriniz.	
3)	 Okuduğunuz	şiirde	ahengi	sağlayan	özellikleri/unsurlarını	belirleyerek	şiirin	müzikal	bir	değeri	

olup	olmadığını	tartışınız.
4)	 Söyleyici	ile	hitap	edilen	kişi/varlık	arasındaki	ilişkiyi	belirleyiniz.
5)	 Söyleyici	şiirde	nasıl	bir	şehir	ve	insan	manzarası	çizmiştir?	Söyleyicinin	karşılaştığı	bu	man-

zarayla	ilgili	izlenimleri	nelerdir?	Açıklayınız. 
6)	 Okuduğunuz	şiirdeki	millî,	manevi	ve	evrensel	değerler	ile	sosyal	ögeleri	belirleyiniz.	Paylaş-

ma	duygusunun	toplumsal	dayanışmadaki	önemini	bunlarla	ilişkilendirerek	belirtiniz.	
7)	 Ne	kadar	cömert	olsa	gönül	bir	şeyimiz	yok	ki	verelim
	 sizi	ancak	mısralarımız	teselli	edecek
Bu	dizelerde	söyleyici	ne	anlatmak	istemektedir?	Açıklayınız.	
8)	 “mümkün	mü”	adlı	şiiri	konusuna	göre	hangi	şiir	türüne	dâhil	edebiliriz?	Açıklayınız.	
9)	 Aşağıda	verilen	dizelerdeki	edebî	sanatları	tabloda	gösteriniz.	Bu	edebî	sanatlar	şiirde	nasıl	

kullanılmıştır?	Açıklayınız.	

•	 mümkün	mü	‘yârin	serv-endamına’	şiir	söylemek

•	 bilmem	nedir	ne	vardır	koynunda	şu	akşamın	

•	 ne	kadar	cömert	olsa	gönül	bir	şeyimiz	yok	ki	
verelim

Dizeler Edebî Sanatlar Şiirdeki İşlevi

10)	Okuduğunuz	şiirdeki	mazmun	ve	imgeleri	belirleyiniz.	Bunların	sizde	uyandırdığı	çağrışımları	
belirterek	şiirin	anlamına	katkısını	değerlendiriniz.

Savaşı’nın	olumsuz	sonuçları,	barış,	mutlu	günleri	bekleyiş,	insanların	kardeşliği,	işçilerin	sıkın-
tıları,	yaşama	sevinci,	adalet	ve	özgürlük”	gibi	temaları	ele	alır.	Okuduğunuz	şiirde	büyük	şehrin	
kenar	mahallerindeki	insanlardan	ve	onların	içinde	bulundukları	durumdan	bahseder.

Attilâ	 İlhan	 1952-1956	 yılları	 arasında	 Orhan	 Duru,	 Ferit	 Edgü	 gibi	 sanatçılarla	 beraber	
“Mavi”	dergisi	çıkarmıştır.	Bu	dergi	etrafında	bir	araya	gelen	sanatçılar	“Maviciler”	diye	bilinen	
edebî	hareketi	başlatırlar.	“Maviciler”	toplumcu	gerçekçi	şiir	anlayışıyla	şiirlerini	kaleme	almış-
lardır.	Bunların	ileri	sürdükleri	temel	görüş	ve	ilkelerin	temelinde	millî	bir	bakış	açısıyla	yeniden	
Anadolu’ya	yönelmek	vardır.	Bu	sanatçılar,	“Garip	akımı”na	karşı	çıkmışlar,	şairane	bir	sanat	
anlayışını	benimsemişlerdir.

Atilla	 İlhan	bağlı	olduğu	edebiyat,	sanat	ve	 fikir	anlayışını	 “mümkün	mü”	adlı	şiirine	ne	ölçüde	
yansıtmıştır?	Değerlendiriniz.	

1. Etkinlik

“mümkün	mü”	adlı	şiirden	şairin	edebî	kişiliği	hakkındaki	çıkarımlarınızı	kendi	cümlelerinizle	sözlü	
olarak	ifade	ediniz.	

2. Etkinlik
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Attilâ İlhan (1925-2005)
İzmir’de	doğdu.	Işık	Lisesini	bitirdi.	Bir	süre	hukuk	fakültesinde	öğrenim	

gördü.	Çeşitli	gazete	ve	dergilerde	çalıştı.	Ali	Kaptanoğlu	takma	adıyla	uzun	
süre	senaryo	yazarlığı	yaptı.	

Attilâ	 İlhan,	 lise	 yıllarında	 katıldığı	 bir	 şiir	 yarışmasında,	 “Cebbaroğlu	
Mehemmed”	şiiriyle	ikincilik	ödülünü	Cahit	Sıtkı	Tarancı,	Fazıl	Hüsnü	Dağ-
larca	gibi	pek	çok	ünlü	şairi	geride	bırakarak	kazanmıştır.	Hayatının	sonuna	
kadar	şiir,	roman,	deneme,	gezi	yazısı	gibi	birçok	edebî	türde	eser	veren	
Attilâ	İlhan,	Türk	şiiri	içinde	kendine	özel	bir	yer	edinmiştir.	Toplumsal	so-
runları,	dünya	meselelerini	şiire	taşıyan	şair;	aşklarını,	hayal	kırıklıklarını,	yalnızlığını	tüm	insan-
larla	birleştirerek	ustaca	anlatmıştır.	Özellikle	aşk,	serüven,	ölüm,	kavga,	kahramanlık	temalarını	
işlemiştir.	Attilâ	İlhan	1974	Türk	Dil	Kurumu	Şiir	Ödülü’nü	ve	1975	Yunus	Nadi	Roman	Armağa-
nı’nı	kazanmıştır.	

Eserleri: Sisler	Bulvarı,	Yağmur	Kaçağı,	Ben	Sana	Mecburum,	Bela	Çiçeği,	Yasak	Seviş-
mek,	Ayrılık	Sevdaya	Dâhil	(şiir);	Kurtlar	Sofrası,	Sırtlan	Payı	(roman);	Abbas	Yolcu	(gezi)...

DİL BİLGİSİ
1)	 yağmur atmaya başlayınca şöyle inceden inceye 
Bu dizedeki altı çizili sözde aşağıdaki anlam olaylarından hangisi vardır? 
A)	Ad	aktarması	 B)	Anlam	kötüleşmesi	 C)	Benzetme	
	 D)	Somutlama		 E)	Soyutlama

2)	 “mevsim	sonbahar	ağaçlar	yeşilden	sarıya	dönmüş”	dizesinde “dönmek”	kelimesi aşağıdaki 
anlamlardan hangisinde kullanılmıştır?

A)	Gerçek	anlam		 B)	Yan	anlam	 C)	Mecaz	anlam	
	 D)	Terim	anlam	 E)	Somut	anlam

3)	 Aşağıdaki dizelerin hangisinde deyim aktarması vardır?
A)	bilmem	nedir	ne	vardır	koynunda	şu	akşamın	
B)	 saadetten	nasipsiz	insanlar	yaşarken	
C)	saat	yedi	sularında	caddeler	cıvıl	cıvıl	insan	
D)	şehrin	kenar	semtlerinde	oturan	insanlar
E)	 evet	ben	de	şairim	bahsetmek	isterim	saadetten

4)	 evet ben de şairim bahsetmek isterim saadetten 
 ama neyleyim bir türlü dilim varmıyor 
 aç karnına aç karnına türkü söylemeye
Bu dizelerdeki altı çizili kelimelerden hangilerinin eş seslisi olduğunu belirtiniz.	

5)	 mümkün mü ‘yârin serv-endamına’ şiir söylemek
Bu dizelerdeki altı çizili sözle sevgilinin hangi özelliği anlatılmak istenmiştir?
A)	Yanaklarının	güzelliği	 	 	 	 B)	Kaşının	yay	gibi	olması
C)	Kirpiklerinin	ok	gibi	olması	 	 	 D)	Uzun	boylu	olduğu
E)	Yüzünün	ay	gibi	parlak	olması
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Hazırlık

1)	 Millî	Edebiyat	Dönemi’nde	yazılan	şiirlerde	ön	plana	çıkan	temaları	araştırınız.	Bu	temaların	
Cumhuriyet	Dönemi	Türk	şiirinde	de	ele	alınmasının	sebepleri	neler	olabilir?	Tartışınız.	

2)	 Arif	Nihat	Asya’ya	neden	“Bayrak	Şairi”	denildiğini	açıklayınız.

3)	 Millî	Mücadele	ve	Kurtuluş	Savaşı,	dönemin	şairlerini	ve	sanat	anlayışını	nasıl	etkilemiştir?	
Düşüncelerinizi	sözlü	olarak	ifade	ediniz.	

6. Metin

BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR
Şehitler	tepesi	boş	değil,
Biri	var,	bekliyor...
Ve	bir	göğüs,	nefes	almak	için
Rüzgâr	bekliyor.

Türbesi	yakışmış	bu	kutlu	tepeye,
Yattığı	toprak	belli,
Tuttuğu	bayrak	belli.
Kim	demiş	Meçhul	Asker	diye?

Destânını	yapmış,	kasîdeye	kanmış...
Bir	el	ki	ahretten	uzanmış,
Edeple	gelip	birer	birer	
Öpsün	diye	fâniler.

Öpelim	temizse	dudaklarımız...
Fakat	basmasın	toprağına	
Temiz	değilse	ayaklarımız.

Rüzgârını	kesmesin	gövdeler...
Sesinden	yüksek	çıkmasın	
Nutuklar,	kasîdeler!

Geri	gitsin	alkışlar,	geri...
Geri	gitsin	ellerin	
Yapma	çiçekleri!

Ona	oğullardan,	analardan	
Dilekler	yeter...
Yazın	sarı,	kışın	beyaz	
Çiçekler	yeter.

Söyledi	söyleyenler	demin,
Gel	süngülü	yiğit,	alkışlasınlar,
Şimdi	sen	söyle,	söz	senin!
Şehitler	tepesi	boş	değil,
Toprağını	kahramanlar	bekliyor...
Ve	bir	bayrak	dalgalanmak	için
Rüzgâr	bekliyor!

Destânı	öksüz,	sükûtu	derin		
Meçhul	Askerin...

Türbesi	yakışmış	bu	kutlu	tepeye;
Yattığı	toprak	belli,
Tuttuğu	bayrak	belli...
Kim	demiş	Meçhul	Asker	diye?

Arif Nihat ASYA, Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor
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Metinde Geçen Bazı Kelime ve Kelime Grupları
sükut: Sessizlik.
“Kasîde, destân ve sükût” kelimelerinin yazımındaki standart dışı kullanımlar yazarın tercihi ve  

metnin yazıldığı döneme özgüdür.

Metin ve Türle İlgili Açıklamalar

Arif	Nihat	Asya,	Cumhuriyet	sonrası	Türk	şiirinde	millî	ve	dinî	duyguları	işleyen	bir	şair	olarak	
tanınmıştır.	Bu	konulardaki	duyarlılığı	nedeniyle	Arif	Nihat	Asya,	“bayrak	şairi”	olarak	bilinmekte-
dir.	Çoğu	şiirinde	vatanseverlik	ve	millî	değerlere	bağlılığı	konu	edinen	şair	için	“bayrak”,	bağım-
sızlığın	sembolü	olarak	vazgeçilmez	bir	unsurdur.	Bayrak	sevgisi	şairde	doruktadır.	

	 “Bir	Bayrak	Rüzgâr	Bekliyor”	şiirinde	Arif	Nihat	Asya,	bayrağı	bir	kahramana	benzetmiştir.	
Şaire	göre	şanlı	bayrağımız	şehitler	tepesinde	bir	kahraman	edasıyla,	özgürce	dalgalanarak	tek	
başına	 beklemektedir.	Şiirde,	 Türk	 askerinin	 önemine	 vurgu	 yapılarak	Mehmetçiklerin	meçhul	
asker	olmadığı	dile	getirilir.	

Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir
Tanzimat	Dönemi’nin	son	yıllarında	görülen	milliyetçilik	ve	Türkçülük	akımının	gelişmesi	Türk	

edebiyatında	uzun	süre	devam	edecek	olan	Millî	Edebiyat	anlayışını	ortaya	çıkarır.	Millî	Edebiyat	
anlayışı	 II.	Meşrutiyet'in	 ilanından	 sonra	 “Genç	Kalemler”	 dergisi	 etrafında	 birleşen	Ali	Canip,	
Ömer	Seyfettin	ve	Ziya	Gökalp	gibi	 isimlerin	çalışmalarıyla	sistematik	bir	sanat	anlayışı	hâline	
gelir.	Görüşlerini	“Yeni	Lisan”	adlı	makalede	yayımlayan	Millî	Edebiyat	akımı	sanatçılarının	amacı	
“yeni	bir	lisanla	terennüm	olunan	millî	bir	edebiyat”tır.	Bu	dönem	sanatçıları	millî	konulara,	toplum	
ve	yurt	sorunlarına	eğilmişlerdir.	Sade	ve	süssüz	Türkçeyle	yazarak	konuşulan	Türkçeyi	yazı	dili	
hâline	getirmişler,	eserlerinde	Anadolu'yu	ve	Anadolu	insanının	yaşamını	ele	almışlardır.	Şiirlerini	
hece	ölçüsüyle	yazmışlar,	şiirlerinde	koşma	gibi	nazım	biçimlerini	kullanmışlardır.	

Cumhuriyet	Dönemi	Türk	Edebiyatının	ilk	dönemlerinde	birçok	şair,	Millî	Mücadele	ve	Kurtuluş	
Savaşı’nın	etkisiyle	millî	duyguları	işleyen	şiirler	yazmıştır.	Yazılan	birçok	şiirde	ana	tema	vatan	
sevgisidir.	Milliyetçilik	akımının	etkili	olduğu	bu	dönemde	sanatçılardan	bazılarının,	Millî	Edebiyat	
zevk	ve	anlayışının	bazı	özelliklerini	benimsediği	görülür.	Millî	Edebiyat	zevk	ve	anlayışını	devam	
ettiren	bu	şairlerde	yüksek	bir	dil	bilinci	ve	Anadolu	sevgisinin	hâkim	olduğu	görülür.	Bu	zevk	ve	
anlayışa	sahip	şairlerin	eserlerinde	Millî	Mücadele’den	sonraki	Anadolu	coğrafyası;	insanı,	tarihi,	
kültürü	ve	yaşama	biçimiyle	yeniden	ele	alınır.	Şiirlerde	millî	duyarlılık	ön	plandadır.	Vatan	ve	
millet	sevgisinin	işlendiği	bu	eserler	birçok	dergi	ve	gazetede	yayınlanmıştır.	

Başta	Beş	Hececiler	(Faruk	Nafiz	Çamlıbel,	Enis	Behiç	Koryürek,	Halit	Fahri	Ozansoy,	Orhan	
Seyfi	Orhon,	Yusuf	Ziya	Ortaç)	olmak	üzere	Ahmet	Kutsi	Tecer,	Orhan	Şaik	Gökyay,	Kemalettin	
Kamu,	Arif	Nihat	Asya,	Zeki	Ömer	Defne	gibi	isimler	Millî	Edebiyat	anlayışını	devam	ettiren	sanat-
çılarımızdır.	İstanbul	Türkçesinin	güzel	örneklerini	veren	bu	şairler	dilin	sadeleşmesinde	ve	hece	
ölçüsünün	yaygınlaşmasında	Türk	edebiyatına	önemli	 katkılar	 sunarlar.	Özellikle	Anadolu’nun	
güzelliklerini	ve	insanını	sanatçı	duyarlılığı	içinde	işleyerek	ortaya	koyarlar.	Çoğu	öğretmen	olan	
bu	şairlerin	şiirlerinde	işledikleri	temalar	benzerlik	gösterir.	

Metni Anlama ve  Çözümleme

1)	 “Bir	Bayrak	Rüzgâr	Bekliyor”	adlı	şiirin	temasını	belirleyiniz.	Şiirin	birimleri,	temanın	oluşturul-
masında	nasıl	bir	rol	üstlenmiştir?	Açıklayınız.	

2)	 Şiirde	ahengi	sağlayan	özellikleri/unsurları	belirleyiniz.	

3)	 Okuduğunuz	şiirin	nazım	biçimini	ve	nazım	türünü	tespit	ediniz. 
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4)	 Söyleyici	kime	seslenmektedir?	Niçin?

5) Şehitler	tepesi	boş	değil,	
	 Biri	var	bekliyor.	
	 Ve	bir	göğüs,	nefes	almak	için;	
	 Rüzgâr	bekliyor.	

Okuduğunuz	şiirden	alınan	yukarıdaki	parçada	Türk	bayrağına	nasıl	bir	rol	verilmektedir?	Açık-
layınız.	

6)	 Şiirin	ikinci	bendinde	şair	hangi	uyarılarda	bulunmaktadır?	Sizce,	şair	bu	uyarıları	niçin	yap-
maktadır?	

7) “Bir	Bayrak	Rüzgâr	Bekliyor”	adlı	şiirdeki	açık	ve	örtük	iletileri	belirleyiniz.	

8) Arif	Nihat	Asya’nın	bayrak	şairi	olarak	tanınmasında	bu	şiirin	nasıl	bir	etkisi	olmuştur?	Yorum-
layınız.	

9) Okuduğunuz	şiirdeki	millî,	manevi	ve	evrensel	değerler	ile	sosyal,	siyasi	ve	tarihî	ögeleri	be-
lirleyiniz.	

10)	Şiirin	 içerik	ve	biçim	özelliklerinden	hareketle	hangi	geleneğe	bağlı	olarak	yazıldığını	tespit	
ediniz.	Bu	geleneğin	özelliklerini	taşıyan	dizeleri	belirleyiniz.	

a) Türk	toplumu	için	“bayrak”	ne	anlam	ifade	eder?
b)	Türklerin	bayrak	sevgisini	anlatan	şiir	ve	fotoğraf	yarışması	düzenleyiniz.	Dereceye	giren	eser-

leri	okul	ve	sınıf	panolarında	sergileyiniz.
c) Vatanımız	için	canlarını	hiç	düşünmeden	feda	eden	şehitlerimize	karşı	vefa	borcumuzu	nasıl	

ödeyebiliriz?

2. Etkinlik

Arif	Nihat	Asya’nın	edebî	ve	fikrî	yönüyle	bu	şiiri	arasında	nasıl	bir	ilişki	kurulabilir?	Okuduğunuz	
şiirden	hareketle	açıklayınız.	

3. Etkinlik

Aşağıdaki	kavram	haritasında	Millî	Edebiyat	zevk	ve	anlayışını	devam	ettiren	şairlerin	ortak	özel-
liklerini	gösteriniz.

1. Etkinlik

Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Devam Ettiren Şairlerin Ortak Özellikleri

93



DİL BİLGİSİ

1)	 Ve bir göğüs, nefes almak için 
 Rüzgâr bekliyor. 
Bu dizelerde “virgül”ün kullanılış gerekçesini açıklayınız.

2)	 Aşağıdakilerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A)	Bir	el	ki	ahretten	uzanmış,	
B)	Rüzgârını	kesmesin	gövdeler	
C)	Destânı	öksüz,	sükûtu	derin	
D)	Gel	süngülü	yiğit,	alkışlasınlar	
E)	Türbesi	yakışmış	bu	kutlu	tepeye

3)	 Şehitler tepesi boş değil, 
 Biri var bekliyor... 
 Ve bir göğüs, nefes almak için;
 Rüzgâr bekliyor. 
Bu parçadaki altı çizili kelimede aşağıdaki anlam olaylarından hangisi vardır?
A)	Anlam	daralması		 B)	Ad	aktarması	 C)	Dolaylama
	 D)	Deyim	aktarması	 E)	Anlam	başkalaşması

4)	 Şehitler tepesi boş değil, 
 Toprağını kahramanlar bekliyor... 
 Ve bir bayrak dalgalanmak için
 Rüzgâr bekliyor.
Bu parçada aşağıdaki anlam olaylarından hangisi vardır?
A)	Doğadan	insana	aktarma
B)	Duyular	arası	aktarma
C)	İnsandan	doğaya	aktarma
D)	Somuttan	soyuta	aktarma	
E)	Doğadaki	nesneler	arasında	aktarma

Arif Nihat Asya (1904-1975)
İstanbul	Çatalca'da	doğdu.	Lise	öğrenimini	farklı	 illerde	tamamladı.	İs-

tanbul	Üniversitesi	Yüksek	Öğretmen	Okulu	Edebiyat	Bölümünü	bitirdi.	Çe-
şitli	liselerde	edebiyat	öğretmenliği	yaptı.

Şiir	yazmaya	aruzla	başlayan	Arif	Nihat	Asya,	hece	ölçüsünü	ve	serbest	
ölçüyü	de	kullanmıştır.	Şiirlerinde	halk	ve	divan	edebiyatı	nazım	şekillerinin	
yanında	modern	nazım	şekillerine	de	 yer	 vermiştir.	Rubaileri	 ile	 ünlüdür.	
Hayatı	 boyunca	millî	 konulara	bağlı	 kalan	şair,	 bayrak	 şairi	 olarak	 tanın-
mıştır.	Kahramanlık,	tarih	duygusu,	din,	aşk,	tabiat	ve	memleket	güzellikleri	
işlediği	temaların	başında	gelir.	

Eserleri:	Bir	Bayrak	Rüzgâr	Bekliyor,	Rubaiyyat-ı	Arif,	Kökler	ve	Dallar,	Dualar	ve	Âminler,	
Avrupa'dan	Rubailer,	Şiirler,	Yastığımın	Rüyası	(şiir);	Kanatlar	ve	Gagalar	(özdeyiş)…
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Hazırlık

1)	 Anadolu’nun	Türk	yurdu	olmasını	sağlayan	tarihî	olaylar	nelerdir?	Belirtiniz.

2)	 Millî	Edebiyat	zevk	ve	anlayışını	sürdüren	şairler,	hangi	şiir	geleneğinden	faydalanmışlardır?	
Araştırınız.	

7. Metin

BU VATAN KİMİN?
Bu	vatan	toprağın	kara	bağrında
Sıradağlar	gibi	duranlarındır;
Bir	tarih	boyunca	onun	uğrunda	
Kendini	tarihe	verenlerindir...

Tutuşup:	kül	olan	ocaklarından,	
Şahlanıp:	köpüren	ırmaklarından,
Hudutta	gazâ	bayraklarından,
Alnına	ışıklar	vuranlarındır...

Ardına	bakmadan	yollara	düşen,
Şimşek	gibi	çakan,	sel	gibi	coşan,
Huduttan	hududa	yol	bulup	koşan,
Cepheden	cepheyi	soranlarındır.

İleri	atılıp	sellercesine,
Göğsünden	vurulup	tam	ercesine,
Bir	gül	bahçesine	girercesine,
Şu	kara	toprağa	girenlerindir...

Tarihin	dilinden	düşmez	bu	destan,
Nehirler	gazidir,	dağlar	kahraman,
Her	taşı	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, Kahramanlık Şiirleri Antolojisi
haz.: Necat BİRİNCİ
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Metinde Geçen Bazı Kelime ve Kelime Grupları
hasım  : Düşman. 
sencileyin : Senin gibi.

“Gazâ” kelimesindeki standart dışı kullanım yazarın tercihi ve metnin yazıldığı döneme özgüdür.

Metin ve Türle İlgili Açıklamalar

Orhan	 Şaik	Gökyay,	 Cumhuriyet	 Dönemi'nde	Millî	 Edebiyat	 zevk	 ve	 anlayışını	 sürdüren	
şairlerimizden	biridir.	Genellikle	millet	ve	yurt	sevgisini	dillendiren	şiirler	yazmıştır.	“Bu	Vatan	
Kimin?”	şiiri,	taşıdığı	millî	duygular	dolayısıyla	en	çok	bilinen	eseridir.

Halk	şiiri	geleneğine	uygun	yazılan	eserde	şair,	vatanın	gerçek	sahiplerinin	bu	vatan	uğruna	
çekinmeden	canını	vererek	 toprağa	düşen	Mehmetçikler	olduğunu	vurgulayarak	şiire	başlar.	
Büyük	bir	destanın	kahramanı	olan	bu	Mehmetçikler,	her	taşı	bir	yakut	olan	bu	kutsal	topraklar	
için	arkalarına	bakmadan	cepheye	koşan,	düşmanların	üstüne	şimşek	gibi	çakan	ve	âdeta	bir	
gül	bahçesine	girer	gibi	ölüme	yürüyen	yiğitlerdir.	Cepheden	cepheye	sel	gibi	akıp	giden	binler-
ce	Mehmetçik,	asla	geri	dönmeyi	düşünmemiştir.	Uğruna	feda	edilen	binlerce	şehidin	kanıyla	
sulanan	bu	kara	toprak,	geride	kalanlara	can	verme	sırrına	erenlerin	mirasıdır.	Şaire	göre	bu	
uğurda	can	verenler	için	ne	söylense	azdır	ve	onlara	gösterilen	sevgi	asla	kuru	bir	sevgi	değildir.

Rüzgârsız	 bir	 günde	evinin	 yakınlarındaki	 bir	 resmî	 dairenin	 bayrak	direğindeki	 bayrağın	
dalgalanmayışından	etkilenen	Orhan	Şaik	Gökyay,	bu	şiiri	kaleme	almıştır.	Gökyay,	sıradan	bir	
toprak	parçasının	vatan	kabul	edilebilmesi	için	onun	uğruna	her	şeyini	verecek	insanların	olma-
sı	gerektiğini	belirtmiştir.	Şair,	bu	yurdu	vatan	yapan	millî	ve	manevî	değerlere	karşı	duyduğu	
heyecanı	oldukça	canlı	bir	dille	okuyucuya	aktarır.	Şiirin	genelinde	hissedilen	kahramanlık	ve	
yiğitlik	duygusu	şairin	canlı	üslubunun	tamamlayıcısı	olmuştur.	

Metni Anlama ve  Çözümleme

1) “Bu	Vatan	Kimin?”	adlı	şiirin	temasını	belirleyiniz.	Sizce	şair	neden	bu	temayı	işlemiştir?	
2)	 Şiirde	ahengi	sağlayan	özellikleri/unsurları	belirleyiniz.
3)	 Okuduğunuz	şiirin	nazım	biçimini	ve	nazım	türünü	tespit	ediniz.	
4)	 Tarihin	dilinden	düşmez	bu	destan,
	 Nehirler	gazidir,	dağlar	kahraman,
	 Her	taşı	yakut	olan	bu	vatan	
	 Can	verme	sırrına	erenlerindir.	
Yukarıdaki	dörtlükte	hangi	edebî	sanatlar	kullanılmıştır?	Bu	edebî	sanatların	dörtlüğün	oluşma-

sındaki	işlevini	açıklayınız. 
5) Şair	şiirde	hangi	 imgelere	yer	vermiştir?	Şiirin	temasıyla	bu	imgeler	arasında	nasıl	bir	 ilişki	

kurulmuştur?	Değerlendiriniz.
6)	 Şair,	bu	vatanın	gerçek	sahiplerini	nasıl	betimlemiştir?	Betimlemelerde	hangi	unsurlar	ön	pla-

na	çıkmaktadır?	Açıklayınız.	
7) Şiirde	söyleyici	kime	seslenmektedir?	Söyleyici	 ile	hitap	edilen	kişi/varlık	arasındaki	 ilişkiyi	

belirleyiniz. 
8)	 “Bir	Bayrak	Rüzgâr	Bekliyor”	adlı	şiirde	bahsedilen	olayların	gerçeklikle	ilişkisini	değerlendiri-

niz.	Türkiye’de	şehitliğe	bakış	açısının	şairin	belirttiği	gibi	olup	olmadığını	belirtiniz.	
9)	 Edebiyat,	sanat	ve	fikir	akımlarının/anlayışlarının	“Bir	Bayrak	Rüzgâr	Bekliyor”	adlı	şiire	yan-

sımalarını	değerlendiriniz. 
10)	Vatanına	sahip	çıkmayan	milletler	hangi	tehlikelerle	karşı	karşıya	kalır?	Sizce	bu	tehlikelere	

karşı	millet	olarak	neler	yapabiliriz?
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Millî	Edebiyat	zevk	ve	anlayışını	sürdüren	şairlerin	şiirinde	görülen	halk	şiiri	ve	modern	şiir	öge-
lerini	aşağıdaki	tabloda	gösteriniz.	

1. Etkinlik

Halk Şiiri Ögeleri Modern Şiir Ögeleri

Bu Vatan Kimin?

Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor

Orhan Şaik Gökyay (1902-1994)
Kastamonu'da	doğdu.	Liseyi	Kastamonu’da	tamamladı.	Ankara	Muallim	

Mektebini	ve	İstanbul	Yüksek	Öğretmen	Okulu	Türk	Dili	ve	Edebiyatı	Bölü-
münü	bitirdi.	Çeşitli	liselerde	edebiyat	öğretmenliği	ve	okul	müdürlüğü	yaptı.	
İngiltere'ye	öğrenci	müfettişi	ve	kültür	ataşesi	olarak	atandı.	1984'ten	sonra	
üniversitelerde	divan	edebiyatı	dersleri	verdi.

Millî	 temaları	 işlediği	 şiirlerinde	millî	 heyecanı	 başarıyla	 aksettirmiştir.	
Orhan	Şaik	Gökyay	yaptığı	araştırma,	inceleme	ve	tercümelerle	Türk	diline	
ve	edebiyatına	önemli	katkılarda	bulunmuştur.	Türk	edebiyatındaki	önemli	
eserleri	inceleyerek	bunların	sadeleştirilmiş	basımlarını	hazırlamıştır.	

Eserleri:	Dede	Korkut,	Kâtip	Çelebi	(inceleme-araştırma);	Destursuz	Bağa	Girenler	(eleşti-
ri)…

DİL BİLGİSİ
1)	 Tarihin dilinden düşmez bu destan:
 Nehirler gazidir, dağlar kahraman,
 Her taşı yakut olan bu vatan 
 Can verme sırrına erenlerindir.
Bu dizelerde kişileştirilen varlıkları belirtiniz. 

2)	 Gökyay'ım ne yazsan ziyade değil,
 Bu sevgi bir kuru ifade değil,
Bu parçadaki altı çizili ifadenin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisidir?
A)	Boş	sözler		 B)	Gönülden	sözler	 C)	Samimi	sözler
	 	 	 D)	Yürekten	sözler	 	 	 E)	Candan	sözler 

3)	 Hudutta gaza bayraklarından 
 Gökyay'ım ne yazsan ziyade değil,
 Sencileyin hasmı rüyada değil, 
 Can verme sırrına erenlerindir.
Bu dizelerdeki altı çizili kelimelerin yerine eş anlamlısını kullanmak isteyen biri, aşağıdaki-

lerden hangisini kullanamaz?
A)	Az	 B)	Düş	 C)	Düşman	 D)	Gizem	 E)	Sınır
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Hazırlık

1) Halk	şiiri,	divan	şiiri	ve	1940	öncesi	Cumhuriyet	Dönemi	Türk	şiiri	düşünüldüğünde	yukarıdaki	
şiirde	yeni	olan	nedir?	Tartışınız.

2)	 Garipçiler,	“Bu	kitap	sizi	alışılmış	şeylerden	şüpheye	davet	edecektir.”	diye	tanıttıkları	“Ga-
rip”	adlı	şiir	kitabının	ön	sözünde	şiir	anlayışlarını	açıklamışlardır.	Garip	ön	sözünü	okuyunuz	(1.	
etkinliğe	yöneliktir.).

8. Metin

HÜRRİYETE DOĞRU 
Gün	doğmadan,	
Deniz	daha	bembeyazken	çıkacaksın	yola.	
Kürekleri	tutmanın	şehveti	avuçlarında,	
İçinde	bir	iş	görmenin	saadeti,	
Gideceksin;
Gideceksin	ırıpların	çalkantısında.	
Balıklar	çıkacak	yoluna,	karşıcı;	
Sevineceksin.	
Ağları	silkeledikce	
Deniz	gelecek	eline	pul	pul;	
Ruhları	sustuğu	vakit	martıların,	
Kayalıklardaki	mezarlarında,	
Birden,
Bir	kıyamettir	kopacak	ufuklarda.	
Denizkızları	mı	dersin,	kuşlar	mı	dersin;	
Bayramlar	seyranlar	mı	dersin,	şenlikler	cümbüşler	mi?	
Gelin	alayları,	teller,	duvaklar,	donanmalar	mı?	
Heeeey!
Ne	duruyorsun	be,	at	kendini	denize;	
Geride	bekliyenin	varmış,	aldırma;	
Görmüyor	musun,	her	yanda	hürriyet;	
Yelken	ol,	kürek	ol,	dümen	ol,	balık	ol,	su	ol;	
Git	gidebildiğin	yere.

Orhan Veli KANIK, Bütün Şiirleri

RAHATI KAÇAN AĞAÇ
Tanıdığım bir ağaç var
Etlik bağlarına yakın
Saadetin adını bile duymamış
Tanrının işine bakın.

Geceyi gündüzü biliyor
Dört mevsimi, rüzgârı, karı
Ay ışığına bayılıyor
Ama kötülemiyor karanlığı.

Ona bir kitap vereceğim
Rahatını kaçırmak için
Bir öğrenegörsün aşkı
Ağacı o vakit seyredin.

Melih Cevdet Anday, Seçme Şiirler
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Metinde Geçen Bazı Kelime ve Kelime Grupları
ırıp (ığrıp): Genellikle uskumru, istavrit gibi balıkları avlamakta kullanılan, kayıkla denize atılan, çok 

büyük bir balık ağı.

“zıpzıp” kelimesindeki standart dışı kullanım yazarın tercihi ve metnin yazıldığı döneme özgüdür.

Metin ve Türle İlgili Açıklamalar

Cumhuriyet	Dönemi	Türk	şiirinde	yeni	bir	çığır	açan	Orhan	Veli,	Garip	hareketinin	en	çok	
bilinen	ismidir.	Orhan	Veli,	Oktay	Rıfat	ve	Melih	Cevdet’in	temsilciliğini	yaptığı	Garip	hareketi,	
şiirimizin	dönüm	noktalarından	biri	olmuştur.	

Sanat	hayatı	boyunca	sürekli	bir	arayış	içinde	olan	Orhan	Veli	yeni	bir	şiir	tarzı	yakalaya-
bilmek	için	geleneksel	şiire	ait	her	şeyden	uzak	durmaya	başlamış,	serbest	ölçünün	olanakları	
etrafında	kendi	tarzını	oluşturmuştur.	Baudelaire	(Bodler),	Rimbaud	(Rembo),	Verlaine	(Verlen)	
gibi	Fransız	şairlerinden	etkilenen	Orhan	Veli	şiirleriyle	edebiyat	dünyamıza;	düzyazı	ve	çeviri-
leriyle	sanat	ve	düşünce	dünyamıza	önemli	katkılar	da	bulunmuştur.	Türk	şiirine	yeni	bir	bakış	
getiren	Orhan	Veli;	şiirin	yapısını,	dilini	ve	üslubunu	değiştirmiştir.	

Garip Akımı 
“Garipçiler”,	 “Garip”,	 “Birinci	Yeni”	gibi	adlarla	anılan	bu	şiir	hareketi	1940’lı	 yıllarda	orta-

ya	çıkan	ve	Türk	şiirinde	önemli	yeniliklere	imza	atan	şiir	akımıdır.	Geleneksel	şiir	kurallarını,	
şairaneliği,	basmakalıp	sözleri,	aşırı	duygusallığı	 reddeden	Orhan	Veli,	Oktay	Rifat	ve	Melih	
Cevdet	1941’de	çıkardıkları	“Garip”	adlı	şiir	kitabının	ön	sözünde	Garip	hareketinin	poetikasını	
açıklamışlardır.	

Garipçilerin	şiire	getirdikleri	şekil	özellikleri,	muhtevada	yaptıkları	 radikal	yenilikler	etkisini	
günümüze	kadar	sürdürmüştür.	Şairaneliğe,	ölçü	ve	kafiyeye,	söz	sanatlarına	açıkça	karşı	çı-
kan	bu	şairler	şiirlerde	yalın	bir	dil	kullanmış,	yergi	ve	mizahtan	yararlanarak	sıradan	insanların	
duygu	ve	düşüncelerini	şiire	taşımışlardır.	Garip	hareketi	Türk	şiirini	yıpranmış	kalıplardan,	klişe	
sözlerden	kurtarıp	sokağa,	gerçek	hayata,	yapmacıksız	ve	doğal	bir	söyleyişle	günlük	yaşamın	
arasına	taşımıştır.	Garipçiler	bu	düşüncelerle	Türk	şiirinde	büyük	bir	dönüşüm	gerçekleştirmiş-
lerdir.	

1)	 “Hürriyete	Doğru”	adlı	şiirin	temasını	belirleyiniz.	Şiirin	temasının	gerçek	hayatla	ilgisini	değer-
lendiriniz.	

2)	 Şiiri	bir	bütün	olarak	yorumlayınız.	
3)	 Söyleyici	şiirde	kime	seslenmektedir?	Söyleyici	ile	hitap	edilen	kişi	arasındaki	ilişkiyi	belirleye-

rek	bu	ilişkinin	hangi	dizelerde	öne	çıktığını	belirtiniz.	
4)	 Okuduğunuz	şiirde	söyleyicinin	yaşama	sevinci	dizelere	nasıl	yansımıştır?	Açıklayınız. 
5)	 Metinden	hareketle	söyleyicinin	dünya	görüşünü	belirleyiniz.	
6)	 “Bir	kıyamettir	kopacak	ufuklarda.”	dizesinde	kuşların,	denizin,	dalgaların	uyandırdığı	gürültü-

lü,	patırtılı	sesler	“kıyamet”	kelimesi	ile	karşılanmıştır.	Siz	de	şiirdeki	çağrışımsal	anlama	ve	duygu	
değerine	sahip	diğer	kelimeleri	bulunuz.

7)	 “Yelken	ol,	kürek	ol,	dümen	ol,	balık	ol,	su	ol”	dizesiyle	okuyucuya	verilmek	istenen	mesaj	ne	
olabilir?	Açıklayınız.	

8)	 Orhan	Veli,	geleneksel	ahenk	anlayışlarını	yıkmaya	çalışırken	kendi	şiirinde	ahengi	nasıl	ya-
kalamıştır?	Örneklerle	açıklayınız.	

Metni Anlama ve  Çözümleme
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9)	 Aşağıdaki	dizelerde	kişileştirilen	varlıklar	nelerdir?	Belirtiniz. 
•	 Balıklar	çıkacak	yoluna,	karşıcı
•	 Ruhları	sustuğu	vakit	martıların
10)	“Hürriyete	Doğru”	adlı	şiirin	şekil	özelliklerinin	(nazım	birimi,	ölçü	seçimi,	kelimelerin	düzenle-

nişi,	dizelerin	uzunluğu-kısalığı	vb.)	içerikle	ilişkisini	belirleyiniz.	

Garip	ön	sözünün	önemli	bölümlerini	sınıfta	okuyunuz.	Orhan	Veli’nin	bağlı	olduğu	Garip	hareke-
tinin	fikir	ve	edebiyat	anlayışını	okuduğunuz	şiirine	ne	ölçüde	yansıttığını	açıklayınız.	

1. Etkinlik

Orhan	Veli'nin	edebî	yönüyle	bu	şiiri	arasında	nasıl	bir	ilişki	kurulabilir?	Okuduğunuz	şiirden	ha-
reketle	açıklayınız.

3. Etkinlik

Orhan	Veli’nin	 “Hürriyete	Doğru”	şiiri	 ile	Mehmet	Akif	Ersoy’un	“Ey	Yolcu”	şiirini	 tema,	yapı	ve	
ahenk,	edebî	sanat	ve	söyleyiş	bakımından	karşılaştırınız.	Bu	iki	şiir	arasındaki	benzerlikleri	ve	fark-
lılıkları	aşağıdaki	tabloya	yazınız.	

2. Etkinlik

BENZERLİKLER FARKLILIKLAR

EY YOLCU
Gitme, ey yolcu, beraber oturup ağlaşalım:
Elemim bir yüreğin kârı değil, paylaşalım:
Ne yapıp ye'simi kahreyleyeyim, bilmem ki? 
Öyle dehşetli muhitimde dönen matem ki!..
Ah! Karşımda vatan namına bir kabristan,
Yatıyor şimdi... Nasıl yerlere geçmez insan?
Şu mezarlar ki uzanmış gidiyor, ey yolcu,
Nereden başladı yükselmeye, bak, nerde ucu! 

Mehmet Akif Ersoy, Safahat
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Orhan Veli Kanık (1914-1950) 
İstanbul’da	doğdu.	Ankara	Gazi	Lisesini	ve	İstanbul	Üniversitesi	Edebi-

yat	Fakültesi	Felsefe	Bölümünü	bitirdi.	PTT	Genel	Müdürlüğünde	memurluk	
yaptı.	Millî	Eğitim	Bakanlığı	Tercüme	Bürosunda	çalıştı.

Orhan	Veli,	1936’dan	itibaren	Varlık	dergisinde	ölçüsüz,	kafiyesiz,	şaira-
nelikten	uzak	yeni	şiirler	yayımlamaya	başlamıştır.	1941	yılında	Oktay	Rifat	
ve	Melih	Cevdet’le	birlikte	“Garip”	kitabını	çıkarmıştır.	Dönemin	çeşitli	dergi	
ve	gazetelerinde	şiirleri	ve	yazıları	yayımlanmıştır.	Orhan	Veli,	Türk	şiirine	
getirdiği	yeni	söyleyiş	tekniğiyle	yaşadığı	dönemde	büyük	ilgi	uyandırmıştır.	Geleneksel	şiir	an-
layışını	tamamen	reddeden	Orhan	Veli;	kalıplaşmış	ifadelerden,	şairane	üsluptan	vazgeçmiştir.	

Eserleri:	Garip	(Oktay	Rifat	ve	Melih	Cevdet’le	birlikte),	Vazgeçemediğim,	Destan	Gibi,	Ye-
nisi	(şiir)…	

DİL BİLGİSİ
1) Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?
A)	Denizkızları	mı	dersin,	kuşlar	mı	dersin;	
B)	Geride	bekliyenin	varmış,	aldırma;	
C)	Git	gidebildiğin	yere.
D)	Deniz	daha	bembeyazken	çıkacaksın	yola.	
E)	Görmüyor	musun,	her	yanda	hürriyet;	

2)	 “Gün doğmadan, 
 Deniz daha bembeyazken çıkacaksın yola.” 
diye seslenen biri bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiş olabilir? 
A)	Sabah	saatlerinde	deniz	yolculuğunun	daha	neşeli	olduğunu
B)	Erken	yola	çıkmanın	daha	avantajlı	olduğunu	
C)	Yola	erken	çıkanın	kendini	daha	zinde	hissedeceğini
D)	Denizin	sessiz	ve	sakin	hâlinde	yola	çıkılması	gerektiğini
E)	Sabahın	erken	saatlerinde	denizin	insana	huzur	verdiğini

3)	 Bazı	kelimeler	benzetme	amacı	güdülmeden	kendi	anlamları	dışında	başka	kelimelerin	yerine	
kullanılabilir.	

Buna göre;	
Ağları silkeledikçe 
Deniz gelecek eline pul pul; 
dizelerindeki hangi ifade bu durumu örnekler?
A)	ağ	 B)	deniz	 C)	el	 D)	pul	pul	 E)	silkelemek

4)	 Heeeey!
 Ne duruyorsun be, at kendini denize;
 Geride bekliyenin varmış, aldırma; 
 Görmüyor musun, her yanda hürriyet; 
 Yelken ol, kürek ol, dümen ol, balık ol, su ol; 
 Git gidebildiğin yere.
Bu dizelerdeki terim anlamlı kelimeleri belirleyiniz?
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Hazırlık

1) Garipçiler,	her	türlü	şairanelikten	ve	sanattan	uzak,	ölçüsüz	şiir	yazma	gayretinde	olmuş	sa-
natçılardır.	Garip	hareketinin	kastettiği	şairanelik	ne	anlama	gelmektedir?	Açıklayınız.

2)	 Şeyhî'nin	“Harnâme”	adlı	mesnevisini	okuyunuz	(1.	etkinliğe	yöneliktir.).

9. Metin

GÜZEL 
Kadın	vurmuş	maltıza	tencereyi	
Fasulye	pişiriyordu	
Adam	düşünüyordu	
Altmış	beş	fasulye	diyordu	
Yirmi	beş	de	soğan	
Doksan	
İki	yüz	de	yağ	
Etti	mi	sana	iki	yüz	doksan	
Yaaa	
Adam	düşünüyordu	
Bir	kundura	almalı	diyordu	
Hayrı	kalmadı	bunların	
Su	alıyor	bunlar	diyordu	
Nasıl	etsem	diyordu	
Çocuk	zıpzıp	oynuyordu	
Kedi	sıçan	tutuyordu	
Kedinin	tuttuğu	sıçan	
Ecel	terleri	döküyordu	
Fasulyeler	helme	döküyordu	
Çocuğun	zıpzıpları	
Kilimin	sarısından	mavisine	
Mavisinden	alına	geçiyordu	
Yoldan	adamlar	geçiyordu
Adamların	kafasından	hayaller	geçiyordu	
Kiminin	han	hamam	geçiyordu	
Soğan	ekmek	kiminin	
Gökten	bulutlar	geçiyordu	
Gök	mavisi	titriyordu	bulutların	ötesinde	
Güzel	güzel

Oktay Rifat HOROZCU, Seçme Şiirler
drl.: Memet FUAT
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Metin ve Türle İlgili Açıklamalar

Oktay	Rifat,	çok	yakın	arkadaşları	Orhan	Veli	ve	Melih	Cevdet’le	beraber	Garip	hareketini	
başlatan	şairlerimizden	biridir.	Garip	şiirinde	kentlerde	yaşayan	sıradan	insanların	günlük	yaşa-
mı	ele	alınmış,	şiir	dünyamıza	o	zamana	kadar	hiç	ele	alınmayan	yeni	konular	girmiştir.	Oktay	
Rifat	bazı	şiirlerinde	toplumsal	konuları	eleştirel	bir	yaklaşımla	ele	alarak	eşitsizliğe,	adaletsizli-
ğe	karşı	çıkar.	Açlığın,	yokluğun,	geçim	sıkıntılarından	kurtulmak	için	sürekli	mücadele	etmenin	
aşk	kadar,	ölüm	kadar	değişmeyen	konular	olduğunu	düşünür.	Oktay	Rifat,	Garip	şiirlerinde	
sosyal	 konulara	 yer	 verilmesini	 şu	 şekilde	 açıklamaktadır:	 “Biz	 sosyal	meselelerin	 şiirimizin	
yeni	bir	gelişme	kaynağı	olacağına,	bu	araştırmalar	sayesinde	yeni	hamleler	yapabileceğine,	
üstelik	gönlümüzce	 itibar	görmeyen	yeni	şiirin	halk	arasında	büyük	bir	 rağbet	kazanacağına	
inanıyoruz.”	Görüldüğü	üzere	toplumsal	konulara	yönelmek	Garip	şiirinde	bir	arayışın	ürünüdür.	
Garipçiler,	sosyal	meseleleri	işlerken	de	şiirde	belirledikleri	çizgiyi	takip	ederler.	Süsten,	abartılı	
söyleyişten	uzak	duran;	zoraki	hayalleri	sevmeyen,	söz	sanatlarını	gereksiz	bulan	bu	sanatçılar	
sade	bir	söyleyiş	ve	yalın	bir	üsluptan	yanadırlar.	Okuyucuyu	kelime	oyunlarına	sokmazlar,	ga-
yet	açık	bir	düşünceyi	veya	durumu	dolambaçlı	sözlerle	ifade	etmekten	uzak	dururlar.	

Oktay	Rifat,	yoksul	bir	ailenin	her	gün	yaşadığı	geçim	sıkıntısını	anlattığı	 “Güzel”	şiirinde	
son	derece	yalın	bir	dil	benimser.	Bu	yalın	dil,	şairin	şiir	anlayışını	yansıtmanın	dışında,	şiirde	
betimlenen	fakir	ailenin	yaşam	biçiminin	de	tamamlayıcısıdır.	Ocaktaki	fasulye	yemeğinin	bile	
hesap	edilmek	zorunda	kalındığı	bu	evde	ailenin	içinde	bulunduğu	zor	durumu,	adamın	düşün-
celeri	üzerinden	aktarır.

1)	 “Güzel”	adlı	şiirin	temasını	belirleyiniz.	Bu	temanın	neden	kullanıldığını	Garipçilerin	şiir	anla-
yışı	çerçevesinde	değerlendiriniz.	

2)	 Şair	şiirde	ahengi	nasıl	sağlamıştır?	Ahenk	unsurlarıyla	şiirin	 içeriği	arasında	nasıl	bir	 ilişki	
kurulabilir?	Yorumlayınız.	

3)	 Söyleyici	ile	hitap	edilen	kişi/varlık	arasındaki	ilişkiyi	belirleyiniz.

4) Oktay	Rifat,	yoksul	bir	ailenin	sıradan	bir	anını	nasıl	betimlemiştir?	Adamın	içinde	bulunduğu	
çaresizliği	okuyucuya	nasıl	aktarmıştır?	

5)	 Okuduğunuz	şiirde	Garip	hareketinin	hangi	özellikleri	görülmektedir?	Açıklayınız.	

6)	 Şiirdeki	açık	ve	örtük	iletileri	tespit	ediniz.	Şiirin	teması	içinde	bu	iletiler	nasıl	bir	rol	üstlenmiş-
tir?	Açıklayınız.	

7)	 Okuduğunuz	şiirde	toplumsal	yaşamla	ilgili	hangi	çelişkiler	betimlenmiştir?	Örneklerle	açıkla-
yınız.	

8)	 “Güzel”	adlı	şiirden	sosyal	adaletsizlikle	ilgili	çıkarımlarda	bulununuz.	Sosyal	adaletin	sağlan-
masına	yönelik	önerilerinizi	arkadaşlarınızla	paylaşınız.

9)	 Şiirde	süslü	bir	anlatıma	ve	şairaneliğe	yer	verilip	verilmediğini	değerlendiriniz.	

Metni Anlama ve  Çözümleme

Metinde Geçen Bazı Kelime ve Kelime Grupları
helme: Fasulye, pirinç, buğday vb. taneler kaynatıldığında nişastanın çökelmesiyle oluşan koyu sıvı.
maltız: Çoğunlukla yemek pişirmekte kullanılan, içinde ızgarası bulunan, ayaklı ve taşınabilir küçük 

ocak.
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“Asya	Afrika	Yazarlarına”,	“Bu	Vatan	Kimin?”	ve	“Güzel”	adlı	şiirleri	aşağıda	verilen	ölçütlere	göre	
karşılaştırınız.	

“Güzel”	ve	“Harnâme”	adlı	metinleri	içerik	bakımından	karşılaştırınız.	Elde	ettiğiniz	sonuçlardan	
hareketle	“adalet”	ve	“eşitlik”	kavramlarının	toplum	yaşamındaki	önemini	örneklerle	açıklayınız.

2. Etkinlik

1. Etkinlik

Oktay Rifat Horozcu (1914-1988)
Trabzon’da	dünyaya	geldi.	Ankara	Erkek	Lisesini	ve	Ankara	Üniversitesi	

Hukuk	Fakültesini	bitirdi.	Memurluk	ve	serbest	avukatlık	yaptı.	
Melih	Cevdet	ve	Orhan	Veli'yle	birlikte	“Garip”	adlı	şiir	kitabını	1941’de	

yayımladılar.	Oktay	Rifat,	 farklı	anlayışlarla	da	şiirler	yazmıştır.	 “Perçemli	
Sokak”	 adlı	 eseriyle	 II.	 Yeni	 akımına	 yaklaşarak	 imgeci	 şiire	 yönelmiştir.	
1966’da	çıkardığı	“Elleri	Var	Özgürlüğün”	adlı	eserinde	toplumcu	gerçekçi	
şiir	anlayışla	çok	başarılı	taşlamalar	ve	sosyal	içerikli	şiirler	yazmıştır.	Oktay	
Rifat,	şiir	dışında	tiyatro	ve	roman	türünde	de	eserler	vermiştir.	

Eserleri:	Güzelleme,	Aşağı	Yukarı,	Karga	 ile	Tilki,	Perçemli	Sokak,	Âşık	Merdiveni,	Elleri	
Var	Özgürlüğün,	Yeni	Şiirler	(şiir);	Bir	Kadının	Penceresinden	(roman);	Toplu	Oyunlar	(tiyatro)…

DİL BİLGİSİ
1)	 Adam düşünüyordu 
 Bir kundura almalı diyordu 
 Hayrı kalmadı bunların 
 Su alıyor bunlar diyordu 
Bu dizelerdeki altı çizili ifade ile kundura hakkında anlatılmak istenen aşağıdakilerden han-

gisidir?
A)	Ayağını	rahatsız	ettiği	 B)	Kendisine	yakışmadığı	 C)	İşe	yarar	durumu	kalmadığı
	 	 	 D)	Uzun	süre	daha	giyilebileceği		 E)	Modasının	geçtiği

2)	 Yoldan adamlar geçiyordu
 Adamların kafasından hayaller geçiyordu 
 Kiminin han hamam geçiyordu 
 Soğan ekmek kiminin 
Bu dizelerde altı çizili kelimede aşağıdaki anlam olaylarından hangisi vardır?
A)	Ad	aktarması	 B)	Anlam	iyileşmesi		 C)	Dolaylama	
	 	 	 D)	Güzel	adlandırma		 	 	 E)	Somutlama

Asya-Afrika Yazarlarına Bu Vatan Kimin? Güzel

Tema

Şiir Anlayışı

Nazım Türü

Ahenk
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Hazırlık

1)	 Şiirde	 günlük	 konuşma	 dilinden	 uzaklaşılması,	 anlaşılması	 zor	 bir	 dil	 tercih	 edilmesi	 şiirin	
anlamını	nasıl	etkiler?	Açıklayınız.	

2)	 Türk	şiirinin	1960’lı	yıllarda	yaşadığı	değişimi	araştırınız.	Bu	değişimin	sebepleri	hakkındaki	
düşüncelerinizi	yazılı	olarak	sınıfa	getiriniz	(1.	etkinliğe	yöneliktir.).

10. Metin

Geceye	hey	dedim	Bir	bulut	beyaz	aydınlık
geçiyor	ve	ben	görüyorum	Belki	yalnızlık

Kâğıt	gibi	bir	kadın	sana	bakıp	gülüyor
Demek	sen	daha	güzelsin	gökyüzünden	artık

Sokakları	bembeyaz	evleri	geçiyorum
Bir	koşu	bir	rüzgârı	alıyorum	Karanlık

Bir	kenttesin	ve	var	ta	ne	zamanlardan	beri
O	zamandan	trenler	evler	geçiyor	Kapanık

Metinde Geçen Bazı Kelime ve Kelime Grupları

buruk: Alınarak küskünlük gösteren, gücenmiş (kimse).

Okuduğunuz şiirde, dize içerisinde kelimelerin büyük harfle başlaması şairin tercihidir.

Aşkın	ki	hiç	durup	dinlenmek	nedir	bilmiyor
Aşkın	ki	anlatılamaz	ihtiyar	ve	yıkık

Nice	nice	yaşamalara	açılmışsındır
Nice	yaşamalar	ki	kalmıştır	yarım	buruk

İşte	Adakale	Sokağı'ndayım	ve	birden
Benim	işte	dünya	kadar	güzel	ağzın	artık

Durup	bir	yıkık	aşk	dedim	İlhan	Berk	bir	yıkık
Aşk	Şimdi	o	şiirlerde	senden	kalan	ancak

İlhan BERK, Toplu Şiirler

ÂŞIKANE
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Metin ve Türle İlgili Açıklamalar

İlhan	Berk,	İkinci	Yeni	şiirinin	en	önemli	şairlerinden	biridir.	İlk	dönem	şiirlerinde	hece	vezniy-
le	toplumsal	kaygılarını	dile	getirir.	İkinci	Yeni	hareketiyle	birlikte	bu	şiir	anlayışından	uzaklaşa-
rak	şiirde	yenilikler	dener.	Türkçede	rastlanılmayan	yeni	kelimeler	türetmeye,	kelimeleri	biçim,	
ses	ya	da	yazım	açısından	farklı	hâle	getirmeye	başladığı	bir	şiir	anlayışı	geliştirir.	Genel	olarak	
bireysel	konularda	şiirler	yazan	İlhan	Berk,	kentli	bir	şair	kimliğine	sahiptir.	Kent	yaşamına	ait	
unsurlara	-sokaklarından	ağaçlarına	kadar-	her	şeyiyle	şiirinde	yer	verir.	Özellikle	İstanbul	ve	bir	
dönem	yaşadığı	Ankara	onun	şiirlerine	sık	sık	konu	olur.	

İkinci Yeni
İkinci	Yeni,	Garip	şiirine	bir	tepki	olarak	ortaya	çıkan,	1960'lı	yılların	ortalarına	kadar	güçlü	

bir	şekilde	devam	eden,	etkileri	günümüzde	de	hissedilen	şiir	hareketidir.	Bu	hareket	İlhan	Berk,	
Edip	Cansever,	Cemal	Süreya,	Ece	Ayhan,	Turgut	Uyar,	Sezai	Karakoç	gibi	şairlerin	şiirlerini	
1956’dan	itibaren	Pazar	Postası’nda	yayımlamaya	başlamasıyla	belirginleşmeye	başlar.	Şiire	
farklı	zamanlarda	başlamış	olan	İkinci	Yeni	şairlerinde	birtakım	ortak	özelliklerin	mevcut	olduğu	
görülür.	Bunlar	arasında	İkinci	Yeni	şiirinin	soyut	ya	da	kapalı	olması,	bireycilik,	biçimcilik,	akıl	
dışına	çıkma,	bilinçaltının	olanaklarından	yararlanma	ya	da	duygusal	anlamın	tercih	edilmesi,	
geleneğe,	özellikle	Garip	akımının	yalınlığına	karşı	çıkılması	gibi	birçok	özellik	sayılabilir.	

Şairlerin	kelimelerle	çok	oynaması,	cümle	yapısındaki	bozukluklar,	mantık	dışı	söyleyişler	ve	
soyutlamalar	bazen	aşırıya	gitmiş,	ortaya	“anlamsız	şiir”	denebilecek	örnekler	çıkmıştır.	Kafiye-
den	ölçüden	uzak	durmuş,	serbest	şiirler	yazmışlardır.	İkinci	Yeniciler;	Garip	hareketinden	farklı	
olarak	söz	sanatlarına,	alışılmamış	bağdaştırmalara	yer	vermiş,	böylece	okuyucunun	duygu,	
düşünce	ve	çağrışım	dünyasında	bir	farkındalık	uyandırmaya	çalışmışlardır.	İkinci	Yeniciler,	I.	
ve	II.	Dünya	Savaşları'nın	ortaya	çıkardığı	bunalımdan	dolayı	ortaya	çıkan	dadaizm,	sürrealizm	
gibi	akımlardan	etkilenmişlerdir.

Dadaizm (Kuralsızlık)
Dadaizm,	20.	yüzyıl	başlarında	Avrupa’da	ortaya	çıkan	sanat	akımıdır.	Dadaizm,	I.	Dünya	

Savaşı	 ile	ortaya	çıkan	bireysel	ve	sosyal	umutsuzluk	 ile	bunalımın	bir	sonucu	olarak	ortaya	
çıkmıştır.	Bu	akımın	sanatçıları	var	olan	değerlere,	geleneksel	sanat	anlayışlarına	ve	alışıla-
gelmiş	kurallara	karşı	çıkmışlardır.	Amaçları	yaratıcı	ve	soyut	sanatı	canlandırmaktır.	Dadaizm,	
sürrealizm	akımının	öncüsüdür.	

Sürrealizm (Gerçeküstücülük)
Sürrealizm,	 1924	 yılında	 yayımlanan	 bir	 bildiriyle	 dünyaya	 adını	 duyuran	 sanat	 akımıdır.	

Sürrealistler,	bu	bildiride	düşüncenin	aklın	denetimi	olmadan	ve	ahlak	gibi	engeller	hiçe	sayıla-
rak	ortaya	konmasını	savunmuşlardır.	Sürrealistler,	nesneleri	alışılmamış	biçimlerde	betimle-
miş,	çoğunlukla	düşlerin	gizli	dünyasını	dile	getirmeye	çalışmışlardır.	Bazen	de	nesneleri	kendi	
doğal	ortamlarından	çıkartarak	şaşırtıcı,	düşsel	bir	ortama	taşımışlardır.	

Metni Anlama ve  Çözümleme

1)	 Aşağıdaki	sorulardan	hareketle	okuduğunuz	şiirin	içeriğini	inceleyiniz.	
 a)	Şiiri	oluşturan	birimleri	açıklayınız.	
 b)	Şiirin	temasını	belirleyiniz.	
 c) Gazel,	koşma	gibi	nazım	biçimleriyle	yazılmış	şiirlerde	genellikle	tematik	bütünlük	yoktur.	

Bu	tür	şiirlerde	bu	yüzden	birden	çok	tema	bir	arada	bulunabilir.	Buna	göre	okuduğunuz	şiirde	birim-
ler	arasında	anlam	bütünlüğü	olup	olmadığını	inceleyiniz.
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2)	 Şiirde	ahengi	sağlayan	özellikleri/unsurları	belirleyerek	aşağıdaki	tabloya	yazınız.	

Söyleyiş

Ses ve Kelime Tekrarları

Redif

Kafiye

Ölçü

3) a)	Şiirin	nazım	birimini,	nazım	şeklini	ve	nazım	türünü	belirleyiniz.

 b)	Şiirin	gazel	nazım	biçimiyle	benzer	ve	farklı	yönlerini	belirleyiniz.	Elde	ettiğiniz	sonuçlardan	
hareketle	divan	şiirinin	okuduğunuz	şiire	etkisini	örneklerle	açıklayınız.

4)	 Şairin	kullandığı	imgeleri	belirleyerek	bunların	şiirin	anlamına	katkısını	değerlendiriniz.

5)	 Şairin	ruh	hâli	şiire	nasıl	yansımıştır?	Yorumlayınız.

6)	 İlhan	Berk’in	okuduğunuz	şiirinde	okuyucular	tarafından	anlaşılmak	gibi	bir	kaygısı	olup	olma-
dığını	tartışınız.	

7)	 “Âşıkane”	adlı	şiirdeki	sürrealist	ögeleri	belirleyiniz.	Bu	ögelerin	şiirin	anlamına	yaptığı	katkıyı	
değerlendiriniz.

8)	 İlhan	Berk’in	bu	şiiri	size	neler	hissettirdi?	Şiirle	ilgili	yorumlarınızı	arkadaşlarınızla	paylaşınız.

9)	 Aşağıdaki	tabloya	İkinci	Yeni	hareketinin	şiir	anlayışını,	başlıkları	dikkate	alarak	yazınız.	Şiir-
deki	hangi	özellikler	İkinci	Yeni	hareketiyle	başlayan	yeniliklerden	izler	taşımaktadır?	Şair	bu	özellik-
leri	başarılı	bir	şekilde	işlemiş	midir?	Tartışınız.

Şiirlerinde Kullandıkları Ölçü Şiirlerinin Dili ve Üslubu

Etkilendikleri Sanat Akımları Şiirlerindeki Temalar

Türk	şiirinin	1960’lı	yıllarda	yaşadığı	değişimin	sebepleri	hakkındaki	yazınızı	okuyunuz.	Arkadaş-
larınızın	bu	değişimle	ilgili	görüşlerini	alınız.	

1. Etkinlik

İlhan	Berk’in	şiiri	Garipçilerin	şiiriyle	karşılaştırıldığında	hangi	farklılıklar	görülür?	Şiirleri	yeniden	
okuyarak	cevaplandırınız. 

2. Etkinlik
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İlhan Berk (1918- 2008)
Manisa’da	doğan	İlhan	Berk,	çocukluk	yıllarını	bu	kentte	geçirdi.	Ankara	

Gazi	Eğitim	Enstitüsü	Fransızca	bölümünden	mezun	olan	şair;	çeşitli	illerde	
Fransızca	öğretmenliği	yaptı.	Ardından	uzun	yıllar	çevirmen	olarak	çalıştı.

İlhan	Berk,	ilk	şiirlerinde	hece	veznini	kullanır.	Toplumcu	gerçekçi	anla-
yışa	bağlı	olarak	kaleme	aldığı	bu	şiirlerinde	dönemin	şiir	anlayışına	özgü	
bir	karamsarlık	havası	vardır.	İkinci	Yeni’yle	birlikte	şiirlerinde	çağrışım	zen-
ginliği,	kapalı	bir	anlatım	görülür.	İlhan	Berk’in	şiir	anlayışında	sürekli	bir	de-
ğişim	söz	konusudur.	Buna	bağlı	olarak	yazdığı	her	şiir	ve	kitapta	kullandığı	
dil,	biçim	gibi	teknik	malzemeyi	sürekli	değiştirir.	İlhan	Berk’in	bir	özelliği	de	şiirlerinde	yer	yer	
geleneksel	şiirin	kalıplarından	yararlanmasıdır.	İlhan	Berk,	yazdığı	kitaplarla	birçok	ödül	almıştır.	

Eserleri:	Güneşi	Yakanların	Selamı,	Günaydın	Yeryüzü,	Türkiye	Şarkısı,	Köroğlu,	Âşıkane,	
Galata	(şiir);	Şifalı	Otlar	Kitabı,	Şiirin	Açık	Tarihi,	Poetika,	Ben	İlhan	Berk’in	Defteriyim	(deneme)...

DİL BİLGİSİ
1)	 Geceye hey dedim Bir bulut beyaz aydınlık
 geçiyor ve ben görüyorum Belki yalnızlık
Okuduğunuz “Âşıkane” adlı şiirinden alınan bu dizeleri, günümüz imla kurallarına ve nokta-

lama işaretlerine göre düzenleyerek defterinize yazınız.

2)	 Kâğıt gibi bir kadın sana bakıp gülüyor
 Demek sen daha güzelsin gökyüzünden artık
Bu dizelerde altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A)	Zayıf	ve	uydurma	bir	âşık	bu	cevaba	karşı	perişan	olurdu.
B)	Zayıf	bir	bilgi	ulaştı	haber	merkezlerine.
C)	Zayıf	bir	ihtimal	de	olsa	bugün	gelebilirdi.
D)	Doğru	dürüst	yemek	yemiyorsun,	zayıf	düşeceksin.
E)	Radyoda	uzak	bir	istasyonun	zayıf	sesini	duydu.

3)	 Durup bir yıkık aşk dedim İlhan Berk bir yıkık
 Aşk Şimdi o şiirlerde senden kalan ancak
Aşağıdakilerden hangisinde bu dizelerdeki “yıkık” kelimesini anlamca yerini tutabilecek bir 

kelime kullanılmamıştır?
A)	Duyguları	incinmiş	birine	ne	söylesek	fayda	etmez.	
B)	Bırakma	beni	bugün	çok	çaresiz	ve	umutsuzum.	
C)	Harap	olmuş	evlerin	boş	kalmış	pencerelerinden	arkadaki	yıldızlar	görülüyordu.
D)	Yılgın	gözlerle	çevresine	bakarak	mahalle	muhtarını	soracak	oldu.
E)	Böyle	manen	bozgun	ve	bedenen	bitkin	bir	hâlde	köye	varıyoruz.

4)	 Aşağıdaki dizelerin hangisinde “abartma”	anlamı vardır?
A)	Sokakları	bembeyaz	evleri	geçiyorum
B)	Benim	işte	dünya	kadar	güzel	ağzın	artık
C)	Aşk	Şimdi	o	şiirlerde	senden	kalan	ancak
D)	O	zamandan	trenler	evler	geçiyor	Kapanık
E)	Nice	yaşamalar	ki	kalmıştır	yarım	buruk
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Hazırlık

1)	 Gündelik	hayatınızda	yüce/adi	(basit)	olarak	niteleyebileceğiniz	unsurlar	nelerdir?	Belirtiniz.

2) Edip	Cansever’in	şiirlerinden	örnekler	okuyarak	bunların	ortak	özelliklerini	defterinize	yazınız.

11. Metin

Adam	yaşama	sevinci	içinde		
Masaya	anahtarlarını	koydu		
Bakır	kâseye	çiçekleri	koydu		
Sütünü	yumurtasını	koydu		
Pencereden	gelen	ışığı	koydu		
Bisiklet	sesini	çıkrık	sesini		
Ekmeğin	havanın	yumuşaklığını	koydu		

Adam	masaya		
Aklında	olup	bitenleri	koydu		
Ne	yapmak	istiyordu	hayatta			
İşte	onu	koydu		
Kimi	seviyordu	kimi	sevmiyordu		

Adam	masaya	onları	da	koydu		
Üç	kere	üç	dokuz	ederdi		
Adam	koydu	masaya	dokuzu		
Pencere	yanındaydı	gökyüzü	yanında		
Uzandı	masaya	sonsuzu	koydu		
(…)
Uykusunu	koydu	uyanıklığını	koydu		
Tokluğunu	açlığını	koydu.		

Masa	da	masaymış	ha		
Bana	mısın	demedi	bu	kadar	yüke		
Bir	iki	sallandı	durdu		
Adam	ha	babam	koyuyordu.	
	  Edip CANSEVER, Gelmiş Bulundum

(Kısaltılmıştır.)

MASA DA MASAYMIŞ HA
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Metin ve Türle İlgili Açıklamalar

İkinci	Yeni	şairleri	şiirlerinde	imgeleri,	edebî	sanatları	yoğun	şekilde	kullanarak	kendilerine	
özgü	bir	şiir	dili	oluşturmuşlardır.	Alışılmış	şiir	dili	yerine	anlam	ve	dil	bilgisi	yönünden	parça-
lanmış	bir	yol	takip	etmişlerdir.	Bu	yeni	şiir;	geleneğe	karşı	çıkarak	yeni	bir	şiir	dili	yaratmak;	
bilinç,	 bilinçaltı,	 düş	 ve	 sezgiye	önem	veren	 yeni	 bir	 gerçeklik	 anlayışı	 oluşturmak,	 alışılmış	
söz	dizimini	değiştirmek,	imgeye	ağırlık	vermek,	soyut	ve	kapalı	bir	anlam	yaratmak	gibi	ortak	
unsurları	içerir.	Garip	akımına	karşı	çıkan	bu	şairler	arasında	Edip	Cansever’in	kendine	has	bir	
yeri	vardır.

Edip	 Cansever	 yarattığı	 şiir	 estetiği	 ve	 imge	 zenginliği	 ile	 şiirlerinde	 bireyin	 arayışlarını,	
umutsuzluklarını,	 uyumsuzluğa	 varan	 yaşam	 ilişkilerini	 yansıtmaya	 çalışmıştır.	 Şair,	 bazı	 şi-
irlerinde	modern	kentlerde	yalnız,	karamsar,	kendisine	ve	 topluma	yabancılaşmış,	uyumsuz,	
umutsuz	ve	depresif	modern	bireyi	anlatır.	Edip	Cansever	“Masa	da	Masaymış	Ha”	şiirinde	de	
modern	bireylerden	birini	betimler.	Şair,	şiirini	oluştururken	dil	konusunda	oldukça	titiz	davran-
mıştır.	Olabildiği	kadar	sade	ve	duru	bir	şekilde	oluşturduğu	şiirinde	neredeyse	gereksiz	hiçbir	
kelimeye	yer	vermemiştir.	Şiir,	etkisini	bu	duruluğuna	borçludur.	İlk	dizeden	itibaren	yakalanan	
basitlik,	okuyucuda	gizli	bir	merak	uyandırmaktadır.	Yaşama	sevinci	içindeki	adamın	masaya	
başka	ne	koyacağı	bir	merak	konusudur.	Şair,	okura	masaya	her	şeyini	koyan	adamın	hayatıyla	
ilgili	bir	fotoğraf	sunmaktadır.

Metni Anlama ve  Çözümleme

1)	 “Masa	da	Masaymış	Ha”	adlı	şiirin	temasını	belirleyerek	bu	temanın	İkinci	Yeni	şiiriyle	ilişkisini	
ve	sizin	için	ne	anlam	ifade	ettiğini	belirtiniz.

2)	 Şiirde	yer	alan	imgeleri	belirleyiniz.	Bu	imgelerin	şiirdeki	işlevlerini	açıklayınız.	İkinci	Yeni	şair-
leri	için	imgelerin	neden	önemli	olduğunu	açıklayınız?	

3) Söyleyicinin	hayatıyla	ilgili	neredeyse	her	şeyi	üstüne	koyduğu	masa	imgesinin	Türk	şiirinde	
daha	önce	kullanılıp	kullanılmadığını	tartışınız.	

4) Şiirdeki	açık	ve	örtük	iletileri	belirleyiniz.	Bu	iletilerin	gerçeklikle	ilgisini	tartışarak	bulmaya	ça-
lışınız.	

5) Şair	şiirde	ahengi	nasıl	sağlamıştır?	Şiirde	belirli	bir	ritim	var	mıdır?	Eğer	varsa	şair	bu	ritmi	
nasıl	yakalamıştır?	

6)	 Okuduğunuz	şiirde	betimlenen	adamın	ruh	hâliyle	ilgili	çıkarımlarınızı	sözlü	olarak	ifade	ediniz.	
Elde	ettiğiniz	sonuçların	İkinci	Yeni	şiirinde	nasıl	bir	anlamı	olabilir?	Yorumlayınız.	

7)	 Şairin	seçtiği	kelimeler	ve	ifade	biçimleri	şiirin	dilini	nasıl	etkilemiştir?	Şiirde	kullanılan	dili,	İkin-
ci	Yeni	şiirinin	dil	anlayışı	ile	karşılaştırınız. 

8) “Üç	kere	üç	dokuz	ederdi		
Adam	koydu	masaya	dokuzu”	dizelerinde	şair	üç	kere	üçün	dokuz	ettiğini	bildiği	hâlde	herkesçe	

bilinen	bir	gerçeğe	şiirde	neden	yer	vermiş	olabilir?	Yorumlayınız.	

9)	 Şiirden	dönemin	sosyal	hayatını	yansıtan	ögeleri	belirleyiniz.	Bu	sosyal	ögelerin	bireysel	ger-
çeklikle	ilişkisini	değerlendiriniz.	

Metinde Geçen Bazı Kelime ve Kelime Grupları
kâse : Cam, çini, toprak vb.nden yapılmış derince çanak.
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İkinci	Yeni	şairlerinin	şiir	anlayışını	aşağıdaki	ölçütler	doğrultusunda	belirleyerek	aşağıda	verilen	
tabloya	yazınız.	

Edip	Cansever,	şiirleriyle	ilgili	bir	yazısında;	“Şiirlerimdeki	kişiler	satranç	taşlarına	benzerler.	On-
lar,	düş	ya	da	gerçek,	bende	olup	bitenlerin	toplamıdırlar	olsa	olsa.”	demiştir.	Bu	düşünceden	hare-
ketle	“Masa	da	Masaymış	Ha”	şiirindeki	kişiyle	şair	arasında	nasıl	bir	bağlantı	kurulabilir?	Açıklayınız.

“Masa	Da	Masaymış	Ha”	adlı	şiir	ile	“Tren	Sesi”	adlı	şiiri	ahenk,	yapı,	tema,	dil	ve	anlatım	bakım-
larından	karşılaştırınız.	Elde	ettiğiniz	sonuçları	aşağıda	verilen	tabloya	yazınız.

1. Etkinlik

2. Etkinlik

3. Etkinlik

Ölçütler Şiir Özellikleri

Tema tercihleri

Dil ve üslupları

İmge tercihleri

Gelenekten faydalanma

Etkilendikleri edebî akımlar

TREN SESİ
Garibim;
Ne bir güzel var avutacak gönlümü,
Bu şehirde
Ne de bir tanıdık çehre;
Bir tren sesi duymaya göreyim,
İki gözüm,
İki çeşme.

Orhan Veli, Bütün Şiirleri

MASA DA MASAYMIŞ HA TREN SESİ

Ahenk

Yapı

Tema

Dil ve anlatım
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DİL BİLGİSİ

1) “Masa	da	masaymış	ha...”	dizesinde “üç	nokta”nın kullanılış gerekçesini belirtiniz. 

2)	 Adam masaya 
 Aklında olup bitenleri koydu
Bu parçada altı çizili dizedeki anlam olayı aşağıdakilerden hangisidir?
A)	Abartma	 B)	Ad	aktarması	 C)	Anlam	başkalaşması
	 	 	 D)	Somutlama	 	 	 E)	Soyutlama

3)	 Aşağıdaki dizelerde altı çizili kelimelerden hangisi nitel anlamlıdır?
A)	Adam	masaya	onları	da	koydu		
B)	Uykusunu	koydu	uyanıklığını	koydu				
C)	Bir	iki	sallandı	durdu
D)	Ekmeğin	havanın	yumuşaklığını	koydu	
E)	Bisiklet	sesini	çıkrık	sesini

4)	 •	I	ve	II.	kelimeler	arasında	eş	anlamlılık	ilişkisi	vardır.	
	 •	II	ve	III.	kelimeler	arasında	karşıt	anlamlılık	ilişkisi	vardır.	
Aşağıdakilerden hangisi bu bilgilere uygun düzenlenmiştir?

I II III
A) Sadakat Bağlılık Ayrılık
B) Bayağı	 Adi	 Çürük	
C) Cazip	 Çekici	 İtici
D) İtimat	 Sadakat	 Ayrılık
E) Yavan Katıksız	 Temiz

5)	 “Uykusunu	koydu	uyanıklığını	koydu	/	Tokluğunu	açlığını	koydu”	dizelerindeki altı çizili keli-
meler arasındaki anlam ilişkisini belirleyiniz.

Edip Cansever (1928-1986 ) 
İstanbul’da	 doğdu.	 İstanbul	 Erkek	 Lisesini	 bitirdi.	 Askerlik	 dönüşünde	

Kapalıçarşı’da	antika	satışı	yapan	bir	dükkân	kurdu.	
1947	yılında	ilk	şiir	kitabı	olan	“İkindi	Üstü”	adlı	eserini	yayımladı.	“Yer-

çekimli	Karanfil”	adlı	kitabıyla	tanındı.	Bu	kitabıyla	kendisine	özgü	şiir	dün-
yası	kurarak	İkinci	Yeni	akımının	özgün	örneklerini	verdi.	Edip	Cansever,	
büyük	beğeni	toplayan	bu	kitabıyla	1958	yılında	Yeditepe	Şiir	Armağanı’nı	
kazandı.	1976	yılında	“Ben	Ruhi	Bey	Nasılım”	adlı	kitabı	 ile	1977	yılında	
Türk	Dil	Kurumu	Şiir	Ödülü’nü;	“Yeniden”	adlı	eseriyle	1982’de	Sedat	Sima-
vi	Edebiyat	Ödülü’nü	kazandı.	

Eserleri:	Dirlik	Düzenlik,	Yerçekimli	Karanfil,	Petrol,	Tragedyalar,	Sonrası	Kalır,	Ben	Ruhi	
Bey	Nasılım,	Sevda	ile	Sevgi,	Bezik	Oynayan	Kadınlar,	Oteller	Kenti	(şiir)…
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Hazırlık

1)	 Şiirin	yazanı	yoktur
	 Vardır	yalnız	okuyanı
	 Şair	de	bir	okurdur
	 Kendi	şiirinin	okuyanı	
	 dizelerinde	şair	“kendi	şiirinin	okuyanı”	derken	neyi	kastetmektedir?	Açıklayınız.

2)	 1960	 sonrası	 dönemde	Sezai	 Karakoç’un	 dinî	 değerleri,	 geleneğe	 duyarlılığı	 ve	metafizik	
anlayışı	öne	çıkaran	şiire	etkisini	araştırınız	(1.	etkinliğe	yöneliktir.).

12. Metin

ÖLÜM
Anlatacaktım	ölümlerini	bir	sonbahar	eşliğinde	
Bir	kış	güneşliğinde	
Fakat	baktım	bu	ölüm	değil	diriliştir	
Tabiatı	aşan	bir	bildiriliştir	
Ne	güz	ne	sarı	renk	bu	göçü	anlatır	
Bu	kan	rengi	bu	kıpkızıl	öçü	anlatır	
Görünüşte	kırmızı	gerçekte	yeşil	
Görünüşte	öç	hakikatte	değil	
Fâninin	sonsuzla	barışması	
Affın	mağfiretle	yarışması	
Yaprağın	düşüşü	değil	bu	toprağa	
Bir	yıldırım	çarpışıdır	dağa	
Sonbahar	değil	ilkbahardır	
Ölümden	sonra	ölümsüz	hayat	vardır	
Bulutlar	açılır	güneş	çıkar	
Yağmur	taneleri	inci	tanelerine	dönüşür	
Deniz	çalkanır	saçar	ortaya	hazinesini	

Anladım	onlar	ölmediler	
Ölüm	adına	
Ölüm	maskesini	takınarak	
Dönüştüler	bir	ışığa

Sezai KARAKOÇ, Leylâ ile Mecnun 

Metinde Geçen Bazı Kelime ve Kelime Grupları
fâni : Bir gün ölecek olan, gelip geçici, bir gün sona erecek olan, kalıcı olmayan, ölümlü.
mağfiret : Bağışlanma.

“Öçü” kelimesindeki standart dışı kullanım yazarın tercihidir.
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Metin ve Türle İlgili Açıklamalar

Türk	Edebiyatında	mistik	şiirin	en	büyük	temsilcilerinden	biri	olan	Sezai	Karakoç;	Mehmet	
Akif	 ve	Necip	Fazıl	 çizgisini	 sürdürmüştür.	Modernizmin	 reddettiği	metafizik	anlayışı	 yeniden	
diriltmeye	çalışan	şair,	İslami	bir	bakışın	şiire	ve	sanata	ilham	olabileceğini	savunmuştur.	Şaire	
göre	metafizik,	insanoğlu	için	hayati	önem	taşır.	Dünya	metafiziği	yok	saymaktadır	ve	bu	eksiklik	
olumsuz	giden	pek	çok	şeyin	asıl	nedenidir.	Şiirlerini	bu	anlayışa	dayandıran	şairin	şiirlerinin	bir	
kısmında	çözülmesi	zor,	anlaşılması	imkânsız	gibi	görünen	ifadeler	ve	imgeler	yer	almıştır.	Se-
zai	Karakoç,	şekil	ve	imge	yönünden	İkinci	Yeni	şairleriyle	birlikte	hareket	etmiştir.	

Okuduğunuz	şiirinde	Karakoç,	beşerî	aşktan	ilahi	aşka	yükselişi	temsil	eden,	Türk	edebiya-
tında	ölümsüz	bir	yer	edinen	“Leyla	ile	Mecnun”	hikâyesine	gönderme	yapmaktadır.	Bu	meşhur	
hikâyeyi	anlatma	çabasında	olan	şair	onların	ölümünü	bir	son	değil,	yeniden	dirilişin	sembolü	
olarak	ele	alır.	

Dinî Değerleri, Geleneğe Duyarlılığı ve Metafizik Anlayışı Öne Çıkaran Şiir 
Cumhuriyet	Dönemi	Türk	şiirinde,	dinî	duyarlılıkları	şiirine	yoğun	bir	şekilde	yansıtan	ilk	isim	

Mehmet	Akif	Ersoy	olmuştur.	Ondan	sonra	ise	Necip	Fazıl	Kısakürek,	bu	şiir	anlayışının	öncü-
lüğünü	yaparak	kendisinden	sonra	gelen	şairler	üzerinde	etkili	 olmuştur.	Şiirlerinde	 tasavvufi	
ögelere	sıkça	yer	veren	Asaf	Halet	Çelebi	de	Necip	Fazıl’la	aynı	dönemde	şiirler	kaleme	almıştır.	
1960-1980	yılları	arasında	ise	Sezai	Karakoç	başta	olmak	üzere	Cahit	Zarifoğlu,	Erdem	Baya-
zıt,	Ebubekir	Eroğlu,	İsmet	Özel	gibi	sanatçılar	dinî	içerikli	şiirlere	imza	atmışlardır.	Bu	şairlerin	
“mistik	şiir	anlayışı”ndan	ve	“sezgicilik”	akımından	etkilendikleri	görülmektedir.	

Mistik Şiir
Cumhuriyet	Dönemi	Türk	şiirindeki	önemli	anlayışlardan	biri	de	mistik	şiirdir.	Metafizik	dü-

şünceleri	şiirin	merkezine	yerleştiren	bu	anlayış,	akıl	yoluyla	elde	edilemeyen	bilgileri,	kalp	ve	
sezgi	yoluyla	elde	etme	yöntemi	olarak	tarif	edilir.	Gerçeklik,	varlık	ve	yokluk,	din-insan	ilişkisi	
ve	öte	dünya	kavramları	mistisizmin	tartıştığı	konular	arasındadır.	İnsanın	iç	dünyasının	ihmal	
edilemez	olduğunu	savunan	bu	anlayış,	mutlak	hakikati	güzellik	yoluyla	aramaktadır.	

Sezgicilik
Sezgicilik	H.	Bergson’un	felsefi	düşüncelerinden	doğmuştur.	Sezgiye	akıl,	zihin	ve	soyut	dü-

şünme	karşısında	hem	öncelik	hem	de	üstünlük	 tanıyan	bu	 felsefi	düşünce,	mutlak	hakikate	
ancak	sezgiyle	ulaşabileceğini	savunmuştur.	İnsanın	sezgi	gücünü	hayallerinin	ve	duygularının	
belirlediğini	savunan	sezgiciler,	varlığın	buna	bağlı	olarak	şekillendiğini	öne	sürmüşlerdir.	Sez-
gicilik	akımı,	Türk	edebiyatında	Cumhuriyet	Dönemi’nde	mistik	şiirin	gelişiminde	etkili	olmuştur.

Metni Anlama ve  Çözümleme

1) “Ölüm”	adlı	şiirin	temasını	belirleyiniz.	Şair	temayı	oluştururken	hangi	mistik	unsurlardan	fay-
dalanmıştır?	Açıklayınız.	

2)	 Söyleyici	tabiatı	nasıl	betimlemiştir?	Bu	betimlemelerin	şiirde	önemli	bir	yer	edinmesinin	sebe-
bi	neler	olabilir?	Yorumlayınız.	

3)	 Söyleyici,	ölüm	ve	diriliş	çelişkisini	nasıl	açıklamaktadır?	Ölüme	hangi	anlamları	yüklemekte-
dir?	Açıklayınız.	

4)	 Okuduğunuz	şiirin	ahenk	özelliklerini	belirleyiniz.	Ahenk	özelliklerinin	şiirin	içeriğiyle	ilişkisini	
açıklayınız.	
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5) “Anladım	onlar	ölmediler	
	 Ölüm	adına	
	 Ölüm	maskesini	takınarak	
	 Dönüştüler	bir	ışığa”	dizelerinde	şair	Leyla	ile	Mecnun’un	maske	takarak	bir	ışığa	dönüştükle-

rini	belirtir.	Şair,	ışık	ve	maske	imgesini	neden	kullanmıştır?	Açıklayınız

6)	 Söyleyici	ile	hitap	edilen	kişi/varlık	arasındaki	ilişkiyi	belirleyiniz.	

7)	 Okuduğunuz	şiirdeki	millî,	manevi	ve	evrensel	değerler	ile	sosyal	ögeleri	belirleyiniz.		

8)	 İkinci	Yeni	şairleri	arasında	gösterilen	Sezai	Karakoç’un	okuduğunuz	şiirinde,	İkinci	Yeni	şiir	
anlayışının	hangi	özellikleri	görülmektedir?

9)	 Sezai	 Karakoç,	modern	 şiirin	 imkânlarıyla	 geçmiş	 zamanın	 ruhunu	 yaşatmaya	 çalışan	 sa-
natçılarımızdandır.	Sezai	Karakoç	bu	yönüyle,	kendinden	önceki	hangi	şiir	gelenekleriyle	özdeşlik	
kurmaktadır?	Okuduğunuz	şiirinden	ve	verilen	bilgilerden	hareketle	açıklayınız. 

1960	sonrası	dönemde	Sezai	Karakoç’un	dinî	değerleri,	geleneğe	duyarlılığı	ve	metafizik	anlayışı	
öne	çıkaran	şiire	etkisiyle	ilgili	elde	ettiğiniz	sonuçları	arkadaşlarınızla	paylaşınız.

1. Etkinlik

“Ölüm”	şiirinden	hareketle	Sezai	Karakoç’un	fikrî	ve	edebî	yönü	hakkında	neler	söylenebilir?	Şair	
ile	şiir	arasındaki	ilişkiyi	değerlendiriniz.

3. Etkinlik

Aşağıda	farklı	anlayışlara	göre	şiir	yazan	bazı	şairlerin	isimleri	yer	almaktadır.	Bu	şairlerin	daha	
çok	hangi	temaları	işlediklerini	aşağıda	verilen	tabloda	gösteriniz.

2. Etkinlik

Şairler İşledikleri Temalar
Sezai Karakoç
Nazım Hikmet 
Orhan Veli
Arif Nihat Asya 

Sezai Karakoç (1933-…)
Diyarbakır’ın	Ergani	ilçesinde	doğan	Sezai	Karakoç	Gaziantep	Lisesi	ve	

Ankara	Siyasal	Bilgiler	Fakültesinde	okudu.	1965’te	Maliye	Bakanlığındaki	
görevinden	ayrılarak	edebî	çalışmalara	yöneldi.

Sezai	Karakoç;	1952	yılında	yazdığı,	Türk	edebiyatının	unutulmaz	aşk	
şiirlerinden	biri	olan	 “Mona	Rosa”	 ile	geniş	kitleler	 tarafından	 tanınmıştır.	
Sezai	 Karakoç	 edebî	 hayatı	 boyunca	 şiir,	 deneme	 ve	 eleştirilerini	 çeşitli	
dergilerde	yayımlamıştır.	Şiirlerinde	anne,	sevgi,	çocuk,	ölüm	gibi	temaları	
işler.	

Eserleri: Hızır’la	Kırk	Saat,	Sesler,	Taha’nın	Kitabı,	Gül	Muştusu,	Leyla	ile	Mecnun	(şiir);	Hikâ-
yeler	I,	Hikâyeler	II	(hikâye);	Mağara	ve	Işık,	Edebiyat	Yazıları	1,	Edebiyat	Yazıları	2	(deneme)…
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DİL BİLGİSİ

1)	 Fâninin sonsuzla barışması
 Affın mağfiretle yarışması 
 Yaprağın düşüşü değil bu toprağa 
Bu dizelerde altı çizili ifadedeki anlam olayını belirleyerek bu ifadenin metinde kazandığı 

anlamı belirtiniz.

2)	 Bir yıldırım çarpışıdır dağa
 Sonbahar değil ilkbahardır
 Ölümden sonra ölümsüz hayat vardır 
Bu dizelerde karşıtlık ilgisi kurulan kelimeleri belirleyiniz.

3) Fakat baktım bu ölüm değil diriliştir
 Tabiatı aşan bir bildiriştir
 Ne güz ne sarı renk bu göçü anlatır 
Bu dizelerdeki altı çizili kelime cümleye aşağıdaki anlamlardan hangisini katmıştır?
A)	Abartma	 B)	Olumluluk	 C)	Olumsuzluk
	 	 	 D)	Pekiştirme	 	 	 	 E)	Sıralama

4)	 Görünüşte öç hakikatte değil
 Faninin sonsuzla barışması
 Affın mağfiretle yarışması
 Yaprağın düşüşü değil bu toprağa
	 Bu dizelerde altı çizili ifadede hangi anlam olayı olduğunu belirtiniz. 

5)	 Bulutlar açılır güneş çıkar 
 Yağmur taneleri inci tanelerine dönüşür 
 Deniz çalkanır saçar ortaya hazinesini
Yukarıdaki dizelerde altı çizili kelime grubuyla anlatılmak istenen nedir? Açıklayınız.
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Hazırlık

1)	 Dinî	 değerleri,	 geleneğe	 duyarlılığı	 ve	metafizik	 anlayışı	 öne	 çıkaran	Cumhuriyet	 Dönemi	
şairlerinden	bildiklerinizi	söyleyiniz.	Bu	şairlerin	beğendiğiniz	şiirlerini	sınıfta	okuyunuz.

2)	 Cahit	 Zarifoğlu'nun	 kaleme	aldığı	 “Yedi	Güzel	Adam”	 şiir	 kitabından	esinlenen	TV	dizisini	
izleyerek	izlenimlerinizi	sınıfta	arkadaşlarınızla	paylaşınız.		

13. Metin

KABUL
Eski	şairliklerim	gitti	gözümden	
Gayridir	başka	bir	hâl	kuşanıyorum	

Azık	yoldaş	olmaz	haydi	geç	toklukları	
Az'la	doymak	yap	deş	insan	zamanlarını	

Davran	bre	çocuk	nice	kamçıdan	geç	
Var	bak	silken	nice	altın	döker	kanın	

At	al	at	bin	at	kuşan	da	ciğerin	koş	
Davran	bre	çocuk	doyma	ilk	sulardan	

Hehey	gözüm	hehey	gözyaş	odsuz	kaldın	
Nice	hançer	dürdün	sabır	balyaladın	

Göğsümde	bir	küçücük	derya	buldum	
Kabına	sığmaz	bir	ceylan	yoldaşım	

Eteğini	toplamış	bir	sevgili	düştü	kumsala	
Ufacık	kuru	dudaklarında	bir	hasret	sayhası	

De	Zarif	inle.	Ta	ki	huzra	vardın	
Nice	yıl	isyan	durdun	gurbet	kaldın

Cahit ZARİFOĞLU, Bütün Eserleri 1 / Şiirler 
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Metinde Geçen Bazı Kelime ve Kelime Grupları
od : Ateş. 
sayha : Çığlık, bağrış.

“Hehey ve gözyaş” kelimelerindeki standart dışı kullanım şairin tercihidir.

Metin ve Türle İlgili Açıklamalar

Dinî	değerleri,	geleneğe	duyarlılığı	ve	metafizik	anlayışı	öne	çıkaran	şiir	anlayışının	önemli	
temsilcilerinden	biri	de	Cahit	Zarifoğlu'dur.	Şiirlerinde	Anadolu	insanının	dinî	duyarlılıklarını	dile	
getirmiştir.	Gençlik	yıllarında	Sezai	Karakoç’tan	etkilenen	Zarifoğlu,	şiirlerinde	benlik,	varoluş	so-
runu,	Doğu-Batı	çatışması,	aşk,	aile	ve	modernleşmenin	birey	üzerinde	yarattığı	olumsuz	etkiler	
gibi	birçok	farklı	temayı	ele	almıştır.	

Cahit	Zarifoğlu	1973-1977	yılları	arasında	çeşitli	dergilerde	yayımladığı	şiirlerini	“Menziller”	
adlı	kitabında	toplamıştır.	Biçim	ve	tema	bakımından	önceki	şiirlerinden	farklı	özellikler	taşıyan	
şiirlerinden	biri	de	“Kabul”	adlı	şiiridir.	Şiirin	beyit	düzeniyle	kurulması,	son	beyitte	mahlas	kulla-
nılması	Cahit	Zarifoğlu'nun	divan	şiir	biçimine	yöneldiğini	gösterir.	Kelime	seçiminde	ve	söyle-
yişte	de	aynı	yöneliş	söz	konusudur.

Metni Anlama ve  Çözümleme

1)	 “Kabul”	adlı	şiirin	 temasını	belirleyiniz.	Sizce	şiirin	 teması	 rahatça	anlaşılabiliyor	mu?	Eğer	
anlaşılamıyorsa	sebebi	ne	olabilir?	Tartışınız.	

2)	 Şiirin	temasının	sezgicilik	akımıyla	ilgisini	değerlendiriniz.	

3)	 Okuduğunuz	şiiri	oluşturan	birimleri	açıklayınız.	Şair,	birimler	arasındaki	anlam	bütünlüğünü	
nasıl	sağlamıştır?	Belirtiniz.	

4)	 Cahit	Zarifoğlu,	okuduğunuz	şiirinde	ahengi	nasıl	sağlamıştır?	Kafiye	kullanmamasının	nede-
ni	ne	olabilir?	Açıklayınız.

5)	 Okuduğunuz	şiirin	nazım	biçimini	ve	nazım	türünü	tespit	ediniz.	

6) Şiirde	geçen	tasavvuf	kavramlarını	belirleyiniz.	Bu	kavramların	anlamlarını	ve	sosyal/dinî	ha-
yattaki	karşılıklarını	açıklayınız.	

7) “Eski	şairliklerim	gitti	gözümden”	dizesinde	şair	hayatındaki	değişimleri	okuyucuya	sezdirme-
ye	çalışmaktadır.	Şiirin	diğer	dizelerinde	bu	değişimle	ilgili	hangi	bilgilere	ulaşılabilmektedir?	Açıkla-
yınız.	

8)	 “Hehey	gözüm	hehey	gözyaş	odsuz	kaldın”,	“Göğsümde	bir	küçücük	derya	buldum”,	“Nice	
hançer	dürdün	sabır	balyaladın”	dizelerinde	kullanılan	edebî	sanatları	bulunuz.	Bu	edebî	sanatların	
şiirin	anlamı	üzerindeki	etkisini	değerlendiriniz.	

9)	 Bazı	şiirlerde	ölçü	ve	kafiye	seçimi,	 kelimelerin	düzenlenişi,	dizelerin	uzunluğu-kısalığı	 vb.	
aracılığıyla	içerik	görsel	olarak	şiirin	şekline	yansıtılır.	Kimi	zaman	da	şiirin	ahenk	özelliklerinin	içerik-
le	bağlantılı	olduğu	görülür.	Buna	göre	okuduğunuz	şiirin	ahenk	ve	şekil	özelliklerinin	içerikle	ilişkisi	
olup	olmadığını	inceleyiniz.	

10)	a)	Şiirdeki	millî,	manevi	ve	evrensel	değerler	ile	sosyal	ögeleri	belirleyiniz. 

	 b)	Cahit	Zarifoğlu	sabır	değeriyle	ilgili	hangi	düşünceleri	ortaya	koymuştur?	Bunları	tasavvuf	
felsefesine	göre	yorumlayınız.
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Dinî	değerleri,	geleneğe	duyarlılığı	ve	metafizik	anlayışı	öne	çıkaran	şiirlerde	görülen	ortak	özel-
likleri	aşağıdaki	kavram	haritasında	gösteriniz.		

1. Etkinlik

Tema

•	 ................................

•	 ................................

•	 ................................

Ölçü

•	 ................................

•	 ................................

•	 ................................

Dil ve Üslup

•	 ................................

•	 ................................

•	 ................................

Cahit Zarifoğlu (1940-1987) 
Ankara'da	doğdu.	İstanbul	Üniversitesi	Edebiyat	Fakültesi	Alman	Dili	ve	

Edebiyatı	Bölümünden	mezun	oldu.	İlk	şiirlerini	Maraş	Lisesindeyken	yazan	
şair,	bu	yıllarda	Erdem	Bayazıt,	Mehmet	Akif	İnan,	Rasim	Özdenören	gibi	
ünlü	isimlerle	sıra	arkadaşlığı	yaptı.		

Zarifoğlu	üniversite	yıllarında	iken	çeşitli	dergilerde	şiirlerini	ve	yazılarını	
yayımlamıştır.	Bu	eserleriyle	tanınan	şair,	1976'dan	sonra	Ankara'da	yayın-
lanan	Mavera	ve	Edebiyat	dergilerinin	sürekli	yazarlarından	biri	olmuştur.	
Cahit	Zarifoğlu’nun	ilk	şiirleri	soyut	ve	bireysel	duygularla	ilgilidir.	Daha	son-
ra	mistik-dinî	şiire	yönelmiştir.	Hikâyeleri	ve	çocuk	kitapları	da	aynı	çizgidedir.

Eserleri: İşaret	Çocukları,	Yedi	Güzel	Adam,	Menziller,	Korku	ve	Yakarış,	Gülücük,	Ağaç	
Okul	(şiir);	İns,	Serçekuş	(hikâye);	Bir	Değirmendir	Bu	Dünya,	Zengin	Hayaller	Peşinde	(dene-
me);	Mektuplar	(mektup)…

DİL BİLGİSİ 
1)	 “Az'la	doymak	yap	deş	insan	zamanlarını”	dizesinde kesme işaretinin kullanılış gerekçe-

sini açıklayınız.

2) Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A)	At	al	at	bin	at	kuşan	da	ciğerin	koş		
B)	De	Zarif	inle.	Ta	ki	huzra	vardın
C)	Nice	hançer	dürdün	sabır	balyaladın	
D)	Göğsümde	bir	küçücük	derya	buldum
E)	Nice	yıl	isyan	durdun	gurbet	kaldın

3)	 Eski şairliklerim gitti gözümden 
 Gayridir başka bir hâl kuşanıyorum 
Bu dizelerdeki altı çizili ifadenin bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?
A)	Şiir	anlayışının	değiştiğini	
B)	Eski	şiirlerini	beğenmediği	
C)	Şairliği	bıraktığı	
D)	Hayata	bakışının	değiştiği	
E)Yeni	şiirlerinin	eskilerinden	daha	iyi	olduğu
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Hazırlık

1)	 	 “Şiir	Okuma	Kılavuzu”	adlı	kitabında	İsmet	Özel	“Yaşanılan	bütün	çirkinliklere,	kötülüklere,	
haksızlıklara	rağmen	insanda	savunulmaya	değer	bir	şeyler	olduğuna	içten	içe	inanıldığı	zaman	şiir	
serpilir	ve	çiçek	açar.”	der.	İsmet	Özel’in	şiire	yüklediği	bu	işlev	hakkında	neler	söylenebilir?	Sözlü	
olarak	ifade	ediniz.

2)	 Sanatın	toplumsal	işlevleri	nelerdir?	“Sanat	toplum	içindir.”	anlayışından	hareketle	açıklayınız.

3)	 İkinci	Yeni	sonrası	şiirde	toplumcu	eğilim,	farklı	yansımalarıyla	birlikte	yeniden	canlanmıştır.	
1960	sonrası	toplumcu	eğilimle	şiirlerini	kaleme	alan	şairler	kimlerdir?	Bu	şairlerin	beğendiğiniz	şiir-
lerini	sınıfta	okuyunuz	(1.	etkinliğe	yöneliktir.).

14. Metin

MAZOT
Ağlamadan
dillerim	dolaşmadan
yumruğum	çözülmeden	gecenin	karşısında
şafaktan	utanmayıp	utandırmadan	aşkı
üzerime	yüreğimden	başka	muska	takmadan
konuşmak	istiyorum.
Şehre	neden
esmer	ve	dölek	yüzümle	döndüm	dağlardan
kar	vakti	tarlaları	kımıldatan	soluğum
niyedir	sarmalasın	vites	dişlilerini
defneler,	nakışlar	yok
alnımda	neden.
Ağlamadan
etimin	iğneli	beşiklerde	bıraktığı	izlere	aldırmadan
o	mavi	korularda	ve	dibektaşlarında
bırakıp	sözlerimin	kalıntılarını
açıkça	konuşmak	istiyorum.
Besbelli	ki	leşler	koruyor	şehrin	bedenlerini
göğsünün	kafesinde	yalnızca	pasak
biliyorsun
korkutulmuş	bir	kızın
yüreğinden	fışkıran	beyaz	güvercinleri
sabahın	köründe	kalkan	tirenlerdeki	nefret
hergün	aynı	kalafat	yerine	çekilmenin	nefreti
bunları
bütün	bunları	biliyorsun
dağlardan	dönüyorsun	o	sağır	yamaçlardan
çevik	bacaklarını	getiriyorsun,	ne	çiçek	ne	de	ninni
boz	şayaktan	poturun	dağlarda	ne	güzeldi
şehre	varınca	artık	meşinler	giymelisin
daha	esmer
daha	kankusturucu
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sen	o	baygın	sevgilerin	adamı	değilsin.
sana	yaşamak	düşer	çarkların	gövdesinde
bin	demir	kapıyla	hesaplaşmaktan	omzun	çürümelidir
bin	çeşit	güneşle	ovulmalıdır	gaddar	ellerin
yürü	yangınların	üstüne,	kendi	alevini	de	getir
(…)				

İsmet ÖZEL, Erbain
(Kısaltılmıştır.)

Metinde Geçen Bazı Kelime ve Kelime Grupları
dölek  : Ağır davranışlı, ağırbaşlı, uslu (kimse).
dibektaşı : Taştan veya ağaçtan yapılmış büyük havan.
kalafat : Onarma, tamir etme.
potur  : Arka tarafında kırmaları çok, bacakları dar bir pantolon türü.
şayak  : Kaba dokunmuş, dayanıklı bir çeşit yün kumaş.

“Tiren, hergün ve kankusturucu” kelimelerindeki standart dışı kullanımlar şairin tercihi ve met-
nin yazıldığı döneme özgüdür.

Metin ve Türle İlgili Açıklamalar

İsmet	Özel,	Türk	edebiyatında	1960	sonrası	toplumcu	eğilimleri	yansıtan	şairlerimizden	bi-
ridir.	İkinci	Dünya	Savaşı'nın	başladığı	günlerde	dünyaya	gelen	şair,	savaş	sonrası	Türkiye’de	
oluşan	siyasi	atmosferden	etkilenerek	büyümüştür.	Erken	yaşlarda	şiire	ilgi	duyan	İsmet	Özel,	
1960’lı	yılların	başında	geleneksel	şiirden	ve	İkinci	Yeni	şiirinden	etkilenmiştir.	Ancak	1965’ten	
itibaren	değişen	dünya	görüşünün	etkisiyle	toplumsal	duyarlılığı	ön	planda	olan	şiirler	yazmaya	
başlamıştır.	1970’li	yılların	ortalarına	kadar	toplumcu	anlayışı	sürdüren	İsmet	Özel	daha	sonraki	
yıllarda	giderek	dinî	ve	millî	duyarlılığı	ifade	eden	bir	şiir	anlayışına	yönelir.	

“Mazot”	şiirinde	toplumcu	bakış	hâkimdir.	Köyden	şehre	göç	eden	ve	şehir	yaşamının	yarat-
tığı	yabancılaşma	ve	çözülme	hissine	karşı	çıkan	bir	düşünce	ön	plana	çıkmaktadır.	İsmet	Özel	
70’li	yıllarda	kaleme	aldığı	bu	şiirinde,	bir	tür	yakıt	olan	mazot	üzerinden	modern	çağın	hayat	
tarzını	eleştirir.	Mazot	sıradan	bir	yakıt	olmaktan	çıkıp	sistemin	ve	makineleşen	devrin	sembolü	
hâline	gelir.	Şair,	kent	yaşamının	insanlara	dayattığı	acımasız	koşullara	karşı	eleştirel	bir	tutum	
sergiler.	

1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir
1960	sonrası	Türk	şiirindeki	anlayışlardan	biri	de	toplumcu	eğilimleri	yansıtan	şiir	anlayışıdır.	

“1960	sonrası	 toplumcu	kuşak”	olarak	bilinen	Ataol	Behramoğlu,	 İsmet	Özel,	Süreyya	Berfe,	
Kemal	Özer,	Refik	Durbaş	ve	Nihat	Behram	gibi	sanatçılar	bu	anlayışla	şiirlerini	kaleme	almış-
lardır.	Çeşitli	dergiler	etrafında	bir	araya	gelen	bu	şairler	“İkinci	Yeni”	hareketinin	şiir	anlayışını	
kıyasıya	eleştirmiş,	toplumcu	şiiri	savunmuşlardır.	Bu	anlayışla	toplumsal	olayları,	toplumun	ak-
sayan	yönlerini	diyalektik	bir	bakışla	ele	almışlardır.	Bu	şairler	şiirlerinde	toplumcu	ögelere	yer	
vererek	kent,	kentleşme,	eşitsizlik,	işsizlik,	adaletsizlik,	özgürlük	gibi	temalar	etrafında	dönemin	
sosyal	ve	siyasi	sorunlarını	işlemişlerdir.	Bu	şairlere	göre	“toplumculuğun	yegâne	amacı	halkı	
yüceltmek	ya	da	övmek	değil,	halkın	 içinde	bulunduğu	çelişkileri	ortaya	çıkarmak	ve	bunlarla	
hesaplaşmaktır.”	Toplumcu	şairler,	açık	bir	anlatımı	benimseyerek	toplumun	sözcülüğünü	üst-
lenmişlerdir.	Şiirde	biçimsel	özelliklerden	çok	içeriği	önemsemişlerdir.	İkinci	Yeni	şiirlerine	hâkim	
olan	karamsarlık	bu	dönem	toplumcu	şairlerin	şiirlerinde	yerini	umut,	güzel	günlere	inanç,	karar-
lılık	ve	direnme	duygularına	bırakır.
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Metni Anlama ve  Çözümleme

1)	 “Mazot”	adlı	şiirin	 temasını	belirleyiniz.	Toplumcu	şiir	geleneği	hakkında	öğrendiklerinizden	
yola	çıkarak	İsmet	Özel’in	seçtiği	temayı	hangi	bakış	açısıyla	işlediğini	değerlendiriniz.	

2)	 Şiirin	nazım	biçimini	ve	nazım	türünü	tespit	ediniz. 

3) Şiirde	ahengi	sağlayan	özellikleri/unsurları	aşağıdaki	ölçütlere	göre	belirleyiniz.	

Ölçütler

Uyak  

Ölçü  

Redif

Kelime ve kelime grubu tekrarı

Ses tekrarı

4)	 Şair	şiirde	hangi	imgeleri	kullanmıştır?	Bu	imgelerin	şiirin	anlamına	katkısını	değerlendiriniz.	

5)	 Söyleyici	nasıl	bir	kişiliğe	sahiptir?	Metne	göre	açıklayınız.

6)	 sen o baygın sevgilerin adamı değilsin.
 sana yaşamak düşer çarkların gövdesinde
 bin demir kapıyla hesaplaşmaktan omzun çürümelidir
 bin çeşit güneşle ovulmalıdır gaddar ellerin
 yürü yangınların üstüne, kendi alevini de getir

	 Bu	dizelerden	hareketle	söyleyici	ile	hitap	edilen	kişi	arasındaki	ilişkiyi	belirleyiniz.

7) Okuduğunuz	şiirin	başlığı	ile	içeriği	arasında	nasıl	bir	bağ	kurulmuştur?	Metne	göre	açıklayınız.

8) “gönlüne	kar	yağdırıyorsa	çocuk	sesleri	yetsin”	dizesinde	şair	nasıl	bir	benzetme	ilişkisi	kur-
muştur?	Açıklayınız.	

9)	 Şiire	göre	şehir	ve	köy	insanını	betimleyiniz.	Söyleyiciye	göre	şehir	yaşamının	insan	üzerin-
deki	olumsuz	etkileri	nelerdir?	Açıklayınız.

10)	“Mazot”	adlı	şiirde,	esere	toplumcu	eğilim	niteliği	kazandıran	dizeleri	gösteriniz.	Şair	bu	dize-
lerde	hangi	mesajları	vermektedir?	Bu	dizelerde	anlam	örtük	müdür,	açık	mıdır?	Tartışınız.

11)	Okuduğunuz	şiirden	şiirin	yazıldığı	dönemin	gerçekliğini	yansıtan	unsurları	belirleyiniz.	

1960	sonrası	toplumcu	eğilimle	şiirlerini	kaleme	alan	şairleri	sıralayınız.	Bu	şairlerin	beğendiğiniz	
şiirlerini	sınıfta	okuyarak	bunların	ortak	özelliklerini	aşağıda	verilen	boş	alana	yazınız.

1. Etkinlik
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Bu	şiirlerden	hareketle	İkinci	Yeni	şiiri	ile	1960	sonrası	toplumcu	eğilimleri	yansıtan	şiirleri	tema,	
ahenk	ve	yapı	bakımından	karşılaştırınız.	Elde	ettiğiniz	sonuçlara	göre	aralarındaki	benzer	ve	farklı	
yönleri	belirtiniz.

Okuduğunuz	şiirden	hareketle	İsmet	Özel’in	edebî	kişiliği	ve	düşünce	yapısı	hakkında	çıkarımlar-
da	bulununuz.

2. Etkinlik

3. Etkinlik

ÂŞIKANE
Geceye hey dedim Bir bulut beyaz aydınlık
geçiyor ve ben görüyorum Belki yalnızlık

Kâğıt gibi bir kadın sana bakıp gülüyor
Demek sen daha güzelsin gökyüzünden artık

Sokakları bembeyaz evleri geçiyorum
Bir koşu bir rüzgârı alıyorum Karanlık
(…)

MAZOT
Ağlamadan
dillerim dolaşmadan
yumruğum çözülmeden gecenin karşısında
şafaktan utanmayıp utandırmadan aşkı
üzerime yüreğimden başka muska takmadan
konuşmak istiyorum.
(…)

İsmet Özel (1944-…) 
Kayseri’de	 doğdu.	 Ankara	Gazi	 Lisesini	 bitirdi.	 Siyasal	 Bilgiler	 Fakül-

tesine	 kaydoldu	ancak	askere	alınınca	 fakülteyi	 bırakmak	 zorunda	 kaldı.	
Askerlik	sonrasında	Hacettepe	Üniversitesi	Fransız	Dili	ve	Edebiyatını	bi-
tirdi.	Çeşitli	üniversitelerde	Fransızca	okutmanlığı	yaptı.	 İsmet	Özel	daha	
sonraki	yıllarda	yayıncılık	ve	gazeteciliğin	yanında	şiir,	edebiyat	ve	güncel	
konularda	konferans,	söyleşi	ve	radyo-televizyon	programları	yaptı.	

Şiirleriyle	İkinci	Yeni	sonrasının	önemli	şairlerinden	biri	olan	İsmet	Özel,	
çeşitli	dergilerde	yayımladığı	şiirlerle	tanınmıştır.	Şiir	anlayışı	zamanla	içerik	
ve	söyleyiş	bakımından	değişmiştir.	İlk	dönem	şiirlerini	toplumcu	gerçekçi	anlayışla	yazmış	daha	
sonraki	yıllarda	dinî	ve	millî	duyarlıklıları	dile	getiren	şiirler	kaleme	almıştır.	Şiirlerinde	ahenge	
ve	müziğe	önem	veren	bir	şairdir.	Dili	rahat	kullanan	İsmet	Özel	coşkun	bir	lirizme	sahiptir.	Sert	
mizacına	uygun	olarak	bütün	şiirlerinde	bir	isyan,	öfke,	başkaldırı	görülür.

Eserleri:	Geceleyin	Bir	Koşu,	Evet	İsyan,	Cinayetler	Kitabı,	Şiirler,	Celladıma	Gülümserken,	
Erbain,	Bir	Yusuf	Masalı	(şiir);	Üç	Mesele,	Şiir	Okuma	Kılavuzu,	Taşları	Yemek	Yasak,	Bakanlar	
ve	Görenler	(deneme)…

DİL BİLGİSİ
1)	 sabahın	köründe	kalkan	tirenlerdeki	nefret
	 hergün	aynı	kalafat	yerine	çekilmenin	nefreti
Bu dizelerde yazımı yanlış olan kelimelerin doğru yazılışını belirtiniz.
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2)	 I.	dağlardan	dönüyorsun	o	sağır	yamaçlardan
	 II.	çevik	bacaklarını	getiriyorsun,	ne	çiçek	ne	de	ninni
	 III.	boz	şayaktan	poturun	dağlarda	ne	güzeldi
	 IV.	şehre	varınca	artık	meşinler	giymelisin
	 V.	daha	esmer/	daha	kankusturucu	
Numaralanmış dizelerin hangisinde insandan doğaya aktarma yapılmıştır?
A)	I	ve	II	 B)	I	ve	III	 C)	II	ve	IV	 D)	III	ve	IV	 E)	I	ve	V

3)	 “Çayın	altını	yak.”	cümlesinde “çay”	kelimesi	benzetme	ilgisi	söz	konusu	olmadan	“çaydanlık”	
kelimesinin	yerine	kullanılmıştır. 

Aşağıdaki dizelerin hangisinde benzer bir kullanım vardır?
A)	boz	şayaktan	poturun	dağlarda	ne	güzeldi
	 şehre	varınca	artık	meşinler	giymelisin
B)	 o	mavi	korularda	ve	dibektaşlarında
	 bırakıp	sözlerimin	kalıntılarını
	 açıkça	konuşmak	istiyorum.
C)	Şehre	neden
	 esmer	ve	dölek	yüzümle	döndüm	dağlardan
D)	dağlardan	dönüyorsun	o	sağır	yamaçlardan
	 çevik	bacaklarını	getiriyorsun,	ne	çiçek	ne	de	ninni
E)	 sabahın	köründe	kalkan	tirenlerdeki	nefret
	 hergün	aynı	kalafat	yerine	çekilmenin	nefreti

4)	 Şehre	neden
	 esmer	ve	dölek	yüzümle	döndüm	dağlardan
	 kar	vakti	tarlaları	kımıldatan	soluğum
	 niyedir	sarmalasın	vites	dişlilerini
	 defneler,	nakışlar	yok
	 alnımda	neden.
Bu dizelerde altı çizili kelimelerin ortak noktası aşağıdakilerden hangisidir?
A)	Soyut	anlamlı	olmaları	
B)	Somut	anlamlı	olmaları
C)	Mecaz	anlamda	kullanılmaları
D)	Yan	anlamda	kullanılmaları
E)	Terim	anlamda	kullanılmaları

124



Hazırlık

1)	 Sosyal	yaşamdaki	gelişmeler	sanata	hangi	hızla	yansır?	Düşüncelerinizi	sözlü	olarak	 ifade	
ediniz.

2) Türk	şiiri	günlük	yaşamda	karşılaşılan	yeniliklere	karşı	duyarlı	mıdır?	Şiir	geleneklerimizi	düşü-
nerek	cevaplandırınız.

3) 1980’li	yıllarda	yaşanan	toplumsal	değişme	ve	gelişmeler	nelerdir?	Sözlü	olarak	ifade	ediniz.

4)	 1980	sonrası	Türk	şiirinin	önemli	şairlerini	araştırınız.	Elde	ettiğiniz	sonuçları	bir	sunu	hazırla-
yarak	arkadaşlarınızla	paylaşınız	(1.	etkinliğe	yöneliktir.).

15. Metin

YARIN GECE
yarın gece gideceğim bu kentten 
bir ırmağa yolcuyum sular çekiyor beni 
yüreğimden başka taşıyacak yüküm yok 
sayılmazsa göğsümden düşen kuş ölüleri 

sözüm yok işte yüzüm işte akşam 
sesimde anıların sessizliği 

içimde acıyla yürüyorum yolları 
çoktandır yolumu ayırdığım bu kentten 
yorulsam da bir daha binmem o trenlere 
kimse karşılamasın istasyonlarda beni 

kuşsuz bir kent gizli uzayan saçlarımda 
aşktan ve anılardan bir avuç külüm şimdi 
ardımda usulca akan küçücük sular 
bir onlar uğurluyor varacağım ırmağa 

sözüm yok işte yüzüm işte akşam 
sesimde anıların sessizliği 

sonunda bir soru gibi kaldım yine kendimle 
kentin kırık aynasında eksildikçe düşlerim 
söyle, benim ömrüm bu kente uğradı mı?
sahi ben hiç ömrümü kendime yaşadım mı?

Haydar ERGÜLEN, Hafız ile Semender 
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Metni Anlama ve  Çözümleme

1)	 “Yarın	Gece”	adlı	şiirin	temasını	belirleyiniz.	Şair	temayı	oluştururken	hangi	unsurlardan	fay-
dalanmıştır?	Açıklayınız.	

2)	 Şiirin	ahenk	ögelerini	belirlemek	için	aşağıdaki	soruları	cevaplayınız.	
 a) Şiirin	ses	tekrarlarını	(asonans,	aliterasyon	)	belirleyiniz.
 b)	Bu	ses	tekrarları	şiire	nasıl	bir	ahenk	katmıştır?	Açıklayınız.
 c)	Şair	hangi	ölçüyü	kullanmıştır?	Belirleyiniz.
 ç)	Şiirin	ölçüsünün	şiirdeki	işlevini	belirtiniz.
 d)	Şiirde	ses	benzerliklerinden	yararlanılmış	mıdır?	Belirtiniz.

Metin ve Türle İlgili Açıklamalar

Haydar	Ergülen,	1980’li	yılların	tüm	karmaşasına	rağmen,	kendine	özgü	bir	şiir	anlayışı	ge-
liştirmiştir.	İmgeci	şiir	anlayışıyla	kaleme	aldığı	şiirlerini	“ben”	olamadan	“biz”	olunmayacağı	dü-
şüncesi	üzerine	geliştirir.	Dış	dünyadan	daha	çok,	iç	dünyasının	anlatımı	olan	şiirleri	kendini	ara-
yışın	bir	ifadesidir.	Bu	arayış	şiirlerinin	üslubunu	da	etkiler.	Şiirlerindeki	konuşma	dili,	içe	dönük	
söylemi,	dizelerindeki	kapalılık	ve	yoğunluk	bu	arayışın	sonucudur.	Haydar	Ergülen	varoluşuyla	
şiiri	arasındaki	ilişkiyi	“Dünyadaki	varoluşumu	şiirle	tanımlıyorum.”	şeklinde	açıklar.	

Sade	bir	dille	yazdığı	şiirlerde	acı,	sevgi,	yalnızlık,	ölüm,	aşk	gibi	temaları	işlemiş,	kendine	
özgü	 imgeler	 yaratarak	 bu	 imgeleri	 ustaca	 kullanmasını	 bilmiştir.	Haydar	Ergülen,	 geleneğin	
bütün	yönelimlerini	şiirinin	bünyesinde	barındırmaya	çalışmakla	birlikte	gelenek	ile	bağını	kopar-
madan	modern	şiir	içerisinde	yer	almayı	başarmıştır.		

1980 Sonrası Türk Şiiri
1980	sonrası	meydana	gelen	siyasi	ve	sosyal	olaylardan	Türk	edebiyatında	en	çok	etkilenen	

alanlardan	biri	şiirdir.	Bu	dönem	şiiri,	geleneğin	devamlılığını	yansıttığı	gibi	gelenekten	kopuş	ve	
geleneğe	protestoyu	da	barındırmaktadır.	1980	sonrası	Türk	şiiri,	“toplumcu,	imgeci,	geleneksel,	
mitolojik,	metafizik”	gibi	farklı	eğilimlerin	ve	şiir	anlayışlarının	görüldüğü	bir	dönemdir.	1980	son-
rası	şairlerin	eserlerinde	halk	ve	divan	şiiri,	saf	şiir,	Garip	ve	İkinci	Yeni	şiiri	ve	toplumcu	eğilimler-
den	etkilendikleri	gözlemlenmiştir.	Yine	bu	dönemde	şiirin	ne	olması	gerektiğine	dair	çeşitli	teorik	
tartışmalar	yapılmıştır.	Bu	dönem	şiiri	daha	çok	şiir	ve	edebiyat	dergileri	etrafında	gelişmiştir.

Dönemin	 koşullarının	 yarattığı	 ortamda	 şairler,	 şiirlerinde	 genellikle	 toplumsal	 temalardan	
uzaklaşıp	bireysel	temalara	yönelmişlerdir.	Şiirin	bir	araç	olmayıp	bir	amaç	olduğunu	kabul	ede-
rek	 ideolojik	söylemlerden	kaçınmışlardır.	Bu	dönemde	ortak	hareket	eden	edebî	bir	 topluluk	
oluşmamış,	şairler	bireysel	olarak	kendi	şiir	anlayışlarını	takip	etmişlerdir.	Bu	yüzden	1980	son-
rası	Türk	şiirinde	tema,	dil	ve	üslup	bakımında	şairler	arasında	bir	bütünlük	yoktur.	Bu	dönemle	
ilgili	yapılan	değerlendirmelerde	şairlerin	içe	dönük,	imgenin	yoğunlaştığı	bir	şiir	anlayışı	geliş-
tirdikleri	fikri	ağır	basmaktadır.	İçerikle	birlikte	şiirin	yapısına	ve	söyleyişine	de	önem	veren	genç	
şairler	uzak	çağrışımlardan	ve	imgelerden	faydalanmışlar,	şiiri	düzyazıya	yaklaştırmışlardır.	Şi-
irlerinde	anlatım	süslü	ve	sanatlıdır.			

1980	sonrası	şiirimizde	“60	kuşağı”	olarak	bilinen;	Ataol	Behramoğlu,	Özdemir	İnce,	İsmet	
Özel,	Süreyya	Berfe	gibi	şairler	bu	dönemde	eser	vermeye	devam	ederler.	Öte	yandan	1950’den	
sonra	doğan;	Haydar	Ergülen,	Hüseyin	Atlansoy,	Şükrü	Erbaş,	Sunay	Akın,	Adnan	Özer,	Ahmet	
Erhan,	Arif	Ay,	Ahmet	Telli,	Nurullah	Genç,	Murathan	Mungan,	Küçük	İskender,	Enis	Batur	gibi	
şairler	farklı	şiir	anlayışlarını	takip	ederek	eser	vermişlerdir.	

Metinde Geçen Bazı Kelime ve Kelime Grupları
uğurlamak: Gideni esenlik ve sevgi dilekleriyle geçirmek, yolcu etmek.

Okuduğunuz şiirde, dizelerin küçük harfle başlaması şairin tercihidir.
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3)	 Okuduğunuz	şiirin	nazım	biçimini	ve	nazım	türünü	tespit	ediniz.	
4)	 Haydar	 Ergülen,	 okuduğunuz	 şiirini	 düzyazıya	 yaklaştırmaya	 çalışmıştır.	 Buna	 göre	 şiirin	

ahenk	ve	şekil	özelliklerinin	içerikle	ilişkisini	değerlendiriniz. 

5)	 Şiirde	hangi	 imgeler	kullanılmıştır?	Bu	 imgelerin	kullanımı	şiirin	anlamını	nasıl	etkilemiştir?	
Açıklayınız.	

6) Söyleyici	ile	hitap	edilen	kişi/varlık	arasındaki	ilişkiyi	belirleyiniz.	

7)	 Okuduğunuz	şiirdeki	zamanının	“gece”	oluşunun,	gizlenmeyi,	örtünmeyi,	görünmeme	özlemi-
ni	belirginleştirdiği	söylenebilir	mi?	Niçin?	

8)	 	Aşağıdaki	dizelerdeki	edebî	sanatları	belirleyerek	bunların	anlama	katkısını	değerlendiriniz.	

Dizeler

•	 yüreğimden	başka	taşıyacak	yüküm	yok	

•	 söyle,	benim	ömrüm	bu	kente	uğradı	mı?	

•	 sonunda	bir	soru	gibi	kaldım	yine	kendimle

•	 aşktan	ve	anılardan	bir	avuç	külüm	şimdi

Edebî Sanatlar

9)	 Şiirdeki	millî,	manevi	ve	evrensel	değerler	ile	sosyal,	ögeleri	belirleyiniz.	

10) Şiirde	hangi	edebiyat,	sanat	ve	fikir	akımlarının/anlayışlarının	yansımaları	görülmektedir?	De-
ğerlendiriniz. 

11) “Yarın	Gece”	adlı	şiiri	önce	vurgusuz,	tonlamasız	ve	duraklama	yapmadan	okuyunuz;	sonra	
vurgu,	tonlama	ve	durak	yaparak	okuyunuz.	Bu	iki	okuyuş	arasındaki	farkları	belirtiniz.

1980	sonrası	Türk	şiirinin	önemli	şairleriyle	ilgili	hazırladığınız	sunuyu	arkadaşlarınızla	paylaşınız.	

1. Etkinlik

Haydar	Ergülen’in	şiirini	 “İkinci	Yeni”	şiirinden	nasıl	ayırabiliriz?	Bu	anlamda	şair	özgün	bir	şiir	
tarzı	geliştirebilmiş	midir?	Okuduğunuz	şiirden	hareketle	yorumlayınız.

2. Etkinlik

Haydar Ergülen (1956-…) 
Eskişehir’de	 doğdu.	Ankara	Aydınlıkevler	 Lisesini	 ve	ODTÜ	Sosyoloji	

Bölümünü	bitirdi.	Anadolu	Üniversitesinde	kısa	bir	süre	araştırma	görevlisi	
olarak	çalıştı.	Bu	görevi	bırakarak	reklam	yazarı	olarak	çalıştı.

Haydar	Ergülen,	1980	sonrası	kuşağının	önde	gelen	şairlerinden	biridir.	
Klasik	ve	çağdaş	şiirimizin	birikimlerini	şiirlerinde	bilinçle,	ustaca	kullanır.		
Şiirlerinde	aşk,	acı,	yalnızlık	gibi	temaları	kendine	özgü	imgelerle	işler.	Şiir-
lerinde	dış	dünyadan	çok	insanın	iç	dünyasına	yönelir.	Şair	şiir	kitaplarıyla	
birçok	ödül	almıştır.		

Eserleri:	Karşılığını	Bulamamış	Sorular,	Sokak	Prensesi,	Sırat	Şiirleri,	Kabareden	Emekli	Bir	
Kızkardeş,	Eskiden	Terzi,	Karton	Valiz,	Nar:	Toplu	Şiirler	I,	Hafız	ile	Semender:	Toplu	Şiirler	II	
(şiir);	Haziran	Tekrar,	Üvey	Sokak,	Düzyazı:	100	Yazı,	Eski	Yazı,	Azıcık	Cihangir	(deneme)…
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DİL BİLGİSİ
1)	 “Yarın	Gece”	adlı şiiri imla ve noktalama bakımından inceleyiniz. Elde ettiğiniz sonuçları 

arkadaşlarınızla paylaşınız.

2)	 yarın	gece	gideceğim	bu	kentten	
	 bir	ırmağa	yolcuyum	sular	çekiyor	beni	
	 yüreğimden	başka	taşıyacak	yüküm	yok	
Bu dizelerde altı çizili kelimede aşağıdaki anlam olaylarından hangisi vardır?
A)	Ad	aktarması	 B)	Anlam	iyileşmesi	 C)	Anlam	kötüleşmesi
	 	 	 D)	Somutlama	 	 	 	 E)	Soyutlama

3)	 “sağlam” kelimesi aşağıdakilerin hangisinde, “kentin	kırık	aynasında	eksildikçe	düşlerim” 
dizesindeki “kırık” kelimesinin anlamca karşıtıdır?

A)	Sağlam	arkadaşlık	zor	günlerde	belli	olur.	 	
B)	Ne	demeye	bıraktı	bu	sağlam	işi?
C)	Şimdi	turp	gibi	sağlamız	-	şimdi	gülüyoruz	ya!	
D)	Oturduğumuz	bina	sağlam	raporu	aldı.
E)	Sağlam	değildir	ne	acın	ne	de	sıla	hasretin	bile.	

4)	 Bir	sözün	hem	gerçek	hem	de	mecaz	anlamını	düşündürecek	şekilde	kullanılmasına	kinaye	
denir.	

Aşağıdakilerin hangisinde kinayeye örnek olabilecek bir kullanım vardır?
A)	bir	ırmağa	yolcuyum	sular	çekiyor	beni	
B)	 yorulsam	da	bir	daha	binmem	o	trenlere	
C)	yarın	gece	gideceğim	bu	kentten	
D)	sayılmazsa	göğsümden	düşen	kuş	ölüleri	
E)	 kimse	karşılamasın	istasyonlarda	beni	

5)	 I.	bir	onlar	uğurluyor	varacağım	ırmağa	(temel	anlamlı)
	 II.	yüreğimden	başka	taşıyacak	yüküm	yok	(soyut	anlamlı)
	 III.	kimse	karşılamasın	istasyonlarda	beni	(somut	anlamlı)
	 IV.	içimde	acıyla	yürüyorum	yolları	(mecaz	anlamlı)
	 V.	sözüm	yok	işte	yüzüm	işte	akşam	(terim	anlamlı)
Numaralanmış dizelerin hangisinde altı çizili kelimeyle ayraç içinde verilen anlam özelliği 

uyuşmamaktadır?	
A)	I	 B)	II		 C)	III		 D)	IV	 E)	V

6)	 Ardımda	usulca	akan	küçücük	sular
	 bir	onlar	uğurluyor	varacağım	ırmağa
Bu dizelerde aşağıdaki anlam olaylarından hangisi vardır?
A)	Güzel	adlandırma	
B)	Doğadan	insana	aktarma
C)	Duygular	arası	aktarma
D)	Ad	aktarması	
E)	 İnsandan	doğaya	aktarma
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Hazırlık

1)	 “Yabancılaşma”	kavramını	araştırarak	1980	sonrası	şiirde	bu	kavramın	nasıl	kullanılmış	olabi-
leceğini	tartışınız.

2)	 Şükrü	Erbaş’ın	kendi	seslendirdiği	“Koşaradım”	şiirini	sınıfınıza	getirerek	dinleyiniz	(1.	etkinli-
ğe	yöneliktir.).

16. Metin

KOŞARADIM
Gittikçe	yalnızlaşıyorsunuz	insan	kardeşlerim	
Ne	bir	ortak	sevinciniz	kaldı	sizi	çoğaltacak	
Ne	bir	içten	dostunuz	var	acınızı	alacak	
Unuttunuz	nicedir	paylaşmanın	mutluluğunu;	
Toprağı	rüzgârı	denizi	göğü	
O	her	zaman	bir	insanla	anlamlı	
Tükenmez	bir	hazine	gibi	kendini	sunan	doğayı	
Unuttunuz,	gömülüp	günlük	çıkarların	
Ve	ucuz	korkuların	kör	kuyularına	
Daraldıkça	daraldı	dünyaya	açılan	pencereniz.

Fırlayıp	ilk	ışıklarıyla	günün	dağınık	yataklardan	
Koşaradım	gidiyorsunuz	işinize	değişmeyen	yollardan	
Kurulmuş	saatler	gibi	günboyu	çalışıp	tekdüze	
Uzayan	gölgelerle	koşaradım	dönüyorsunuz	evinize.	
Ne	kadar	uzaksa	bir	felaket	sizden	o	kadar	mutlusunuz	
Unuttunuz	başkalarının	acısını	duymayı	
Küçük	çıkarların	büyük	kurnazları	
Alışverişe	döndü	tüm	ilişkileriniz,	hesaplı,	planlı	
Sevgileriniz	ayaküstü,	ilgileriniz	koşaradım	
Unuttunuz	konuşmayı	kendinizi	vererek	
Düşünmeden	bir	başka	şeyi,	içten	yalın	dürüst	
Dışa	vurmayı	duygularınızı	
Unuttunuz,	neydi	bir	ince	söze	yakışan	en	güzel	davranış.

Gittikçe	yalnızlaşıyorsunuz	insan	kardeşlerim	
-Ki	bu	en	büyük	kötülüktür	size-	
Yıkanmıyor	bir	kez	olsun	yüreğiniz	yağmurlarla	
Denizler	boşuna	devinip	duruyor	bir	çarşaf	gibi	
Gerip	ufkunuza	mavisini,	çiçekler	her	bahar	
Uyanışın	türküsünü	söylüyor	da	görmüyorsunuz.	
Sizin	adınıza	dünyanın	pek	çok	yerinde	
İnsanlar	dövüşüyor	ellerinde	yürekleri	birer	ülke	
Anlamıyorsunuz	inançlarını	bir	kez	düşünmüyorsunuz.	
Ömrünüzü	güzelleştirecek	bir	şey	almadan	hayattan	
Bir	şeyler	bırakmadan	ardınızda	gelecek	adına	
Koşaradım	tükeniyorsunuz	insan	kardeşlerim	
Koşaradım	
Duymadan	bir	gün	olsun	dünyayı	iliklerinizde...

Şükrü ERBAŞ, Toplu Şiirleri 1
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Metin ve Türle İlgili Açıklamalar

Şükrü	Erbaş,	kendi	söylemini	kuran	1980	sonrası	şairlerimizdendir.	Sanatı	dünyayı	yorum-
lamak,	topluma	yön	vermek,	söylenmemiş	olanı	söylemek	ve	insanın	varlığını	keşfetmek	ola-
rak	görür.	Bu	anlayışına	paralel	olarak	1980	sonrası	Türk	şiirinin	en	önemli	 temalarından	biri	
olan	“şehirli	insanın	kendine	ve	topluma	yabancılaşması,	gelenekle	modernite	arasına	sıkışmış	
insanların	 arayışları”	 onun	 şiirlerinde	 de	 görülür.	Özellikle	 büyük	 şehirlerde	 yaşayan	 kişilerin	
bu	 durumu	 şiirlerinde	 sıkça	 işlenmiştir.	Okuduğunuz	 “Koşaradım”	 adlı	 şiir	 Şükrü	Erbaş’ın	 bu	
şiirlerinden	biridir.	Bu	şiirde	yaşadığımız	çağda	gittikçe	yalnızlaşan	ve	kendisine	dahi	yabancıla-
şan	insanların	içinde	bulunduğu	durumu	anlatır.	Şiirde	insanlar;	günlük	hayatın	koşuşturmacası	
içinde	benliğini	kaybeden,	tek	tipleşen,	özüne	yabancılaşan	kalabalıklar	olarak	karşımıza	çıkar.	
Şükrü	Erbaş;	kendini	modern	hayatın	ve	zamanın	hızına	kaptırmış	insanlara	seslenerek	insanı	
insan	yapan	değerlerden	nasıl	uzaklaştığını,	benliğini	nasıl	kaybettiğini	dile	getirir.	Bu	durumu	
insan	yaşamından	neler	götürdüğüne	dikkat	çekerek	bu	yeni	hayat	tarzını	ve	insan	tipini	insan-
lığın	tükenişi	olarak	niteler.	

Şiirin	geri	planında	Bergson	(Bergsın),	Heidegger	(Haydega)	gibi	düşünürlerin	ortaya	koydu-
ğu	insanın	varoluşu,	zaman-mekân	ilişkisiyle	ilgili	felsefi	düşünceler	vardır.	Şiirdeki	“yabancılaş-
ma”	kavramı	bu	düşünceler	ışığında	ele	alınarak	dile	getirilmiştir.

Metni Anlama ve  Çözümleme

1)	 Aşağıdaki	dizelerde	altı	çizili	kelime	gruplarının	anlamını	metnin	bağlamından	yola	çıkarak	
belirleyiniz.	

 a)	Ve	ucuz	korkuların	kör	kuyularına
 b)	İnsanlar	dövüşüyor	ellerinde	yürekleri	birer	ülke	
 c)	Sevgileriniz	ayaküstü,	ilgileriniz	koşaradım,

2)	 “Koşaradım”	adlı	şiirin	temasının	çağımız	insanın	günlük	hayatıyla	ilişkisini,	şiirin	“Koşaradım”	
adından	hareketle	belirleyiniz.	

3) Şiirde	ahengi	sağlayan	özellikleri/unsurları	aşağıdaki	sorulardan	hareketle	belirleyiniz.	
 a)	Şiirde	kullanılan	ölçüyü	tespit	ediniz.	
 b)	Kafiye	kullanmadığı	hâlde	şair	ahengi	nasıl	yakalamaya	çalışmıştır?	Örneklendiriniz.
 c) Dizelerin	uzunluğuna	rağmen	şair,	ritmi	nasıl	yakalamıştır?	Açıklayınız.

4)	 Okuduğunuz	şiirin	nazım	biçimini	ve	nazım	türünü	tespit	ediniz.	

5)	 “kurulmuş	saatler”	ve	“uzayan	gölgeler”	ifadeleriyle	günümüzde	düşünmeden,	hissetmeden	
yaşayan;	gündelik	hayatın	telaşı	içinde	kaybolan	insanlar	dile	getirilir.	Siz	de	okuduğunuz	şiirdeki	di-
ğer	imgeleri	ve	çağrışımları	belirleyerek	bunların	anlama	katkısını	değerlendiriniz.	

6) Söyleyici	ile	hitap	edilen	kişi/varlık	arasındaki	ilişkiyi	belirleyiniz.	Buna	göre	söyleyicinin	tutu-
munu	değerlendiriniz.	

7)	 Söyleyici;	dostluk,	paylaşma,	sevgi	gibi	değerler	etrafında	günümüz	insanlarına	hangi	eleşti-
rileri	yöneltmektedir?	Tespitlerinizi	kendi	hayatınızla,	çevrenizdeki	olay	ve	durumlarla	karşılaştırınız.	

Metinde Geçen Bazı Kelime ve Kelime Grupları
tekdüze: Değişmeyerek, aynı biçimde tekrar edilerek, bitevi, biteviye.

“koşaradım” kelimesindeki standart dışı kullanım şairin tercihidir.
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8) “Koşaradım	tükeniyorsunuz	insan	kardeşlerim	
	 Koşaradım”	
Bu	dizelerde	“tükeniyorsunuz”	sözüyle	şair	neyi	ifade	etmektedir?	Yorumlayınız.

9) “Koşaradım”	adlı	şiirde	geçen	millî,	manevi	ve	evrensel	değerleri	belirleyiniz.	Çağımız	insanın	
bu	değerlerden	uzaklaşmasını	hangi	sebeplere	bağlıyorsunuz?	Gerekçelerinizle	birlikte	açıklayınız.

10) Şiirde	İkinci	Yeni	şiirini	anımsatacak	ögeler	var	mıdır?	Örnekle	açıklayınız.	

11)	Okuduğunuz	şiirle	2.	ünitede	okuduğunuz	“Ricat”	adlı	metni	içerik	bakımından	karşılaştırınız.	
Elde	ettiğiniz	sonuçlardan	hareketle	bu	iki	metinde	“içinde	yaşadığı	topluma	ve	kültüre	yabancılaş-
ma”	kavramının/probleminin	nasıl	ele	alındığını	belirtiniz.	

Şükrü	Erbaş’ın	kendi	seslendirdiği	“Koşaradım”	şiirini	sınıfınızda	dinleyiniz.	Şiiri	dinlerken	şairin	
kelime	ve	kelime	gruplarını	telaffuz	edişini,	vurgu,	tonlama	ve	durakları	nerede	yaptığına	dikkat	edi-
niz.	Şiirin	ilk	bölümünü	telaffuz	özelliklerine	dikkat	ederek	yeniden	okuyunuz.	

1. Etkinlik

Şükrü	Erbaş’ın	nasıl	bir	yaşam	özlemi	bulunmaktadır?	Okuduğunuz	şiirinden	yola	çıkarak	Şükrü	
Erbaş’ın	düşünce	dünyası	hakkında	neler	söylenebilir?	

2. Etkinlik

1980	sonrası	şairlerimize	ait	okuduğunuz	şiirleri;	etkilendikleri	şiir	geleneği,	dil	anlayışları	ve	tema	
seçimlerine	göre	karşılaştırınız.

3. Etkinlik

Şiirler Etkilendiği Şiir Geleneği Dil Anlayışı Tema Seçimi

Koşaradım

Yarın Gece

Şükrü Erbaş (1953-…)
Yozgat’ta	doğdu.	Liseyi	bitirince	1972’de	memurluğa	başladı.	1978	yı-

lında	Gazi	 Üniversitesinden	mezun	 oldu.	 Devlet	memurluğunun	 yanında	
derneklerde	ve	dergilerde	yöneticilik	görevleri	üstlendi.

Şükrü	Erbaş’ın	sanat	anlayışının	oluşmasında	İkinci	Yeni	şiirinin	etkisi	
vardır.	Bunun	dışında	şiirlerinde	Nazım	Hikmet	başta	olmak	üzere,	Behçet	
Necatigil,	Ahmet	Muhip	Dıranas,	Cahit	Külebi	gibi	 farklı	 şiir	 anlayışlarına	
sahip	şairlerin	 izleri	de	görülür.	Şükrü	Erbaş’ın	şiirini	 farklı	kılan	diğer	bir	
özellik	ise	halk	şiirinden	beslenmiş	olmasıdır.	Şair	özellikle	türkülerden	et-
kilenmiştir.	Şükrü	Erbaş’ın	en	sık	işlediği	temalar;	yaşama	sevinci,	yalnızlık,	mevsimler,	kadın,	
ölüm,	hasret,	ayrılık	ve	sevgidir.	Şiir	kitaplarıyla	birçok	ödül	almıştır.	

Eserleri:	Küçük	Acılar,	Aykırı	Yaşamak,	Yolculuk,	Kimliksiz	Değişim,	Bütün	Mevsimler	Güz,		
İnsan	Sevmezse	Ölür,	Gölge	Masalı,	Unutma	Defteri	(şiir);	İnsanın	Acısını	İnsan	Alır	(deneme)…
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DİL BİLGİSİ

1)	 Gittikçe yalnızlaşıyorsunuz insan kardeşlerim 
 -Ki bu en büyük kötülüktür size- 
 Yıkanmıyor bir kez olsun yüreğiniz yağmurlarla	
Bu dizelerde “kısa	çizgi”nin	kullanılış gerekçesini açıklayınız.

2)	 Ne bir ortak sevinciniz kaldı sizi çoğaltacak 
 Ne bir içten dostunuz var acınızı alacak 
 Unuttunuz nicedir paylaşmanın mutluluğunu; 
Bu dizelerde altı çizili kelimelerin yerine sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A)	müşterek-resmi-üleşmek
B)	hissedar-candan-bölüşmek	
C)	benzer-samimi-bölüşmek
D)	müşterek-samimi-üleşmek	
E)	 aynı-candan-üleşmek	

3)	 Aşağıdaki dizelerin hangisinde duyu aktarması (bir	duyuyla	algılanabilen	kavram	ya	da	
varlığın	başka	bir	duyuya	aktarılarak	algılanması)	vardır?

A)	Yıkanmıyor	bir	kez	olsun	yüreğiniz	yağmurlarla	
B)	Unuttunuz	konuşmayı	kendinizi	vererek	
C)	Unuttunuz,	neydi	bir	ince	söze	yakışan	en	güzel	davranış.
D)	Küçük	çıkarların	büyük	kurnazları	
E)	Koşaradım	gidiyorsunuz	işinize	değişmeyen	yollardan	

4)	 Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili kelime diğerlerine göre özel anlamlıdır?
A)	Gittikçe	yalnızlaşıyorsunuz	insan	kardeşlerim	
B)	Ne	bir	içten	dostunuz	var	acınızı	alacak	
C)	Daraldıkça	daraldı	dünyaya	açılan	pencereniz.
D)	Denizler	boşuna	devinip	duruyor	bir	çarşaf	gibi	
E)	Ömrünüzü	güzelleştirecek	bir	şey	almadan	hayattan	

5)	 Ne kadar uzaksa bir felaket (bela) sizden o kadar mutlusunuz 

Tükenmez bir hazine gibi kendini sunan doğayı (tabiat)

İnsanlar dövüşüyor ellerinde yürekleri (kalp) birer ülke 

Ömrünüzü (yaşam) güzelleştirecek bir şey almadan hayattan 

Küçük çıkarların (menfaat) büyük kurnazları 

I

II

III

IV

V
Bu dizelerde numaralanmış kelimelerden hangisinin yerine yay ayraç içinde verilen kelime 

kullanılamaz?
A)	I	 B)	II		 C)	III		 D)	IV		 E)	V

6)	 Aşağıdaki dizelerin hangisinde “soyut	anlamlı” bir kelime kullanılmamıştır?
A)	Ne	ortak	sevinciniz	kaldı	sizi	çoğaltacak
B)	Unuttunuz	nicedir	paylaşmanın	mutluluğunu
C)	Ve	ucuz	korkuların	kör	kuyularına
D)	Toprağı	rüzgârı	denizi	göğü	
E)	Sevgileriniz	ayaküstü,	ilgileriniz	koşaradım.
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Hazırlık

1)	 Halk	şairlerinin	beslendiği	kaynaklar	nelerdir?
2) Cumhuriyet’in	ilanından	sonra	yaşanan	sosyokültürel	değişimler,	“âşıklık”	geleneğini	nasıl	et-

kilemiş	olabilir?	
3)	 Âşık	Veysel’in	hayatıyla	ilgili	hazırlanmış	belgeseli	izleyiniz	(1.	etkinliğe	yöneliktir.).
4)	 Âşık	Veysel’in	aşağıda	yer	alan	şiirinin	bestelenmiş	hâlini	sınıfınıza	getiriniz	(2.	etkinliğe	yöne-

liktir.).

17. Metin

Metinde Geçen Bazı Kelime ve Kelime Grupları
bac (baç) : Zorla alınan para veya haraç.
cec (çeç) : Balsız petek.

“Gardaş” kelimesindeki standart dışı kullanım şairin tercihi ve metnin yazıldığı döneme özgüdür.

BENİ HOR GÖRME GARDAŞIM
Beni	hor	görme	gardaşım
Sen	altınsın	ben	tunç	muyum	
Aynı	vardan	var	olmuşuz	
Sen	gümüşsün	ben	sac	mıyım

Ne	var	ise	sende	bende	
Aynı	varlık	her	bedende
Yarın	mezara	girende
Sen	toksun	da	ben	aç	mıyım

Kimi	molla	kimi	derviş
Allah	bize	neler	vermiş
Kimi	arı	çiçek	dermiş
Sen	balsın	da	ben	cec	miyim

Topraktandır	cümle	beden
Nefsini	öldür	ölmeden
Böyle	emretmiş	yaradan
Sen	kalemsin	ben	uç	muyum

Tabiata	Veysel	âşık
Topraktan	olduk	gardaşık
Aynı	yolcuyuz	yoldaşık
Sen	yolcusun	ben	bac	mıyım

Âşık Veysel ŞATIROĞLU, Âşık Veysel
haz.: Yavuz Bülent BÂKİLER
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Metin ve Türle İlgili Açıklamalar

Cumhuriyet Dönemi’nde Halk Şiiri
İslamiyet	öncesi	Türk	edebiyatının	bir	devamı	niteliğinde	olan	halk	şiiri;	ozanların,	âşıkların	

ya	da	adı	bilinmeyen	halk	sanatçılarının	millî	ölçümüz	olan	hece	ölçüsü	 ile	ortaya	koydukları	
manzum	ürünleri	kapsar.	Geçmişi	Orta	Asya’ya	kadar	uzanan	bu	gelenek	Türklerin	Anadolu’ya	
yerleşmesiyle	bu	coğrafyada	da	devam	etmiştir.	Sözlü	geleneğe	dayanan	halk	şiiri,	kuşaktan	
kuşağa	aktarılarak	bugünlere	kadar	gelmiştir.	Halk	şiiri	geleneğinin	genel	özellikleri	şunlardır:

•	 Sözlü	geleneğe	dayanır.
•	 Şiirler,	sade	bir	halk	Türkçesiyle	söylenir.	
•	 Nazım	birimi	genellikle	dörtlüktür.		
•	 Şiirler	hece	ölçüsüyle	söylenir.	
•	 Koşma,	semai,	ilahi,	nefes,	mani,	türkü	gibi	
nazım	şekilleri	kullanılır.		

•	 Aşk,	 tabiat,	 tasavvuf,	 kahramanlık	 gibi	 te-
malar	işlenir.	
•	 Şiirler	hazırlıksız	(doğaçlama)	olarak	söyle-
nir.	
•	 Şiirlerde	genellikle	yarım	kafiye	vardır.	
•	 Halk	şairleri	usta-çırak	ilişkisiyle	yetişir.

Halk	şiiri	geleneği,	19.	yüzyılın	sonları	ile	20.	yüzyılın	başlarında	dönemin	şartlarından	dolayı	
zayıflamışsa	da	Millî	Edebiyat	Dönemi’nde	tekrar	canlanmaya	başlamıştır.	Cumhuriyet	Döne-
mi’nde	halk	şiiri	genellikle	köy	ve	kasabalarda	devam	etmiştir.	Halk	şairleri	geleneksel	temalar-
la	birlikte	halkın	toplumsal	sorunlara	bakış	açısını	yansıtan	edebî	ürünler	ortaya	koymuşlardır.	
Cumhuriyet	Dönemi’nde	güçlü	halk	şairleri	yetişmiştir.	Bunlardan	bazıları	şunlardır:	Âşık	Veysel,	
Abdurrahim	Karakoç,	Âşık	Mahzuni	Şerif,	Âşık	Feymani,	Şeref	Taşlıova,	Murat	Çobanoğlu,	Ne-
şet	Ertaş,	Ali	İzzet	Özkan,	Davut	Sulari,	Âşık	Daimi,	Sefil	Selimi,	Feymani...

Cumhuriyet’in	 toplumsal	 yaşama	getirdiği	 yenilikler	 halk	 şiiri	 geleneğinde	de	önemli	 deği-
şimlere	neden	olmuştur.	Cumhuriyet’le	birlikte	Türk	halk	müziği,	dili	ve	folkloru	üzerine	bilimsel	
araştırmaların	yapılması	ve	halk	kültürünün	önemsenmesi	halk	şiirinin	bu	dönemde	güçlenerek	
gelişmesini	sağlamıştır.	Bunların	yanında	kitle	 iletişim	araçlarıyla	 iletişim	imkânlarının	artması	
da	halk	şiirimizi	olumlu	yönde	etkilemiştir.	Bu	sayede	halk	şiiri	daha	geniş	kitlelere	ulaşmıştır.	
Halk	şiiri	bir	gelenek	olarak	devam	ederken	diğer	şairlerimiz	için	de	önemli	bir	kaynak	olmuştur.	
Özellikle	 “Beş	Hececiler”	 ile	 başlayan	memleketçi	 edebiyat	 anlayışına	 sahip	 şairler	 ve	Cum-
huriyet	Dönemi’nde	modern	şiiri	geleneksel	şiirle	harmanlamaya	çalışan	şairler	için	önemli	bir	
kaynak	olmuştur.	Bu	dönemde	birçok	şair	Anadolu’nun	güzelliklerini	işleyip	hece	ölçüsü,	dörtlük	
nazım	birimi	gibi	halk	şiirine	özgü	kalıpları	kullanmıştır.

Metni Anlama ve  Çözümleme

1)	 Okuduğunuz	şiirin	temasını	belirleyiniz.	Bu	temanın	Cumhuriyet	öncesi	halk	şiirinde	ele	alınıp	
alınmadığını	10.	sınıf	şiir	ünitesinde	öğrendiğiniz	bilgilerden	hareketle	belirtiniz.			

2)	 Şiiri	oluşturan	birimlerde	ifade	edilenleri	kendi	cümlelerinizle	aşağıdaki	tabloya	yazınız.	Birim-
ler	arasında	anlamsal	bütünlük	olup	olmadığını	inceleyiniz.

1. dörtlük:

3. dörtlük:

2. dörtlük:

4. dörtlük:

5. dörtlük:
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3)	 Şiirde	ahengi	sağlayan	özellikleri/unsurları	belirleyerek	defterinize	yazınız.

4) a)	“Beni	Hor	Görme	Gardaşım”	adlı	şiirin	nazım	biçimini	ve	nazım	türünü	tespit	ediniz.	
	 Nazım Biçimi Nazım Türü 

	 b)	Şairin	halk	şiiri	geleneğine	bağlı	kalıp	kalmadığını	belirtiniz.	

5)	 Aşağıdaki	dizelerdeki	edebî	sanatları	belirleyerek	bunların	şiirin	anlamına	katkısını	değerlen-
diriniz. 

Sen altınsın ben tunç muyum

Nefsini öldür ölmeden

Sen toksun da ben aç mıyım

6)	 Söyleyici	ile	hitap	edilen	kişi/varlık	arasındaki	ilişkiyi	belirleyerek	söyleyicinin	seslendiği	kişiye	
ne	anlatmak	istediğini	belirtiniz.	

7)	 Aşık	Veysel'in	adalet,	saygı,	eşitlik	ve	sabır	kavramlarıyla	ilgili	dile	getirdiği	açık	ve	örtük	ile-
tileri	belirleyiniz.	Şairin	bu	iletilerle	çağımız	insanının	hayata	bakışı	ve	birbiriyle	iletişimiyle	ilgili	ifade	
ettiği	düşüncelere	katılıp	katılmadığınızı	belirtiniz.	

8) Halk	şiirleri,	Türk	toplumunun	sosyal	hayatını	ve	kültürünü	en	güzel	şekilde	yansıtan	unsur-
lardandır.	İnsana	ait	tüm	duyguları	barındıran	halk	şiirleri,	aynı	zamanda	Türk	toplumunun	duygu	ve	
düşünce	dünyasını	yansıtan	değerlerdir.	Okuduğunuz	şiirin,	yazıldığı	dönemle	 ilişkisini	ve	sonraki	
dönemlere	etkisini	değerlendiriniz.	Buna	göre;

 a) Türk	toplumunun	duygu	ve	düşünce	dünyasını	yansıtan	kültürel	unsurları	belirleyiniz.	
 b) Cumhuriyet	Dönemi’nde	yaşanan	sosyo-kültürel	değişimler	Âşık	Veysel’in	şiirini	etkilemiş	

midir?	Tartışınız.
 c)	Âşık	Veysel’in	beslendiği	kültürel	kaynaklar	neler	olabilir?	

9)	 “Beni	Hor	Görme	Gardaşım”	adlı	şiirin	geri	planında	hangi	felsefi	düşünce	ve	bakış	açısının	
olduğunu	1.	ünitede	öğrendiğiniz	edebiyat-felsefe	ilişkisiyle	ilgili	bilgilerinizden	yararlanarak	belirleyi-
niz.	Bu	felsefi	düşünce	ve	bakış	açısının	sosyal	hayatınıza	ve	insan	ilişkilerine	yansımalarını	okudu-
ğunuz	şiirden	hareketle	değerlendiriniz.	

10)	Okuduğunuz	şiirde,	Âşık	Veysel	halk	şiiri	geleneğine	ait	özellikleri	başarılı	şekilde	kullanmış	
mıdır?	Arkadaşlarınızın	şiirle	ilgili	yorumlarını	kendi	yorumlarınızla	karşılaştırınız.

a) Âşık	 Veysel’in	 hayatıyla	 ilgili	 hazırlanmış	 programı	 “www.eba.gov.tr/ses/dinle/30373ac4ba-
50692114df1942b1c9c5766db67c8f8004”	adresinden	dinleyiniz.	Şairin	hayat	hikâyesi	âşıklığını	na-
sıl	etkilemiştir?	Dinlediğiniz	programdan	ve	okuduğunuz	şiirinden	hareketle	metin	ve	şair	arasındaki	
ilişkiyi	değerlendiriniz.

b) Âşık	Veysel’in	şiirlerinin	günümüzde	de	seviliyor	olması	nasıl	açıklanabilir?	

Âşık	Veysel’in	şiirinin	bestelenmiş	hâlini	dinleyiniz.	Sizde	nasıl	bir	etki	bıraktığını	belirtiniz.

1. Etkinlik

2. Etkinlik
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Âşık Veysel Şatıroğlu (1894-1973) 
Sivas'ın	Sivrialan	köyünde	dünyaya	gelen	Âşık	Veysel	küçük	yaşta	gö-

zünü	kaybetmiştir.	Yunus	Emre,	Pir	Sultan	Abdal	gibi	halk	ozanlarının	eser-
lerini	saz	eşliğinde	seslendirerek	büyümüştür.	

Âşık	Veysel,	âşıklık	geleneği	 içinde	yetişmiş	ve	bu	geleneği	başarıyla	
temsil	 etmiştir.	 Ahmet	 Kutsi	 Tecer’in	 çabaları	 ile	 tüm	 Türkiye’de	 tanınan	
Âşık	Veysel,	Anadolu'yu	şehir	şehir	gezerek	şiirlerini	sazıyla	seslendirmiş-
tir.	Köy	Enstitülerinde	öğretmenlik	yaparak	saz	ve	halk	türküleri	dersleri	ver-
miştir.	Şiirlerinde	yaşama	sevinci,	aşk,	tabiat,	vatan,	din,	ahlak,	hasret	ve	
gurbet	temalarını	işlemiştir.	Yalın	bir	Türkçeyle	söylediği	şiirlerinde	halk	şiiri	geleneğinin	içerik	ve	
biçim	özelliklerini	ustalıkla	kullanmıştır.	

Eserleri:	Deyişler,	Sazımdan	Sesler,	Dostlar	Beni	Hatırlasın	(şiir)...

DİL BİLGİSİ

1)	 “Sen	altınsın	ben	tunç	muyum”	dizesinin sonuna aşağıdaki noktalama işaretlerinden han-
gisi getirilebilir?

A)	Nokta	 B)	Soru	işareti	 C)	Üç	nokta		 D)	Ünlem	 E)	Virgül

2)	 Topraktandır	cümle	beden
	 Nefsini	öldür	ölmeden
	 Böyle	emretmiş	yaradan
	 Sen	kalemsin	ben	uç	muyum
Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)	Mecaz	anlamlı	kelime		
B)	Sesteş	kelime			
C)	Somut	anlamlı	kelime			
D)	Soyut	anlamlı	kelime		
E)	Yansıma	kelime

3)	 Beni	hor	görme	gardaşım
	 Sen	altınsın	ben	tunç	muyum	
Aşağıdakilerden hangileri bu dizelerdeki altı çizili deyime, anlamca en yakındır? 
I.	 hor	davranmak	
II.	 hor	tutmak
III.	hor	kullanmak
IV.	hor	bakmak
V.	 hora	geçmek
A)	I	ve	II	 B)	I	ve	III		 C)	II	ve	III		 D)	III	ve	IV	 E)	I	ve	V
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Hazırlık

1) Ülkemizde	en	çok	görüp	gezmek	istediğiniz	yer	neresidir?	Niçin?

2) Abdurrahim	Karakoç’un	“Mihriban”	adlı	şiirini	okuyunuz	ve	bu	şiirin	bestelenmiş	hâlini	sınıfını-
za	getiriniz	(1.	etkinliğe	yöneliktir.).

18. Metin

ANADOLU SEVGİSİ
Sen	bizim	dağları	bilmezsin	gülüm,	
Hele	boz	dumanlar	çekilsin	de	gör.	
Her	haftası	bayram,	her	günü	düğün;
Hele	yaylalara	çıkılsın	da	gör.

Bilmezsin	ovalar	nasıldır	bizde;
Kağnılar	yollarda	yoncalar	dizde...
Saydıklarım	damla	değil	denizde,
Hele	bir	ekinler	ekilsin	de	gör.

Görmedin	sen	bizim	mavi	suları,
Karlar	eriyince	kırar	yuları...
Köpük	olur	beyaz,	sel	olur	sarı;
Hele	taştan	taşa	dökülsün	de	gör.

Sen	bizim	köyleri	görmedin	ki	hiç…
Yolları	toz,	çamur,	evleri	kerpiç	
O	kirli	kabukta,	o	en	temiz	iç;
Hele	bir	yakından	bakılsın	da	gör.

Anlamaz,	bilmezsin	sen	bizim	halkı;
Sevgiyi	bulasın	yakına	gel	ki…
Kalıplar	gerçeği	göstermez	belki,
Gönül	perdeleri	sökülsün	de	gör.

Abdurrahim Karakoç, Dost Doğru

Metinde Geçen Bazı Kelime ve Kelime Grupları
kerpiç: Duvar örmekte kullanılmak için kalıplara dökülüp güneşte kurutulmuş saman ve balçık ka-

rışımı ilkel tuğla.
yular: Bir yere bağlamak veya çekerek götürmek için hayvanın başlığına veya tasmasına bağlanan ip.

Metin ve Türle İlgili Açıklamalar

Millî	Edebiyat	Dönemi’nde	başlayan	halk	kültürüne	yöneliş	Cumhuriyet	Dönemi’nde	giderek	
artmıştır.	Bu	yöneliş	hem	halk	şiirinin	gelişmesine	katkıda	bulunmuş	hem	de	halk	şiiri	geleneği	
içerisinde	birçok	şairin	yetişmesini	sağlamıştır.	Halk	şairleri,	 içinde	yetiştikleri	 topluma	duyarlı	
sanatçılar	olarak	hem	onların	edebî	zevklerine	yönelik	hem	de	onların	duygu	ve	düşüncelerine	
tercüman	olan	şiirler	söylemişlerdir.	

137



Metni Anlama ve  Çözümleme

1)	 “Anadolu	Sevgisi”	adlı	şiirin	temasını	belirleyiniz.	Şairin	tema	seçimi	size	halk	âşıklarının	han-
gi	vasfını	hatırlatmaktadır?	Belirtiniz.	

2)	 Okuduğunuz	şiirde,	Anadolu’nun	ve	Anadolu	insanının	hangi	özellikleri	dile	getirilmiştir?	
3)	 Halk	şiirlerinde	genellikle	hece	ölçüsü	kullanılır.	Bu	ölçü,	dizelerdeki	hece	sayısının	eşitliğine	

dayanır.	Okuduğunuz	şiirin	ilk	dörtlüğündeki	dizelerin	hecelerini	sayınız.	Buna	göre	şiirde	ritmin	hece	
ölçüsünün	hangi	kalıbıyla	sağlandığını	belirtiniz.	

4)	 Şiiri	duraklarına	uygun	şekilde	okuyarak	ölçü	ve	durağın	metni	seslendirmede	ve	anlamlan-
dırmadaki	işlevini	açıklayınız.	

5)	 Birinci	ve	ikinci	dörtlüğün	kafiye	örgüsünü	tahtada	gösteriniz.	
6)	 “Anadolu	Sevgisi”	adlı	şiirin	nazım	biçimini	tespit	ederek	bu	nazım	biçiminin	özelliklerini	defte-

rinize	yazınız.	
7)	 Söyleyici	şiirin	 ilk	dörtlüğünde	“bilmezsin”	diyerek	kime	seslenmektedir?	Şiirde	söyleyici	 ile	

hitap	edilen	kişi	arasında	nasıl	bir	ilişki	vardır?
8)	 Şiirde	 geçen	 “Gönül	 perdelerinin	 sökülmesi”	 sözüyle	 anlatılmak	 istenen	 nedir?	 Bu	 dizede	

hangi	edebî	sanatın	kullanıldığını	belirleyerek	bu	edebî	sanatın	şiirin	anlamına	katkısını	değerlendi-
riniz.	

9)	 Okuduğunuz	şiirde	geçen	millî,	manevi	ve	evrensel	değerler	ile	sosyal	ögeleri	belirleyiniz.

Abdurrahim	Karakoç’un	“Mihriban”	adlı	şiirinin	bestelenmiş	hâlini	sınıfta	dinleyiniz.	Sizde	nasıl	bir	
etki	bıraktığını	söyleyiniz.		

1. Etkinlik

“Anadolu	Sevgisi”	adlı	şiirden	yola	çıkarak	Abdurrahim	Karakoç’un	düşünce	dünyası	ve	edebî	
kişiliği	hakkında	neler	söylenebilir?	

2. Etkinlik

Âşık	Veysel’in	 “Beni	Hor	Görme	Gardaşım”	 şiiri	 ile	Abdurrahim	Karakoç’un	 “Anadolu	Sevgisi”	
şiirini	tür,	biçim,	içerik,	dil	ve	üslup	özellikleri	yönünden	inceleyerek	şiirlerin	benzer	ve	farklı	yönlerini	
şema	hâlinde	tahtaya	yazınız.	Buna	göre	bu	şiirlerin	gelenek	içindeki	yerini	değerlendiriniz.	

3. Etkinlik

Türkiye’de	son	yüzyılda	yaşanan	sosyal,	kültürel,	ekonomik	ve	 teknolojik	gelişmelerin	 “âşıklık”	
geleneğini	nasıl	etkilediğini	sözlü	olarak	ifade	ediniz.

4. Etkinlik

Abdurrahim	Karakoç,	Cumhuriyet	Dönemi’nde	halk	şiiri	geleneğini	başarıyla	devam	ettiren	
ender	sanatçılarımızdan	biridir.	Şiirlerinde	şekil	ve	muhteva	bakımından	gelenekten	ayrılmamış	
fakat	kendine	has	imgelerle	halk	şiirine	yeni	bir	hava	ve	farklı	bir	söyleyiş	getirmiştir.	Sosyal,	dinî	
ve	millî	konuların	yanı	sıra	kimi	şiirlerinde	yetiştiği	coğrafyayı	(tabiatı)	şiirlerine	aksettirmiştir.	Bu	
şiirlerinin	içinde	bahar,	gurbet,	Anadolu	sevgisi	temalarını	işlemiştir.	Okuduğunuz	şiirinde	Ana-
dolu’yu	ve	Anadolu’nun	tabiat	güzelliklerini	gerçekçi	bir	şekilde	dile	getirmiştir.	Şiirde	kendisini	
halktan	uzak	görenlere,	Anadolu’yu	yakından	tanımayanlara	sitem	ederek	onlara	Anadolu	insa-
nının	sevgisini	ve	Anadolu’nun	tabiat	güzelliklerini	anlatmaya	çalışır.	
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Abdurrahim Karakoç (1932-2012)
Kahramanmaraş’ta	doğmuştur.	 İlkokulu	bitirince	bir	 süre	marangozluk	

yapmış,	1958-1981	yılları	arasında	belediyede	memur	olarak	çalışmıştır.	
Sanatçı	bir	ailede	yetişen	Karakoç,	şiire	çok	küçük	yaşlarda	ilgi	duyma-

ya	başlamıştır.	Dedesinden	ve	babasından	dinlediği	Yunus	Emre,	Dadaloğ-
lu	gibi	usta	halk	sanatçılarının	şiirlerinden	etkilenmiştir.	Halk	şiiri	geleneğini	
devam	ettirmiş,	şiirlerini	genellikle	dörtlük	nazım	birimiyle	kaleme	almıştır.	
Millî	ölçümüz	olan	hece	ölçüsünü	şiirlerine	başarı	ile	uygulamıştır.	Şiirlerin-
de	daha	çok	koşma	ve	semai	nazım	biçimini	kullanmış;	tabiat,	aşk,	gurbet,	
sosyal	konularla	birlikte	dinî	ve	millî	duyarlılıkları	işlemiş;	daha	çok	taşlamaları	ve	aşk	şiirleri	ile	
tanınmıştır.	Şiirlerindeki	 içten	anlatımı	ve	akıcı	üslubu	dikkat	çekicidir.	Birçok	şiiri	bestelenen	
Karakoç’un	“Mihriban”	adlı	şiiri	geniş	kesimler	tarafından	çok	sevilmiştir.	

Eserleri: Hasan’a	Mektuplar,	El	Kulakta,	Vur	Emri,	Kan	Yazısı,	Beşinci	Mevsim,	Dosta	Doğ-
ru,	Gökçekimi,	Akıl	Karaya	Vurdu	(şiir)…

DİL BİLGİSİ
1) “Sen	bizim	köyleri	görmedin	ki	hiç…”	dizesinde üç noktanın kullanılış gerekçesini belirtiniz. 

2) “Anadolu	Sevgisi” adlı şiiri imla bakımından inceleyiniz. Elde ettiğiniz sonuçları arkadaş-
larınızla paylaşınız.

3) Aralarındaki	bir	ilgiden	dolayı	aynı	konu	ile	ilgili	karşıt	kavramların,	düşüncelerin,	duyguların	ya	
da	özelliklerin	bir	arada	kullanılmasına	tezat	sanatı	denir.	

Aşağıdaki dizelerin hangisinde bu tanıma uygun bir kullanım vardır?
A)	Yolları	toz,	çamur,	evleri	kerpiç		 	 B)	Anlamaz,	bilmezsin	sen	bizim	halkı
C)	Sen	bizim	köyleri	görmedin	ki	hiç	 	 D)	O	kirli	kabukta,	o	en	temiz	iç
E)	Kağnılar	yollarda	yoncalar	dizde

4) Anlamaz, bilmezsin sen bizim halkı;
 Sevgiyi bulasın yakına gel ki…
 Kalıplar gerçeği göstermez belki,
 Gönül perdeleri sökülsün de gör.
Bu dörtlükte altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A)	Peşin	hükümlü	insanların	ortak	noktalarda	buluşamayacağı
B)	 İnsanların	kafasındaki	şablonların	onları	farklılaştığı
C)	Gerçeğe	ulaşmanın	her	zaman	çaba	gerektirdiği
D)	İnsanların	gerçeğe	ancak	deneyimleriyle	ulaşabileceği
E)	Ön	yargıların	insanların	gerçeği	görmesine	engel	olduğu

5) “Çekilmek” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Hele	boz	dumanlar	çekilsin	de	gör.”	
cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

A)	Ani	bir	baskınla	bozguna	uğrayan	düşman	askerleri	geri	çekildi.
B)	Gece	kıyıdan	iki	yüz	metre	ileriye	atılan	ağlar	akşama	doğru	çekiliyordu.
C)	Birbirinden	ilginç	bu	görüntüler	geçen	hafta	İstanbul	kıyılarında	çekilmiş.
D)	Birkaç	üründe	yapılan	indirimler	öne	çıkarılarak	müşteri	çekiliyor.
E)	 İstanbul	Boğazı'nda	sabah	saatlerinde	etkili	olan	sis	öğleye	doğru	çekildi.
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A. Yazma Tür ve Tekniklerini Tanıma
Bu	ünitede,	 incelediğiniz	şiirlerden	birinin	tarzını	örnek	alarak	şiir	yazacaksınız.	Yazaca-

ğınız	şiirinizin	 temasını	belirleyiniz.	Seçtiğiniz	şiirin	 “şiir	anlayışını	ve	 tarzını”	dikkate	alarak	
şiirinizi	hangi	nazım	biçimi,	nazım	türü	ve	ölçüyle	yazacağınızı	belirleyiniz.	Bu	biçim	ve	türün	
özelliklerinin	yanı	sıra	seçtiğiniz	şiir	anlayışının	ilke	ve	kurallarını	da	yazacağınız	şiirde	uygu-
lamaya	ve	şiirinizi	bunları	göz	önünde	bulundurarak	yazmaya	gayret	ediniz.	

Garip	akımına	uygun	bir	şiir	yazmak	isterseniz	şairane	söyleyişlerden,	edebî	sanatlardan	
kaçınmanız	gerekir.	Dinî	duyarlılıkları	yansıtan	bir	şiir	yazacaksanız	temanızı	buna	uygun	seç-
melisiniz.	Serbest	ölçüyle	yazmaya	karar	vermişseniz	yazacağınız	şiirin,	belirli	bir	ölçüsü	ve	
kafiye	düzeni	olmayacaktır.	Bu	tür	metinlerde	hece	ya	da	aruz	ölçüsü	kullanılmaz.	Serbest	öl-
çülü	şiirlerde	ahenk	ölçü	veya	kafiyeyle	değil;	söz	dizimi,	kelime	tekrarları	ve	aliterasyon,	aso-
nans	gibi	ses	uyumlarıyla	sağlanır.	Serbest	şiirlerde	dizelerin	hece	sayısı,	hecelerin	açık	ya	da	
kapalı	olması,	dize	sonlarında	kafiye	bulunup	bulunmaması	tamamen	şaire	bağlı	niteliklerdir.	
Şiirin	birimine	de	(beyit,	üçlük,	dörtlük,	bent...)	şair	karar	verir.	Şair	estetik	kaygı	içerisinde	bu	
ögeleri	özgürce	kullanır.	Serbest	şiirin	ölçüsüz	olması	şairlerin	biçime	önem	vermediği	anla-
mına	gelmez.	Aksine	şairler,	serbest	şiirlerde	ahengi	sağlamak	için	söyleyiş	güzelliğine	dikkat	
ederler.	Siz	de	herhangi	bir	ölçü	ve	kafiye	kaygısı	gütmeden	duygu	ve	düşüncelerinizi	güzel	
bir	şekilde	ifade	etmeye	çalışınız.	Dizelerinizi	uzun	ya	da	kısa	şekilde	yapılandırabilir,	şiiriniz-
de	 imge	ve	çağrışımlara	yer	verebilirsiniz.	Bu,	şiirinize	derinlik	katacak	bir	ayrıntıdır.	Şiirler,	
duygu	ve	düşüncelerin	gelişigüzel	anlatıldığı	metinler	değildir.	Bu	yüzden	şiirinizi	oluştururken	
kullanacağınız	kelimeleri	dikkatlice	seçiniz	ve	şiirinizde	imgelerden	yararlanınız.	Şiirinizin	tas-
lağını	oluşturduktan	sonra	arkadaşlarınıza	ya	da	öğretmeninize	okuyarak	onların	eleştirilerini	
dinleyiniz.	Yapılan	değerlendirmeleri	dikkate	alarak	metninizi	gözden	geçiriniz	ve	şiirinize	son	
şeklini	vererek	arkadaşlarınızla	paylaşınız.	

B. Yazma Sürecini Uygulama
İncelediğiniz	şiirlerden	birinin	tarzını	örnek	alarak	bir	şiir	yazınız.	Yazdığınız	şiirleri	öğret-

meniniz	ve	arkadaşlarınızla	birlikte	değerlendirdikten	sonra	çeşitli	araç	ve	yöntemlerle	(sınıf	
panosu,	okul	panosu,	dergi,	gazete,	sosyal	medya…)	sergileyiniz.

YAZMA ÇALIŞMALARI
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A. Sözlü İletişim Tür ve Tekniklerini Tanıma 
Şiir	dinletiniz	için	Cumhuriyet	Dönemi	Türk	şiirinden	ve	Türk	dünyasına	ait	şiirlerden	seçim	yapınız.	

Şiir	dinletisi	için	gerekli	olan	müzik	parçalarını	şiirlerin	ses	ve	anlamına	uygun	şekilde	belirleyiniz.	Arka-
daşlarınız	arasında	enstrüman	çalanlar	varsa	parçaların	canlı	çalınması	için	onlardan	destek	alabilirsi-
niz.	Şiir	okuyacak	kişilerin	metinleri	ezbere	okuması	şiirlerin	etkisini	artıracaktır.	Bu	sebeple	şiirlerinizi	
ezberlemeye	çalışınız.	Şiir	dinletisinin	senaryosunu	ve	sunum	metnini	oluşturduktan	sonra	okulunuzun	
uygun	mekânlarında	birkaç	defa	prova	yapınız.	Provalarda	göze	çarpan	eksiklikleri	gideriniz.	Şiir	din-
letinizin	yeri	ve	saati	için	gerekli	duyuruları	yapınız.	Belirlenen	zamanda	şiir	dinletinizi	gerçekleştiriniz.	

B. Sözlü İletişim Uygulamaları 
Cumhuriyet	Dönemi	Türk	şiirinden	ve	Türk	dünyasına	ait	şiirlerden	oluşan	bir	şiir	dinletisi	hazırla-

yınız.	Belirleyeceğiniz	bir	tarihte	sınıfta	ya	da	okul	konferans	salonunda	hazırladığınız	şiir	dinletisini	
sununuz.

SÖZLÜ İLETİŞİM
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3. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1)	 O zaferler getiren atların
 Nalları altındanmış;
 Gidişleri akına,
 Gelişleri akındanmış.
 Bu dörtlüğün nazım türü nedir?

2)	 “Başım,	toprak	altında	bir	maden	gibi	pişmiş.”	dizesindeki benzetmeyi ögelerine ayırınız.
Benzeyen	 :	............................	 Kendisine	benzetilen	:	............................
Benzetme	yönü	:	............................	 Benzetme	edatı	 :	............................

3)	 Aşağıda verilen ifadeler doğru ise yargının başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız. 
(....)	a.	“Açılan	bir	gülsün	sen	yaprak	yaprak”	dizesinde	istiare	sanatı	vardır.	
(....)	b.	“Kopardılar	 ayı	 gökten/Bir	 ipek	 dala	 astılar...”	 dizelerinde	 bir	 söz,	 benzetme	 amacı	
güdülmeden	hem	gerçek	hem	de	mecaz	anlamını	düşündürecek	biçimde	kullanılmıştır.	
(....)	c.	“Dalacağım	 kendimin	 hayran	 hayran	 seyrine”	 dizesinde	 mecaz	 anlamlı	 bir	 kelime	
bulunmaktadır.	
(....)	ç.	“Ruhum	öyle	bir	zindanın	içine	kapatıldı	ki”	dizesinde	somutlaştırma	yapılmıştır.	
(....)	d.	“Bir	 kalbin	 destanını	 aşkla	 yazıyor	 kalem”	 dizesinde	 kişileştirme	 (teşhis)	 sanatına	
başvurulmuştur.		

4)	 Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi içerisinde yer almaz?
A)	Toplumcu	Gerçekçi	 B)	Yedi	Meşaleciler	 C)	İkinci	Yeni	
	 D)	Birinci	Yeni	 E)	Genç	Kalemler

5)	 •	 Dize	yapısına	ve	kelime	seçimine	önem	verilir.	
	 •	 Çağrışımlara	dayalı	bir	dil	kullanılır.
	 •	 Anlamdan	çok	söyleyişe	önem	verilir.	
	 •	 Düşsel	ve	bireysel	yön	ağır	basar.	
 Verilen özellikler aşağıdaki şairlerden hangisinin şiirleriyle örtüşmez?

A)Asaf	Halet	Çelebi	 B)	Ziya	Osman	Saba		 C)	Necip	Fazıl	Kısakürek		
	 D)	Oktay	Rifat	Horozcu		 E)	Cahit	Sıtkı	Tarancı

6)	 Cumhuriyet sonrası Türk şiirinde kimi şairlerin tanınmasında bazı eserlerinin katkısı çoktur. Bu 
şairler bu eserlerinden dolayı takma isimlerle anılmıştır. Necip Fazıl'ın “Kaldırımlar Şairi”, “İstik-
lâl Marşı”nın millî marş olması sebebiyle, Mehmet Âkif'in “millî şair” olarak anılması bu duruma 
örnek gösterilebilir. 

 Aşağıdakilerden hangisi, bayrak şairi olarak tanınan şairimizdir?
A)	Orhan	Şaik	Gökyay	 B)	Arif	Nihat	Asya	 C)	Âşık	Veysel	
	 D)	Cahit	Zarifoğlu		 E)	Attilâ	İlhan
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7)	 Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A)	Necip	Fazıl	Kısakürek-Örümcek	Ağı		 B)	Cahit	Sıtkı	Tarancı-Otuz	Beş	Yaş
C)	Nazım	Hikmet	Ran-835	Satır	 D)	Arif	Nihat	Asya-Vazgeçemediğim
E)	Attila	İlhan-Sisler	Bulvarı

8)	 I.	 Edip	Cansever-İkinci	Yeni
	 II.	 Oktay	Rifat-Yedi	Meşale

	 III.	Ziya	Osman	Saba-Birinci	Yeni	

	 IV.	Nazım	Hikmet-Toplumcu	Gerçekçi

	 V.	 Abdurrahim	Karakoç-Halk	şiiri

 Yukarıdaki eşleştirmelerden hangi ikisinde hata yapılmıştır?	

A)	I	ve	II	 B)	I	ve	III	 C)	II	ve	III	 D)	II	ve	IV		 E)	III	ve	IV

9)	 Necip Fazıl Kısakürek ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)	Halk	şiirinin	şekil	ve	içerik	özelliklerinden	yararlanmıştır.
B)	Şiirlerinde	daha	çok	günlük	yaşamla	ilgili	konuları	işlemiştir.	
C)	Kendine	özgü	üslubuyla	her	türde	eser	vermiştir.
D)	Fransız	sembolistlerinden	etkilenmiştir.
E)	Şiirlerinde	mistik	düşüncelere	yer	vermiştir.

10)	 1980 sonrası Türk şiiriyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A)	Kimi	özellikleriyle	geleneğin	devamlılığını	yansıtır.
B)	Farklı	eğilimler	ve	şiir	anlayışları	görülür.
C)	Daha	çok	şiir	ve	edebiyat	dergileri	etrafında	gelişir.
D)	Şairler	bireysel	temalardan	uzaklaşıp	toplumsal	temalara	yönelirler.
E)	Bu	dönemde	ortak	hareket	eden	edebî	bir	topluluk	oluşmaz.

11)	 I.	 Şimdi bomboş sebilden selviler bir şey sorar,
  Hatırlatır uzıyan dem çekişleri rüzgâr,
  Mermer basamaklarda uçuşur beyaz tüyler.
	 II.	 Bir insan daha var, çok şükür, evde;
  Nefes var,
  Ayak sesi var;
  Çok şükür, çok şükür

Numaralanmış şiirlerin temsil ettiği şiir anlayışları sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde ve-
rilmiştir?	

	 I II
A) Yedi	Meşaleciler Toplumcu	şiir
B) İkinci	Yeni Mistik	şiir
C) Mistik	şiir İkinci	Yeni
D) Yedi	Meşaleciler Garipçiler
E) Toplumcu	şiir	 Garipçiler
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12)	 annem mi bir kadın
 geciken bir kadın geceyatısına
 ölüm kendini göstereli babamın saçlarından
 günübirlik bir kadın
 Üsküdar’la İstanbul arasında
 Bu şiir, teması bakımından aşağıdaki şiir anlayışlarından hangisini örnekler? 

A)	İkinci	Yeni	şiiri	
B)	Metafizik	anlayışı	öne	çıkaran	modern	şiiri	
C)	Saf	şiir	
D)	Millî	Edebiyat	anlayışını	yansıtan	şiir	
E)	Toplumcu	gerçekçi	şiir	 	 	

13)	 Bunlar beyaz güvercinler
 Bunlar büyük meydanlar
 Bu küçük bir dağ çiçeği
 Sen hiç gülmeyi bilmiyorsun
 Sen hiç sevmeyi bilmiyorsun.
 Bu dizelerdeki en belirgin ahenk unsuru aşağıdakilerden hangisidir?

A)	Durak	 B)	Kelime	tekrarları	 C)	Nakarat
	 D)	Ölçü	 E)	Ses	benzerlikleri

14) Aşağıdakilerden hangisi “Garip” akımının görüşlerinden biri değildir?
A)	Uyak	şiirden	atılmalıdır.
B)	Teşbih,	istiare,	mübalağa	gibi	edebî	sanatlara	şiirde	ihtiyaç	vardır.
C)	Şairin	ahenk	için	belirli	bir	ölçü	kullanması	gerekmez.
D)	Şiirde	önemli	olan	anlamdır,	şiir	herkesin	anlayabileceği	bir	açıklıkta	olmalıdır.
E)	Şiirde	şairanelikten	ve	basmakalıp	sözlerden	uzak	durulmalıdır.

15)	 Aşağıdakilerden hangisi “Cumhuriyet	sonrası	Türk	halk	şiiri” için söylenemez?
A)	Şiirler,	sade	bir	halk	Türkçesiyle	söylenmiştir.	
B)	Aşk,	tabiat,	tasavvuf	gibi	temalarla	birlikte	toplumsal	temalar	da	işlenmiştir.	
C)	Şiirler	tamamen	hazırlıksız	(doğaçlama)	olarak	söylenmiştir.	
D)	Halk	şairleri	usta-çırak	ilişkisiyle	yetişmeye	devam	etmişlerdir.
E)	Halk	şairleri	kitle	iletişim	araçlarıyla	geniş	kitlelere	ulaşmışlardır.

16)	 Aşağıdakilerden hangisi “İkinci	Yeni”nin özelliklerinden biri değildir?
A)	Garipçilerin	şiir	anlayışına	tepki	olarak	doğmuştur.
B)	Soyut	ve	kapalı	anlatımdan	uzaklaşılmıştır.	
C)	Kafiyeden	ölçüden	uzak	durmuş,	serbest	şiirler	yazmışlardır.
D)	Bilinçaltını	su	yüzüne	çıkarmayı	hedefleyen	sürrealizm	akımının	etkisi	görülür.	
E)	 İlhan	Berk,	Cemal	Süreya,	Edip	Cansever,	Turgut	Uyar	önemli	temsilcileridir.
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4. ÜNİTE: ROMAN
KONULAR
OKUMA ÇALIŞMALARI

•	 1923-1950	arası	Türk	edebiyatında	roman
•	 1950-1980	arası	Türk	edebiyatında	roman
•	 1980	sonrası	Türk	edebiyatında	roman
•	 Türk	dünyası	edebiyatında	roman
•	 Dünya	edebiyatında	roman
•	 Paragrafta	anlamla	ilgili	çalışmalar
•	 İmla	ve	noktalama	çalışmaları

YAZMA ÇALIŞMALARI
•	 İncelenen	romanlardan	biri	üzerine	tanıtma-değerlendirme	yazısı	yazma

SÖZLÜ İLETİŞİM
•	 Okunan	bir	roman	hakkındaki	düşüncelerle	ilgili	hazırlıksız	konuşma

145



Hazırlık

1)	 “Aydın,	entelektüel”	kelimeleri	size	neyi	çağrıştırıyor?	Topluma	yön	veren	aydınlarla	halk	
arasında	kopukluk	nasıl	oluşabilir?	Düşüncelerinizi	sözlü	olarak	belirtiniz.	

2)	Kurtuluş	Savaşı’nı	konu	edinen	romanlar	hangileridir?	Bunlardan	en	beğendiğiniz	hangisidir?
3)	Cumhuriyet	Dönemi	Türk	Edebiyatı'nda	roman	türünün	gelişimi	ve	genel	özellikleri	hakkın-

da	araştırma	yapınız.	Elde	ettiğiniz	sonuçları	bir	sunu	hazırlayarak	arkadaşlarınızla	paylaşınız	(1.	
etkinliğe	yöneliktir.).

1. Metin

OKUMA ÇALIŞMALARI

Aşağıdaki parça, Ahmet Celal’in köylülerin kendisiyle ilgili düşüncelerinden bahsettiği bö-
lümden alınmıştır. 

	(...)
Gerçi	köye	geldiğim	ilk	günden	beri,	daima,	herkesten	ayrı	bir	durumdayım.	Gözle	görünmez	bir	

çember,	bir	nevi	karantina	kordonu	beni	aralarına	karışmak	istediğim	bu	küçük	insan	kümesinden	
ayırıp	duruyor.	Ne	yapsam	bu	çemberi	yaramıyorum.	Zaten	korkunç	engin	bir	ıssızlıkla	çepeçevre	
çevrilmiş	bir	köyün	içinde	benim	etrafımı	ayrıca	başka	bir	ıssızlık	sarmış	bulunuyor.	

Mehmet	Ali	olmasa	hiç	kimse	benimle	konuşmayacak,	benim	yanıma	yaklaşmaktan	çekinecek,	
bana	köyün	sokaklarında	dikili	bir	korkuluk	gibi	bakacak.	 İlk	günler	çocuklar	benden	ürküp	kaçış-
mıyorlar	mıydı?	 Köpekler	 arkamdan	 havlamıyorlar	mıydı?	Oysa,	 ben	 ne	 acayip,	 ne	 korkunçtum.	

(Bir paşanın oğlu olarak dünyaya gelen Ahmet Celal, yedek subay olarak katıldığı I. Dünya Sa-
vaşı’nda sağ kolunu kaybetmiştir. Savaş bitiminde yalnız kalan ve daha otuz beş yaşına gelmeden 
diri diri mezara gömüldüğünü düşünen Ahmet Celal, büyük bir yıkıma uğrar. Yaşama sevincini 
kaybettiği bu süreçte, savaşta kendisinin emir eri olan Mehmet Ali’nin, “Gel beyim, seni bizim köye 
götüreyim.” teklifini kabul ederek Mehmet Ali’nin Orta Anadolu’da, Porsuk Çayı kenarındaki köyüne 
gider ve oraya yerleşir. Köylüler arasında kendini doğaya bırakarak benliğinde taşıdığı acılardan ve 
umutsuzluktan kurtulmak isteyen Ahmet Celal, köye yerleştikten sonra büyük bir hayal kırıklığı yaşar. 
Köye yerleştiği ilk günden itibaren yaşam tarzı, düşünceleri, alışkanlıkları, konuşması, giyim kuşamı 
köylüler tarafından garipsenen Ahmet Celal, köyde “yaban” olarak anılmaya başlanır. Köylüler, köyün 
zengin adamlarından biri olan Salih Ağa’dan çekindikleri için onun sözünden çıkmamaktadır. )

YABAN
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Bilakis...	Ve	buraya	yabancılardan	kaçıp	geldim;	yabancının	cevrinden	kaçıp	geldim.	Tâ	ki,	kendi	
kanımdan,	kendi	canımdan	bu	küçük	insan	cemiyetinin	içine	karışayım,	onunla	haşır	neşir	olayım,	
onda	kimsesizliğimi	unutayım	diye...	Yolda,	Mehmet	Ali'ye	durup	durup	şu	sözleri	tekrar	ediyordum:	

“Anan,	benim	anam;	kardeşlerin	benim	kardeşlerim	olacak.	Bunu	iyi	bil.”	ve	Mehmet	Ali	hiç	cevap	
vermeksizin	yağız	erkek	çehresinin	ortasındaki	o	çocuk	tebessümüyle	gülümsüyordu.	

O	vakitten,	bunun	ne	kadar	imkânsız	olduğunu	düşündüğü	için	midir	ki	öyle	susup	gülümsüyordu?	
Kim	bilir,	kim	bilir...	Türk	köylüsünün	ruhu,	durgun	ve	derin	bir	sudur.	Bunun	dibinde	ne	var?	Yalçın	
bir	kaya	mı,	balçık	yığını	mı,	bir	yumuşak	kum	tabakası	mı?	Keşfetmek	mümkün	değildir.	

Onlara	hitap	ettiğim	vakit	hiçbir	şey	anlamaz	gibi	bön	bön	yüzüme	bakarlar.	Sonra	kendi	araların-
da	bir	şeyler	mırıldanırlar.	Hissederim	ki	sözlerimi	anlamışlar	fakat	tasvip	etmemişlerdir.	Bazen	bıyık	
altından	bana	güldüklerini	de	sezerim.	

Buraya	gelişimin	ilk	haftaları,	etrafıma	yalnız	korku	ve	kuşku	veriyordum.	Beni,	hükûmet	tarafın-
dan	gönderilmiş	herhangi	bir	memur,	bir	tahsildar,	bir	öşürcü,	bir	jandarma,	yoksa	bir	askerlik	şubesi	
başkanı	mı	sandılar	bilmem	fakat	hepsinin	yüzünde	korku	ve	kuşku	belirtilerini	açıkça	görmüştüm.	

Sonradan	benim	ne	o	ne	de	şu	olmadığım,	benim	bir	hiçten	ibaret	olduğum	anlaşılınca	irkinti	ile	
buruşan	alınlar	yerine	hayretle	açılan	gözler	ve	sinsi	bir	istihza	ile	bükülen	dudaklar	görmeğe	baş-
ladım.	Bana	bakarken	her	birinin	gözlerinde	parlayıp	sönen,	sönüp	parlayan	bir	acayip	ışık	damlası	
beliriyordu.	Şüphesiz,	kökleri	benim	erişemeyeceğim	derecede	uzaklarda	bir	nevi	gizli	 ve	şeytani	
zekânın	bir	sızıntısı	olan	bu	ışık	kadar	beni	rahatsız	eden	bir	şey	hatırlamıyorum.	O	beni	her	yerde,	
her	dakika	izliyor,	tek	kurtuluş	deliğim	olan	odama	kadar	sokuluyor;	yıkanırken,	giyinirken,	soyunur-
ken	veya	tıraş	olurken	bir	an	yakamı	bırakmıyor.	

En	basit,	en	sade,	en	tabiî	hareketlerim	onlara,	bir	sirk	ortasında,	bir	soytarının	takla	atışları,	sıç-
rayışları,	yuvarlanışları	kadar	tuhaf	geliyor.	

Mehmet	Ali'ye	soruyordum:	
—	Niçin	her	şeyim	senin	hemşerilerinin	bu	kadar	tuhafına	gidiyor?	
Mehmet	Ali	önce	inkâr	etmek	istiyordu;	sonra	kendini	tutamıyor;	baklaları,	birer	nasihat	hâlinde,	

ağzından	çıkarıyordu:	
—	Beyim	her	gün	tıraş	olmayıver.	
—	Beyim,	bu	dağın	başında	sabah	akşam	dişlerini	fırçalamak	neyine	gerek.	
—	Beyim,	bizde	saçlarını	kadınlar	tarar.	
—	Beyim,	geceleri,	sabahlara	dek	mırıl	mırıl	ne	okuyup	duruyorsun?	Seni	büyü	yapar	sanırlar.	
(...)

(Ahmet Celal, bir yandan köy yaşamına ve köylülere alışmak için çaba gösterirken bir yandan da 
Mehmetçiklerin düşmana karşı verdiği mücadeleyi gazetelerden takip etmeye çalışır. Gazetelerden 
öğrendiği Birinci İnönü Zaferi’ne çocuklar gibi sevinir, önüne gelen herkese heyecanla bu zaferden 
bahseder. Onlara Mustafa Kemal’in önderliğinde verilen kurtuluş mücadelesini anlatır. Bu heyecan-
lı konuşmalar köylülerin kalplerinde en ufak bir heyecan yaratmaz. Ahmet Celâl, Millî Mücadele 
konusunda bu derece duyarsız kalan köylüler karşısında ne yapacağını şaşırır. Zira köylü, kendileri-
ni sömüren Salih Ağa’nın ve köye yılda bir defa uğradığı hâlde köylüden yüklü miktarda hediye top-
layarak onların dinî duygularını istismar eden Şeyh Yusuf ’un sözlerine daha çok itibar etmektedir. 

Ahmet Celal sıkıntılarından uzaklaşmak için kırlarda dolaşmaya çıkar. Dere kenarında genç 
bir kıza rastlar ve ilk kez gördüğü bu köylü kızına âşık olur. Bu arada savaş tüm hızıyla devam 
etmektedir. Cepheye giden Türk askerleri ara sıra köye uğrarlar. Ahmet Celal savaşın gidişatı hakkın-
da onlardan bilgi alır. Bir sabah Yunan askerleri köyü işgal ederler. Her evden yiyecek toplarlar ve 
Ahmet Celal'i göz hapsine alırlar. İşgalciler tüm ihtiyaçlarını köylüden karşıladıkları hâlde onlara 
kötü davranırlar.
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Aşağıdaki parça, düşman askerlerinin köyü istila ettikten sonra yaptıklarını anlatan bölüm-
den alınmıştır. 

(…)
Düşman	kıtası,	köyü	sömürmeye	devam	ediyor.	Meğer	bu	kara	kuru	köyün	ne	kadar	çok	adamı	

ne	çok	zaman	besleyecek	özü	varmış!	Emeti	Kadın'ın	yumurtaları	bitip	tükenmek	bilmiyor.	İşittiğime	
göre	düşman	hayvanları,	Salih	Ağa'nın	saman	ve	arpalarını	yiye	yiye	hâlâ	bitirememişler.	Bizim	Bekir	
çavuşlar,	Zeynep	Kadınlar,	ya	şu	ya	bu	karargâh	mutfağına	bulgur,	fasulye,	nohut	taşıyıp	dururlarmış.	
Sığırtmaç	Hasan'ın	sürüsünden,	her	gün	bir-iki	baş	eksiliyormuş.	

Subaylar,	askerler	ne	alırlarsa	hep	“Parasını	vereceğiz.”	derlermiş.	Emeti	Kadın'ın	koynu	Rumca	
yazılı	kâğıtlarla	dolu	ve	kâğıtlar	çoğaldıkça	kadının	para	almak	umudu	azalıyor.	Bir	gün	yavaşça,	

—	Şu	hâlde,	niye	saklıyorsun,	dedim.	
—	Ey,	herkes	saklar.	Ben	de	saklarım,	dedi.	Belki	sonunda	bir	şey	çıkar.	
—	Yok	canım,	nafile,	bu	kâğıtları	boş	yere	taşıyorsun.	At	onları,	yırt	at,	dedim.	
Emeti	Kadın,	ağlar	gibi	suratını	buruşturarak:	
—	Amanın,	sonra	bir	tühmet	olur.	Beni	döverler,	dedi.	
Sesimi	daha	ziyade	yavaşlatarak:	
—	Döverler	mi?	Başkalarını	dövdükleri	var	mı?	
—	Çok,	ay	oğul.	Çok,	istediklerini	vermedin	mi,	hemen	el	kaldırırlar.	
(…)	
Artık	Emine	için	ayrı	bilgi	istemeye	dilim	varmadı.	Zaten	yavaş	sesle	konuşmamız	pencereden	içe-

riyi	gözetleyen	nöbetçinin	dikkatini	çekmeğe	başladı.	Sanki	dudaklarımın	kımıldamasından	bir	mana	
çıkarmağa	çalışmış	gibi	dik	dik	yüzüme	bakıyor.	

Bu	sabah...	hâlâ	inanamıyorum.	Ne	gözlerime	ne	kulaklarıma,	hâlâ	inanamıyorum.	Bu	sabah,	bir	de	
baktım	ki,	düşman	askerlerinden	eser	kalmamış.	Kalkıp	gitmişler.	Nereye?	Nasıl?	Ortada	Salih	Ağa	ile	
imam	yok.	Kumandan	sabahleyin	erkenden	köylüleri	toplamış,	“Bize	yol	göstermek	için	iki	adam	verin.	
Biz	şöyle	 ileriye	doğru	varıp	döneceğiz.	Size	verdiğimiz	hesap	pusulalarını	da	 iyi	saklayın.	Dönüşte	
öderiz.”	demiş.	

Bunun	üzerine	Salih	Ağa	ile	imam,	hemen	öne	atılmışlar.	“Biz	size	yol	gösteririz.”	demişler.	
Emeti	Kadın	bana	bu	havadisi	verirken	başını	iki	yana	sallıyor:
—	Ne	açıkgöz	şey,	şu	Salih	Ağa.	Belki	yolda	arpa,	saman	parası	alırım	diye	hemen	herkesi	önledi.
—	Nasıl	alabilirler.	Mademki,	dönüşte	veririz	demişler.
—	Alır	o...	Kim	bilir	herifleri	nasıl	kandırır,	alır	o.	Zaten	alırsa,	böylelikle	alır.	Sanki	biz	onların	tekrar	

döneceklerine	inandık	mı?	Ay	oğul,	kim	döner,	kim	verir?	Bu	hiç	olacak	iş	mi?
—	Ben	sana	söyledim	ama	aklın	şimdi	başına	geldi.
Emeti	kadın	düşündü	taşındı:
—	Bundan	sonra	gelen	olursa	peşin	para	isterim.	Başka	türlü	ne	bir	damla	süt	ne	de	bir	tane	yu-

murta	veririm.
—	İnşallah,	bundan	sonra	ne	gelen,	ne	isteyen	olur.	
(…)	

(Kısa süre sonra işgalci askerler yeniden köye döner ve halka zulmetmeye devam ederler. Askerler 
köylüleri meydana toplayıp evleri ateşe verirler. Ahmet Celal, köydeki yaşadığı her şeyi kaleme aldığı 
defterini yangından kurtarmak için yanına alır. Defteri okuyacak olanlardan bir isteği vardır: Köy-
lüyü suçlamamaları. Ahmet Celal’e göre köylünün bu kadar cahil kalmasında Türk aydını suçludur. 
Türk aydını, köylüsünü bu çorak tabiatla baş başa bırakmış ve bu insanlarla hiç ilgilenmemiştir. 
Meydana toplanan kalabalığın içinde Ahmet Celal, Emine'yi görür ve onu kaçırmayı planlar. Ka-
ranlıktan faydalanarak Emine’yle birlikte mezarlığa doğru kaçarlar. Bu sırada Emine askerlerin 
açtığı ateşle vurulur.)
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Aşağıdaki parça, Ahmet Celal’le Emine’nin düşman askerlerinden kaçışını anlatan bölüm-
den alınmıştır. 

(…)
—	Şimdi	tam	fırsat:	Haydi	kalk.	Biz	de	kaçalım.	
Emine	ile	ben,	taş	yığınlarının,	devrilmiş	kazık	veya	araba	tekerleklerinin	ve	daha	başka	yıkıntı-

ların	üstünden	atlayarak,	koşmağa	başladık.	Tam	bu	sırada,	havada	kurşunların	vızladığını	 işittik.	
Emine:	

—	Amanın	bize	atirler,	diyecek	oldu.	Ben	elimle	ağzını	kapadım.	
—	Sus,	sus.	Hemen	şu	duvarın	arkasına	saklanalım.	Yanan	evlerden	birinin	sıcak	külleri	 içine	

atlıyoruz	ve	kerpiçinin	samanları	henüz	tütmekte	olan	bir	duvar	artığını	kendimize	siper	yapıyoruz.	
Tamamıyla	bana	yaslanmış	duran	Emine'nin	kalbi	küt	küt	atıyor:	

—	Bu	kadar	korkma,	bu	kadar	korkmak	iyi	değildir.	Sonra	ne	yapacağımızı	şaşırırız.	Fakat	silah	
devam	ediyor	ve	halk	bağrışarak	kaçıyor.	Gecenin	içinde	birçok	ayak	sesleri	pat	pat	sağa	sola,	yana	
arkaya	dağılıyor,	yaklaşıp	uzaklaşıyor.	

—	Emine,	ha	bir	gayret	daha,	dedim.	Bizim	evin	dirseğini	dönüp	karşıki	yokuşu	tuttuk	mu,	soluğu	
mezarlığın	içinde	alırız.	

Gene	 düşe	 kalka	 koşmaya	 başladık.	 Bize,	 düşman	 askerleri	 kaçan	 köylülerin	 arkasından	 ko-
valıyor	gibi	geliyor.	Bunların	her	biri	delice	her	yana	kurşunlar	yağdırıp	duruyor.	Birden	Emine'nin	
sendelediğini	 hissettim.	 Benim	 “Ne	 var?	Ne	 oldu?”	 diye	 sormamla,	 onun,	 “Vuruldum.”	 demesine	
vakit	kalmadı,	ben	de	sağ	böğrümde	tuhaf	bir	darbe	duydum.	Fakat	dişlerimi	sıkıp	belli	etmeden	ve	
sendeleyen	kızı	elinden	kavrayıp	yarı	sürükler,	yarı	taşırcasına	ileriye	götürdüm.	

Bizim	evin	dirseğini	nasıl	geçtik?	Mezarlığın	yolunu	nasıl	 tırmandık?	Bilmiyorum.	 İkimiz	birden	
mezar	taşlarının	arasına	düştüğümüz	vakit,	artık	ne	bende,	ne	onda	kıpırdayacak	mecal	kalmıştı.	
Emine:	

—	Ben	bittim,	dedi.	
—	Nerede	bakayım	yaran,	nerede?	
Emine	sol	kalçasını	gösterdi.	Elimi	kalçasının	üstünde	gezdirir	gezdirmez	elimin	kana	bulandığını	

hissettim.	Benim	de	böğrümden	bir	ince	sızıntı	ta	bacağıma	kadar	akıyor.	Ne	yapacağımı	şaşırmış	
bir	hâlde,	bir	süre	Emine'nin	yüzüne	bakakaldım.	Sonra,	birden	aklıma,	üst	gömleğimi	yırtıp	ona	ve	
kendime	şimdilik	bir	sargı	yapmak	fikri	geldi.	Önce,	bin	zahmetle	ceketimi	çıkardım.	Emine'ye:

—	Şu	gömleğimi	de	sen	çıkar,	dedim.	
Gömleğin	bir	ucundan	ben,	bir	ucundan	da	o	tuttu.	İkiye	ayırdık,	bir	parçasını	uzunlama	katladık	

ve	gene	bir	ucundan	o,	bir	ucundan	ben	tutarak	yaralı	kalçaya	sardık.	Emine	yaslandığı	yerden	dav-
randı:

—	Ne!	Sen	de	mi	vuruldun?	diye	haykırdı.
Bu	ses	bana	umulmaz	bir	güç	verdi.	
—	O	kadar	ağır	bir	şey	değil.	Bir	kurşun,	sağ	böğrümü	çizip	geçmiş	olacak.	Ama	biraz	kanıyor,	

dedim.	
Emine	bir	hemşire	şefkatiyle	karanlığın	içinden	ellerini	bana	doğru	uzattı.	
(…)

(Yaralı halde mezarlıkta bekleyen Ahmet Celal ve Emine, biraz uyuyup sabah yola çıkmak üzere 
anlaşırlar. Gece boyu düşman askerlerinin köyde yaptığı katliam seslerini işitirler. Tan yeri ağarırken 
yola çıkmak isterler ama Emine bacağını hareket ettiremez. Ahmet Celal, defterin son satırlarını 
yazarak onu Emine’ye teslim eder. Tek başına yaralı bir şekilde uzaklara doğru yürür.)

Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU, Yaban
(Kısaltılmıştır.)
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Metin ve Türle İlgili Açıklamalar

Yakup	Kadri	Karaosmanoğlu’nun,	Millî	Mücadele'nin	zorlu	sürecini	tüm	yönleriyle	göstermek	
amacıyla	kaleme	aldığı	“Yaban”,	yayımlandığı	dönemde	büyük	yankılar	uyandırmıştır.	Millî	Mü-
cadele	Dönemi'nde	Anadolu	köylüsünün	Kurtuluş	Savaşı’na	bakışını	ve	o	dönemki	aydınlarla	
köylüler	arasındaki	fikir	ayrılıklarını,	I.	Dünya	Savaşı’nda	kolunu	kaybeden	bir	subayın	gözün-
den	anlatmaya	 çalışan	 “Yaban”	 romanı,	Yakup	Kadri	Karaosmanoğlu’nun	en	 çok	bilinen	 ve	
hakkında	en	çok	yorum	yapılan	eseridir.	Bu	roman	kendi	dönemindeki	realist	anlayışa	uygun	
biçimde	yazılmıştır.	

Romandaki	olaylar,	1922	yılında	geçer.	Yazar,	Millî	Mücadele	sürecini	anlatırken	aydınlarla	
köylüler	arasındaki	uçurumu	gözler	önüne	serer.	Yakup	Kadri,	romanı	Ahmet	Celal’in	günlüğü	
şeklinde	kurgular.	Ana	kahraman	Ahmet	Celal	olayları	ve	şahısları	belirli	bir	zaman	süreci	ve	bir	
bütünlük	içinde	okuyucuya	anlatır.		

“Yaban”	başta	olmak	üzere	Cumhuriyet’in	ilk	çeyreğinde	yazılan	romanlar	Türkiye’nin	geçir-
diği	tarihî	ve	sosyo-kültürel	değişimleri	gözler	önüne	seren	bir	ayna	niteliği	taşır.	Millî	Edebiyat	
zevk	ve	anlayışını	sürdüren	Halide	Edip	Adıvar,	Yakup	Kadri	Karaosmanoğlu,	Reşat	Nuri	Gün-
tekin,	Refik	Halit	Karay,	Tarık	Buğra,	Mithat	Cemal	Kuntay	gibi	ünlü	yazarlar	eserlerinde	millî	
değerleri,	vatan	sevgisini,	halkın	sorunlarını	işlemişlerdir.	Anadolu	insanını	gerçek	anlamda	ilk	
kez	romana	taşımışlardır.	Bu	anlayışla	yazılan	bu	romanlarda	bazı	ortak	özellikler	göze	çarpar:

•	Kurtuluş	Savaşı	bu	dönem	romanlarında	en	sık	işlenen	temalardan	biri	olmuştur.	Türkiye	
Cumhuriyeti	tarihinin	dönüm	noktalarından	biri	olan	Kurtuluş	Savaşı'nın	çok	farklı	roman	karak-
terleri	etrafında	günümüze	kadar	çeşitli	şekillerde	eserlere	yansıdığı	görülür.

•	Romanlarda	genel	tema	Anadolu	coğrafyası	ve	Anadolu	insanıdır.	Anadolu’ya	açılan	ro-
manlarda	insanların	savaşa,	yokluğa	ve	yoksulluğa	rağmen	sürdürdükleri	yaşam	mücadelesi	
realist	bir	çizgide	aktarılmaya	çalışılmıştır.	

•	Bu	dönem	romanlarında	bireysel	konulardan	sosyal	konulara	bir	geçiş	görülür.	Köy,	ka-
saba	ve	şehir	yaşamındaki	ahlaki	bozulmalar,	dine	dayandırılan	hurafeler,	yanlış	Batılılaşma,	
tarihî	kahramanlıklar	romanlarda	ele	alınan	temel	konulardır.	

Realizm (Gerçekçilik)
Romantizm	akımına	tepki	olarak	19.	yüzyılın	ikinci	yarısında	Fransa’da	ortaya	çıkan	realizm	

akımı,	özellikle	roman	ve	hikâye	türünde	etkili	olmuş	bir	sanat	akımıdır.	Gerçek	hayatı	ve	tabiatı	
tüm	unsurlarıyla,	olduğu	gibi	anlatmayı	amaç	edinen	realistler,	pozitivizmden	etkilenmişlerdir.	

Realist	eserlerde	konular	gerçek	hayattan	alınır,	olağanüstülüklere	yer	verilmez.	Okuyucuya	
yaşanmış	 ya	 da	 yaşanması	muhtemel	 bir	 olay	 aktarılmaya	 çalışılır.	 Öte	 yandan	 anlatımlar-
da	 çevre	 tasvirlerine	 önem	 verilir.	Dünya	 edebiyatında	Stendhal	 (Stendal),	 Balzac	 (Balzak),	
Gustave	Flaubert	(Gustov	Flober),	Charles	Dickens	(Çarls	Dikens),	Turgenyev,	Dostoyevski,	
Gogol,	Tolstoy	gibi	yazarlar	bu	akımın	önemli	temsilcileridir.	Türk	edebiyatında	ise	Yakup	Kadri	
Karaosmanoğlu,	Memduh	Şevket	Esendal,	Recaizade	Mahmut	Ekrem,	Nabizade	Nazım,	Halit	
Ziya	Uşaklıgil,	Reşat	Nuri	Güntekin,	Refik	Halit	Karay	gibi	sanatçılar	eserlerinde	bu	akıma	bağlı	
kalmışlardır.	

Metinde Geçen Bazı Kelime ve Kelime Grupları
istihza : Gizli veya kinayeli bir biçimde alay etme.
öşürcü : Vergi toplayan görevli. 
sığırtmaç : Sığır çobanı
“Görmeğe, çekmeğe, Bekir çavuş, tühmet” gibi kelimelerin yazımındaki standart dışı kullanım 

yazarın tercihi ve metnin yazıldığı döneme özgüdür.
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1)	 “Yaban”	romanının	olay	örgüsünü	belirleyip	şema	hâlinde	gösteriniz.	

2)	 Ahmet	Celal,	köylülere	neden	kızmaktadır?	Bu	kızgınlık	romandaki	olayların	gidişatını	nasıl	
etkilemiştir?	Açıklayınız.		

3)	 Okuduğunuz	metnin	 temasını	 ve	 konusunu	 belirleyiniz.	 Temayı	 bulurken	metindeki	 hangi	
unsurlardan	faydalandığınızı	açıklayınız.	

4)	 Ahmet	Celal’in	nasıl	bir	psikoloji	içinde	olduğunu	metinden	hareketle	açıklayınız.	

5)	 Ahmet	Celal,	köylüler	arasında	neden	“yaban”	diye	anılmıştır?	Metinden	hareketle	açıklayınız.	

6)	 Yaban	 romanında	 anlatılan	 olayların	 gerçeklikle	 ilişkisini	 değerlendiriniz.	 Yazarın	 anlattığı	
olayların	yaşanmış	olma	ihtimali	var	mıdır?	Tartışınız.	

7)	 Yakup	Kadri,	 romanda	hangi	çatışmalara	yer	vermiştir?	Bu	çatışmalar	 romanın	kurgusunu	
nasıl	etkilemiştir?	Açıklayınız.

8)	 Yazarın	dil	ve	anlatım	özelliklerini	değerlendiriniz.	Tasvir	ve	tahlillerinde	kullandığı	dil	Yakup	
Kadri’nin	üslubu	hakkında	hangi	ipuçlarını	vermektedir?	Açıklayınız.	

9)	 Metindeki	anlatıcıyı	ve	bakış	açısını	tespit	ederek	bunların	özelliklerini	belirtiniz.	

10)	 Metinde	 anlatılanlardan	 yola	 çıkarak	 olayların	 geçtiği	 dönemde	Türk	 köylüsünün	 düşünce	
biçimiyle	ilgili	hangi	bilgilere	ulaşılabilir?	Açıklayınız.	

11)	 Yazar	anlatma,	gösterme,	özetleme,	geriye	dönüş,	diyalog,	iç	konuşma,	bilinç	akışı	gibi	anla-
tım	tekniklerinden	hangilerini	kullanmıştır?	Bu	tekniklere	ait	örnek	cümleleri	defterinize	yazınız.

Metni Anlama ve  Çözümleme

Cumhuriyet	Dönemi	Türk	edebiyatında	roman	türünün	gelişimi	ve	genel	özellikleri	hakkında	ha-
zırladığınız	 sunuyu	 arkadaşlarınızla	 paylaşınız.	 Sunu	 sonunda	 elde	 ettiğiniz	 sonuçları	 defterinize	
yazınız.

1. Etkinlik

Yaban	romanında	ele	alınan	konulardan	biri	köylülerin	Millî	Mücadele’ye	bakışıdır.	Yakup	Kadri,	
köylülerin	bazı	kültürel	değerlere	kayıtsız	kalışlarını	ve	özellikle	köylülerdeki	vatanseverlik	duygu-
sunun	yitirilişini	nedenleriyle	birlikte	gözler	önüne	serer.	Gerçek	bir	vatansever	olan	Ahmet	Celal,	
Mustafa	Kemal	Paşa’ya	ve	Millî	Mücadele’ye	inanır.	Bazı	köylülerin,	düşman	güçlerinin	Anadolu	top-
raklarında	yaptığı	zulüm	ve	felaketleri	görmezlikten	gelerek	düşmandan	medet	ummasına	tahammül	
edemez.	

Ahmet	Celal’in	kişiliğinde	temsil	edilen	vatanseverlik	asla	unutulmaması	gereken,	yaşamımızın	
her	döneminde	kıymet	vereceğimiz	değerlerimizden	biridir.	Günümüzde	vatanseverlik	sizler	için	ne	
ifade	etmektedir?	Vatansever	kişilerin	ortak	özellikleri	nelerdir?

2. Etkinlik

Eserlerinde	genel	olarak	Türk	toplumunun	Tanzimat’la	başlayıp	Cumhuriyet’le	devam	eden	sü-
reçteki	değişimini	vermeye	çalışan	Yakup	Kadri’nin	bir	sanatçının	gözüyle	yaşadığı	dönemin	tanıklı-
ğını	yaptığı	söylenebilir	mi?	Okuduğunuz	romanından	hareketle	tartışınız.

3. Etkinlik
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DİL BİLGİSİ
1)	 Aşağıdaki paragrafta boş bırakılan bölümlere uygun noktalama işaretlerini getiriniz.
Düşman kıtası ( ) köyü sömürmeye devam ediyor. Meğer bu kara kuru köyün ne kadar çok adamı 

ne çok zaman besleyecek özü varmış ( ) Emeti Kadın'ın yumurtaları bitip tükenmek bilmiyor ( ) İşit-
tiğime göre, düşman hayvanları ( ) Salih Ağa'nın saman ve arpalarını yiye yiye hâlâ bitirememişler. 

2)	 Öyküleyici	metinlerdeki	paragraflar	metinde	anlatılan	olayın	oluş	sırasına,	kişi-mekân	ilişkisine	
ya	da	anlatıcının	anlatılan	veya	nakledilen	olayla	ilişkisine	göre	değişir.	

Buna göre okuduğunuz metindeki paragraflar anlamca birbirini tamamlamakta mıdır? 
Açıklayınız.

3)	 Okuduğunuz metinden bir paragraf çıkardığınızda ya da metne bir paragraf eklediğiniz-
de metnin anlamında ne gibi değişiklikler olduğunu açıklayınız.

4)	 Düşman	 kıtası,	 köyü	 sömürmeye	 devam	 ediyor.	Meğer	 bu	 kara	 kuru	 köyün	 ne	 kadar	 çok	
adamı	ne	çok	zaman	besleyecek	özü	varmış!	Emeti	Kadın'ın	yumurtaları	bitip	 tükenmek	bilmiyor.	
İşittiğime	göre	düşman	hayvanları,	Salih	Ağa'nın	saman	ve	arpalarını	yiye	yiye	hâlâ	bitirememişler.	
Bizim	Bekir	çavuşlar,	Zeynep	Kadınlar,	ya	şu	ya	bu	karargâh	mutfağına	bulgur,	fasulye,	nohut	taşıyıp	
dururlarmış.	Sığırtmaç	Hasan'ın	sürüsünden,	her	gün	bir-iki	baş	eksiliyormuş.

Yukarıdaki paragrafın yazılış amacı nedir? Açıklayınız.

5)	 Buraya	gelişimin	ilk	haftaları,	etrafıma	yalnız	korku	ve	kuşku	veriyordum.	Beni,	hükûmet	ta-
rafından	gönderilmiş	herhangi	bir	memur,	bir	tahsildar,	bir	öşürcü,	bir	jandarma,	yoksa	bir	askerlik	
şubesi	başkanı	mı	sandılar	bilmem	fakat	hepsinin	yüzünde	korku	ve	kuşku	belirtilerini	açıkça	gör-
müştüm.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?
A)	Açıklama	 B)	Benzetme	 C)	Betimleme	 D)	Örnekleme	 E)	Öyküleme

Yakup Kadri Karaosmanoğlu (1889-1974)
Kahire'de	doğdu.	İlköğrenimi	Manisa'da,	orta	öğretimini	İzmir	ve	Mısır'da	

yaptı.	Çeşitli	 dergilerde	Millî	Mücadele’yi	 destekleyen	 yazılar	 yazdı.	 1921	
yılında	Anadolu’ya	geçerek	Kurtuluş	Savaşı’na	katıldı.	

Mensur	şiir,	deneme,	anı,	hikâye,	tiyatro	ve	roman	türlerinde	eserler	ve-
ren	Yakup	Kadri,	çok	yönlü	bir	yazardır.	Türk	edebiyatında	özellikle	roman-
larıyla	önemli	bir	yer	edinmiştir.	Eserlerinde	genel	olarak	Türk	toplumunun	
Tanzimat’la	 başlayıp	 Cumhuriyet’le	 devam	 eden	 süreçteki	 değişimini	 ele	
almıştır.	Roman	karakterlerini	gerçekçi	bir	anlayışla	oluşturan	Yakup	Kadri,	romanlarında	Ana-
dolu	insanının	düşünce	biçimini,	yaşayış	şeklini	canlı	bir	şekilde	tasvir	etmiştir.	Kendine	özgü	bir	
anlatım	tarzı	geliştirmiştir.	

Eserleri:	Kiralık	Konak,	Nur	Baba,	Hüküm	Gecesi,	Yaban,	Ankara	(roman);	Bir	Serencam,	
Millî	Savaş	Hikâyeleri	(hikâye);	Erenlerin	Bağından	(mensur	şiir);	Zoraki	Diplomat,	Anamın	Kita-
bı,	Gençlik	ve	Edebiyat	Hatıraları	(anı)…
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 (Üssüğünoğlu İbrahim; iki oğlu, bir kızı ve eşiyle birlikte çiftçilik yaparak yaşamını sürdüren 
fakir bir köylüdür. İbrahim’in en büyük hayali çok zengin olmak, köylünün elindeki tüm tarlaları 
satın alarak ekip biçmek, elde ettiği gelirle üst katından Erciyes’i görebildiği bir konak yaptırmak, 
gelen geçen herkesi bu konakta ağırlayarak şanını duyurmaktır. Öküzler su içmek için dereye iner-
ken hayal dünyasından uyanan İbrahim, düşlerinin gerçekleşmeyeceğinin farkına varır ve sinirlenir. 
Eve döndüğünde ise sinirini bir zamanlar kendisinin göz bebeği olan, birinci olduğu yarışlarla İb-
rahim’e para ve itibar kazandıran ama şimdi at arabasını bile götüremeyen Dorukısrak’tan çıkarır. 
Öküzlerin, Dorukıslak’ın yavrusu olan tayın ve diğer atın arpasına ve samanına ortak olan Doru-
kısrak’ı yılkıya göndererek ondan kurtulmak ve ahırda bir boğazlık yer açmak ister.)

Hazırlık

1)	 1930’lu	yıllardan	itibaren	romanlarda	köylülerden,	işçilerden,	yoksul	kesimlerden	ve	bun-
ların	sorunlarından	bahsedilir	olmuştur.	Türk	romanındaki	bu	değişimin	toplumsal	nedenleri	neler	
olabilir?	

2)	 Türklerin	yaşamında	atın	yeri	nedir?	Tarihî	bilgilerinizi	kullanarak	açıklayınız.

3)	 Çevrenizde	yaşlanmış	at,	katır	ya	da	eşek	görseydiniz	onlarla	ilgili	neler	hissederdiniz?

2. Metin

YILKI ATI

Aşağıdaki parça, Üssüğünoğlu İbrahim’in eve döndüğü ve Dorukısrak’ı yılkıya götürmeleri 
için çocuklarını görevlendirdiği bölümden alınmıştır.

(…)
—	Bugün	aklım	Dorukısrak'a	takıldı.	Çifte	gittim	geldim,	onu	düşündüm.	Dışarda	kış	geldim	diyor.	

Ahırdaki	saman	belli,	saçkı	belli.	Ben,	öküzlerin,	tayın,	kıratı	yeygisini	onunla	paylaştıramam.	Tayın	
arpasına	ortak	edemem.	O,	bu	yıl,	başının	çaresine	bakacak.	O,	bu	yıl	“Yılkılık...”	Dağda	ot	kalmadı,	
çöp	kalmadı.	Köyün	sığırı	beş	gün	yaylıma	ya	çıkar	ya	çıkmaz.	Nerde	ise	şimdi	sığır	döner.	Harman	
yerinde	yolunu	kesersin,	kısrağı	çevirirsin.	Burnunu	dağa	doğru	dönderirsin	sürersin	tepeye	kadar.	
Varsın	başının	çaresine	baksın.	Bahara	sağ	salim	elimize	geçerse	ne	âlâ..	Yook,	bir	dereyi	doldu-
rursa,	o	da	onun	bileceği	bir	iş...	Bundan	sonra	onu	ne	çifte	koşabilirsin	ne	düvene…	Tayı,	inşallah	
baharın	kırata	eş	olur.	Yılkıdan	sağ	salim	dönerse	helbet	ona	da	bir	vazife	buluruz.	Kalk	şimdi	sen.	
Küçük	kardaşını	da	al,	sığırı	karşıla...

Çocuklar	 fırladılar.	Derede	ceplerini	 taşlarla	doldurdular.	Sığır,	geride	büyücecik	bir	 toz	bulutu	
bırakarak	sakin,	gailesiz	ilerliyordu.	Dorukısrak'ın	zayıflığından	beklenmeyen	bir	zindelik	vardı	üstün-
de.	Mustafa'nın	yanına	yaklaşmasını	hiç	yadırgamadı.	Mustafa,	olmazsa,	küçük	Hasan	çok	zaman	
kendisini	çevirir,	zor	güç	üzerine	atlar,	eve	gelirdi.	Kısrak	Mustafa'nın	binmesi	 için	durdu.	Mustafa	
binmedi.	Hayvanların	geçmesini	bekledi.	Hepsi	geçtiler.	Çoban,	onları	gördüyse	de	ilgilenmedi.	Mal-
ları	toparlayarak	uzaklaştı.

Mustafa	Kısrak'a	atladı.	At	yürüdü.	Fakat	Mustafa	elindeki	değneği	atın	boynuna	vuruyor,	geri	
çevirmeğe	çalışıyordu.	At,	köye	doğru	yürüdü.	Değnek	darbeleriyle	yarı	sola	döndü.	Bir	şey	anla-
mıyordu	olanlardan.	Yirmi	otuz	metre	böylece	gitti.	Vuruşlar	kesilmişti.	Birden	geriye	yönüne	döndü.	
Yeniden	boynuna	darbeler	indi.	Bir	teslimiyet	edasına	büründü.	Tepeye	doğru	yol	aldı.	Ağabeysinin	
peşinden	gelen	Hasan,	yalvarıyordu:

—	Bir	daha	Doru'yu	ya	görürüm,	ya	göremem.	Ağam	ağam	icicik	de	ben	bineyim.	Öbür	at	bindir-
mez	ki	beni	sırtına.
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Mustafa	duymazlıktan	geldi.	Birkaç	yüz	metre	gittiler	böyle.	At	yavaşlamıştı.	Bir	yorgunluk	çök-
müştü	üstüne	birden.	Beli	biraz	daha	çöktü,	boynu	biraz	daha	uzadı,	aşağı	doğru	düştü.	

Mustafa	gerilerine	baktı.	Köydeki	toz	azalıyor,	rüzgârla	birlikte	batıya	doğru	kayıp	gidiyordu.	Gü-
neş,	uzak,	çok	uzak	dağlara	yaslanmış,	büyümüş,	büyümüş,	bir	dünya	olmuştu.

Bir	acıma	hissi	doldu	Mustafa'nın	yüreğine.	Babası	gözünde	mercimek	kadar	küçüldü.	Geçmiş	
yılları	anıladı.	Şimdi	altında	bitkin	yürüyen	atın	emekleri	gözünün	önüne	gelir	gibi	oldu.	Birden	aşağı	
atladı.	Atı	olduğu	yerde	bıraktı:

—	Haydi,	dedi	kardeşim,	koş.
Tepeden	aşağı	uçar	gibi	indiler.	Dereye	yaklaşınca	dönüp	ata	baktılar.	Doru,	ağır	adımlarla	peş-

lerinden	geliyordu.	Mustafa	Hasan'a:
—	Sen	bekle..	Gelince	taşa	tut.	Ben	seni	Topal'ın	bahçede	beklerim,	dedi.	Yürüdü...
Hasan	kısrağı	yarı	yolda	karşıladı.	Ürkütmeye	çalıştı.	At,	hiç	oralı	olmadı.	Hasan'a	donuk	donuk	

baktı.	Durmadan	değen	taşlara	aldırmadı	bile...	Hasan	kızmıştı.	Başına	bir	taş	vurdu.	Kısrak	şah-
lanmak	istedi.	Ayakları	kalkmıyordu.	Hafifçe	kişnedi.	Tepeye	doğru	döndü	ve	yürüdü.	Sağ	kaşının	
üstünden	sızan	kan	gözkıyısından	burun	çene	boşluğu	arasına	indi...

Hasan,	birkaç	taş	daha	attı	peşinden.	Sonra	 içini	saran	ürpertinin	etkisiyle	ağabeysinin	yanına	
koştu.	Doru,	başı	önünde	bir	süre	gitti.	Yola	gelmişti.	Yolun	ortasında	durdu.	Kimsecikler	kalmamıştı	
ortalarda.	Güneş	de	başını	alıp	gitmiş,	ufukta	uzunca	bir	kızıllık	şeridi	bırakmıştı.	Bir	yöne	gitmek	
istemiyordu	canı	Kısrak'ın.	Ayakları	hafiften	titriyordu.	Soğuk,	tüylerini	diken	diken	etmişti.	Beli	biraz	
daha	aşağı	doğru	büküldü.	Kıyıları	çapaklanmış	kirpikleri	ortasında	siyah	gözleri	bir	noktaya	çivilenip	
kalmıştı.	Böyle	ne	kadar	kaldığını	kendi	de	bilemedi.	Bir	süre	sonra	başı	köye	doğru	çevrildi.	Bir	kaç	
ışık	battı	gözüne.	Kulağına	çok	iyi	tanıdığı	köpeklerin	sesleri	çarpıyordu.	Belini	yükseltti.	Arka	ayak-
larını	öne	doğru	çekti,	başını	ve	boynunu	yukarı	kaldırdı.	Gövdesiyle	köye	doğru	döndü	ve	yürüdü...

Köye	girdi.	Aralıklarla	bir	kaç	köpek	hırladı.	Doru	öksürür	gibi	bir	ses	çıkarttı	onlara...	Sanki	her	
yönü	aydınlık	gibi	rahatça	ilerleyerek	evin	önüne	geldi.	Başı	ile	kapıyı	itti:	Her	zaman	böyle	yapardı	
zaten.	Ama	bu	kez	kapı	açılmadı.	Daha	kuvvetlice	yaslandı	kapıya	başıyla.	Yine	bir	sonuç	alamadı.	
Ön	sağ	ayağının	diz	kapağı	ile	yeniden	dayandı.	Hayır,	kapı	açılmıyordu..

(...)
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(Ahırdan kovulduktan sonra köyün sığırıyla birlikte akşama kadar vakit geçiren Dorukısrak’ı, 
köye dönüş yolunda yine İbrahim’in oğulları Mustafa ve Hasan beklemektedir. Mustafa istemeyerek 
de olsa Doru’yu bu sefer tepenin gerisine kadar sürer. Geceyi karanlıklar içinde tek başına geçiren 
kısrak yeniden köye döner. Ahırın kapısını zorlayarak açmaya çalışır ancak atın çıkardığı seslere 
uyanan İbrahim, eline geçirdiği uzun bir sopayla Dorukısrak’ı köyden çıkarıncaya kadar kovalar. 
Bir zamanlar civar köy ve kasabalardaki tüm yarışlarda birinci olarak İbrahim’e itibar ve para 
kazandıran ve İbrahim’e üç tay doğuran Dorukısrak artık istenmez ahırda. Zamanında bu göz 
kamaştıran atı almak isteyen zenginlere: “Dorutay evimin uğuru, umut direği. Herkesin parası 
koynunda, Doru benim ahırımda. Orada doğdu, orada ölecek…” diyen İbrahim, şimdi atı köye 
sokmamaktadır. Köyden kovulan at, gün boyu yağan yağmurla ıslanır, gece yine ahırına döner fakat 
kapılar yine kapalıdır. Umudunu kaybeden Dorukısrak çaresiz bir şekilde köyden ayrılır, giderek 
soğuyan havaya rağmen dışarıda kalır.)

Aşağıdaki parça, Dorukısrak’ın diğer yılkı atlarıyla bir araya gelişini ve kurtların at sürüsü-
ne saldırmasını anlatan bölümden alınmıştır.

(...)
Yel	uluyordu.	Kar	tozuyordu.	Gök,	un	eliyor,	yel	onu	keyfine	göre	oynatıyordu.	Gâvuruna	çarpı-

yordu	kar.	İplik	iplik	giriyordu	atların	gözlerine.	İğne	iğne	batıyordu.	Gözleri	kırpık	kırpıktı	hepsinin.	
Ovaya	karışık	bir	kişneme	yayıldı.	Ardından	uzun	ulumalar	duyuldu.	Demirkır	Aygır	koşuyordu.	

Yiğitleri	peşinden	geliyorlardı.	Cenge	böyle	 iştahlı	koşmak,	böyle	cesur,	gailesiz	koşmak	az	görü-
lürdü.	Boyun	dikişlerinde,	ayak	atışlarında	büyük	bir	gurur	oturuyordu.	Kişnemeleri	mertlik	doluydu.	

Kar	tozuntusu	ardından	üç	canavar	gördüler.	Üç	boz	kurt,	üç	iri,	üç	korkusuz	kurt	duruyordu	kar-
şılarında.	Canavarların	bakışları	endişesizdi.	Atlara	bakıyorlardı.	Kurtlardan	biri	burnunu	gök	boşlu-
ğuna	uzattı,	uludu.	Diğerleri	peşinden	sağ	ve	sol	boşluğa	doğru	uludular.

Sonra	atları	beklediler.	
Aygır	fırtına	gibi	hızlı	idi.	Kurtlara	elli	metre	yaklaşınca	kurtlar	da	olanca	hızlarıyla	fırladılar.	Hepsi	

hedeflerini	 seçmişlerdi.	Kişneme,	 çenileme,	 uluma	arasında	birbirlerine	hızla	 çarpan	 iki	 hayvanın	
pat	küt	arası	çarpma	sesi	duyuldu.	Bir	yığın	kemik,	bir	yığın	et,	yürek	gücü	ve	öfke	ile	birbirlerine	
çarpmışlardı.	Zorlu	güçler	birbirine	girmişti.	Kurt,	Aygır'ın	göğüs	boşluğuna	bindirdi.	Güçlü,	yaman	
bir	vuruştu	bu.	Şahlanmış	at	kişnemelerle	birlikte	ön	ayakları	ve	ağzı	ile	kurda	saldırdı.	Zorlu	vuruşlar	
yaptı.	Kurt	çeniledi	ve	geriledi.	Aygır	bir	daha	saldırdı.	Kurt	yana	kaydı.	Çevik	at	hemen	çifte	atış	
aralığına	geçti.	Kaşla	göz	arası	döndü	ve	korkunç	bir	çifte	fırlattı.	Kurt	çeniledi	ve	yıkıldı.	İflahsız	bir	
çifte	 idi	bu.	Ondurmaz	bir	çifteydi.	Kurt	çenesinden	yemişti	çifteyi.	Çene	kemikleri	kül	ufak	olmuş-
tu.	Dişleri	birbirine	karışmıştı.	Sol	gözü	yukarı	fırlamıştı.	Ağzından	kan	boşanıyordu.	Aygır,	saniye	
ölçüsünde	işini	bitirdiğini	anladı.	Diğer	atlarla	boğuşan	kurtlara	doğru	fırladı.	Her	zaman	güvendiği,	
her	savaşta	peşinde	yer	alan	iki	at	ayrı	ayrı	kurtlara	saldırmışlardı.	Yaman	bir	boğuşma	oluyordu.	
Atların	kişnemeleri,	kurtların	çenilemeli	ulumaları	ovayı	titretiyordu.	Sesler	yelin	acı	ıslığını	yeniyor,	
bir	oraya	bir	buraya	tozan	karların	arasından	ova	boşluğuna	yayılıyordu.	Çok	geçmeden	sesler	çevre	
köylere	ulaştı.	Sayısız	köpek	kulaklarını	diktiler,	ses	gelen	yöne	süreli	bir	havlayış	bıraktılar.	Köylerde	
konuşmalar	oldu:

—	Yılkılıklar	canavarla	kapıştılar.	Allah	zabınına	acısın.	Ne	gâvur	ki	canavar.	Bir	perişanı	yıkma-
dan	geri	döner	mi	hiç!..

Yok,	öyle	olmuyordu.	Boğuşan	iki	kurt	atlarla	başa	çıkamadı.	Aygır	savaşa	katılır	katılmaz	kurtlar-
dan	biri	döngeri	etti.	Bu	yenilgiyi	sezmiş	gibi	diğer	kurt	da	boğuşmayı	bıraktı	ve	kaçan	kurdun	peşine	
düştü.	

(...)
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(Hava gittikçe soğumaktadır. Her yer donduğu için yılkılıklar dağ, tepe dolaşıp sert rüzgâra 
maruz kalmayacakları ılık yerler aramaktadır. Bu sırada Dorukısrak hastalanır, bir ırmağın ke-
narında hâlsizlikten yığılıp kalır. Diğer atlardan ayrı düşen Dorukısrak, geceyi kendi köyü sandığı 
yabancı bir köyde geçirir.

Hıdır Emmi’nin ahırında birkaç gün süren bakımdan sonra iyileşen Doru, yeniden yılkıya sa-
lınır. Aradan aylar geçer, kış bitmek üzeredir. Güneş yüzünü gösterir, tabiat canlanmaya, köylüler 
de yavaş yavaş tarla işleriyle ilgilenmeye başlar. Üssüğünoğlu İbrahim’in aklına Dorukısrak düşer, 
sorar soruşturur. Bir köylüden müjdeli haberi alır. Köyün ovasında Dorukısrak, tıpkı eski günlerine 
dönmüş şekilde görülür. Kısrağı yeniden işe koşmanın hayalini kuran İbrahim, oğlu Mustafa’yla Do-
rukısrak’ı yakalamak üzere erken saatlerde köyden ayrılır. Atı kolay yakalayabilmek için yanlarına 
Dorukısrak’ın tayını da alıp yola çıkarlar.)

Aşağıdaki parça, baba oğulun Dorukısrak’ı yakalamak için verdikleri mücadeleyi anlatan 
bölümden alınmıştır. 

(…)
Ortasında	delicoş	olmuş	kıvrım	kıvrım	döneliyen	ırmaklı	ova	ortaya	çıktı.	Son	tepenin	aşımında	

ova	sofra	gibi	önlerine	açıldı.	Ovadaki	bir	iki	köy	göründü,	ıpıssız	düzlük	göründü,	yılkılıklar	göründü.	
İbrahim	sevindi:

—	Tam	üstüne	bastık.	İşimiz	rast	gidecek.	Elimizle	koymuş	gibi	bulduk.
Baba	oğulun	gözleri,	yılkılıklar	arasında	Dorukısrak'ı	aradı.	Benzettiler,	buldular,	birbirine	karışan	

bağrıntılı	seslerle	haykırdılar:	
—	Soldan	üçüncü,	beş	atın	ortasındaki...
İbrahim	eğersiz	tayın	karın	boşluğuna	ayaklarını	üzengi	gibi	vurdu.	Gıdıklanan	tay	coşmuşa	ben-

ziyordu.	Önce	tırısa,	sonra	dört	nala	kalktı...
—	Anan	da	böyleydi	al	tay,	bir	dokunmaya	göreydin	karnına...
Ceylan	kesilirdi,	rüzgârından	insan	zor	dururdu	üstünde.	Ne	de	olsa	aslın	pak.	Doru'nun	tayısın…
Atlara	bir	iki	yüz	metre	aralıkta	zor	eğledi	tayı...
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Hep	 böyle	 koşarsan	 çok	 yarış	
alırsın.	 Seni	 arabaya	 koşmak	 akıl	
kârı	değil,	dedi.	İndi,	gemi	kıstı,	alnını	
kaşıdı,	biraz	dolaştırdı.	Gerilerde	ka-
lan	oğlunun	gelmesini	bekledi.	Baba	
oğul	birleşince	bir	meşveret	tutturdu-
lar.	Adı	meşveretti	bunun.	Aslında	İb-
rahim	oğluna	talimat	veriyordu:

—	Oğlum,	 aygır	 kısrakla	 avlanır.	
Yılkılık	 atlar	 da	 en	 tezinden	 yavru-
larıyle...	Sen	gelinceye	dek	Kısrak'a	
baktım.	 Kısrak	 dalgın.	 Kış	 yaramış,	
kemikleri	kaybolmuş.	Bakma	o	tüy	uzamasına.	Bir	ahıra	girsin,	üç	beş	tımar	olsun,	eski	hâline	dö-
ner.	Evcil	olur...	Yine	işe	güce	sarılır.	Yapılacak	iş	şu:	Tayın	gemini	çıkart,	sırtındaki	minderi	al.	Çırıl	
çıplak	gönder	anasının	yanına...	Birbirini	tanırlar	hemencecik	Koklaşırlar,	kişnerler.	Tüm	bir	dünyayı	
unuturlar	o	zaman	yanaşıp	yuları	kısrağın	başına	atarız.	Gerisi	kolay.

Ve	öyle	yaptılar.	Tayı	çıplattılar.	“Höst,	höst”	diye	yılkılıklara	doğru	kovaladılar.	Tay	şüpheli	birkaç	
adımdan	sonra	kişnedi	ve	dört	nala	geçti.	Yılkılıklara	yaklaşınca	anasını	gördü,	heyecanlandı	durdu.	
Süreli	bir	kişneme	bıraktı.	Doru	da	tayını	tanımıştı.	Ana	oğul	koşarcasına	birbirine	yaklaştılar.	Kısrak	
önce	tayının	burun	deliklerini	kokladı.	Sonra	kısık	kişnemelerle	boynunu	hafif	hafif	ısırdı.	Tay	da	ay-
nını	yapıyordu.	Sevişiyorlardı.	Üssüğün	İbrahim	ve	oğlu	tayın	peşinden	yürüdüler.	Bütün	tedbirleriyle	
yanaştılar.	Ana,	oğul	sevişmeye	tutuşunca	İbrahim:

—	Tamam,	dedi.	Kısrak'ın	gerisinden	yavaş	yavaş	yaklaşıp	yuları	boynuna	geçir.	Sıkı	tut.	Şah-
lanmasına	papuç	bırakma.

Oğlu	yürüdü,	peşinden	de	İbrahim.	Kısrak	çılgınca	yavrusunu	seviyor,	dünyayı	gözü	görmüyordu.	
Mustafa	usulcacık	yanaştı.	Karın	hizasına	geldi	atın.	Elindeki	yular	ipini	boynuna	attı,	ipin	iki	ucunu	
birden	birleştirdi.	Her	şey	oldu	bitti	sandılar.	Kısrak,	hırslı	bir	kişneme	attı,	şahlandı.	Çocuk	havada	
uçar	gibi	oldu.	At	birden	yan	döndü.	Yulardan	kurtulmuştu.	İbrahim	ile	göz	göze	geldiler.	Hırslı,	öfkeli	
seslerle	İbrahim'in	üzerine	yürüdü.	İbrahim	yana	saptı.	At,	o	hızla	ovada	koşmağa	başladı,	yönünü	
tepelere	çevirdi.	Çığlıklı	kişnemelerle	tayı	peşinden	geliyordu.	Tayın	peşinde	olduğunu	sezinleyince	
yeni	bir	hız,	yeni	bir	güç	geldi.	Yarış	günlerini	anıladı.	Üç	 tepeyi,	beş	 tepeyi	ayaklarının	gücünde	
arkada	bırakmalıydı.	Ve	öyle	yaptı,	yel	gibi	gidiyordu.	İlk	tepenin	yokuşu	vız	geldi.	Tayının	soluğunu	
sağrısında	duydu,	iştahlandı.	

(Tayla birlikte uçar gibi gözden kaybolan Dorukısrak’ı, tüm aramalarına rağmen bulamayan 
baba-oğul, nisan sıcağında ovada çaresiz kalır. Oğlunu köyüne gönderen İbrahim, Dorukısrak’ı ve 
tayını bulabilmek için günlerce dağlarda ovalarda gezer fakat eli boş, yüreği ezilmiş, dünyası yıkıl-
mış bir şekilde evine döner. Mevsimler gelir geçer ancak Dorukısrak’tan bir daha haber alamaz.)

Abbas SAYAR, Yılkı Atı
(Kısaltılmıştır.)

Metinde Geçen Bazı Kelime ve Kelime Grupları
icik : Azıcık.
gailesiz : Dertsiz, sıkıntısız, kedersiz.

“çevirmeğe, döneliyen” gibi kelimelerin yazımındaki standart dışı kullanımlar yazarın tercihi ve  
metnin yazıldığı döneme özgüdür.
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Metin ve Türle İlgili Açıklamalar

“Yılkı	Atı”	Abbas	Sayar’ın	ilk	romanıdır.	Yozgat’ta	doğup	büyüyen	Abbas	Sayar’ın	bu	ilk	ro-
manında	ana	kahraman	“Dorukısrak”	adlı	bir	attır.	İçeriği	ve	kahramanlarıyla	Türk	edebiyatında	
eşsiz	bir	roman	niteliği	taşıyan	bu	eserle	Abbas	Sayar,	1971	TRT	Sanat	Ödülleri	yarışmasında	
başarı	ödülü	almıştır.

	“Yılkı	Atı”,	Abbas	Sayar’ın	Yozgat’ın	Sekili	kasabasında	yaşadığı	yıllarda	köylülerin	yaşa-
mına	dair	edindiği	birikimleri	yansıtmaktadır.	Romanda	artık	iş	göremez	olmuş	bir	atın,	sahibi	
tarafından	doğaya	 (yılkıya)	bırakılmasıyla	birlikte	yaşanan	dramatik	olaylar	aktarılmıştır.	Ro-
manda	ölüme	salınan	Dorukısrak’ın	yaşama	tutunmak	için	verdiği	mücadele,	Anadolu	insanının	
hayata,	doğaya	ve	hayvanlara	bakış	açışını	yansıtan	düşüncelerle	birlikte	anlatılmıştır.	Eserde	
yokluğun,	yoksulluğun	getirdiği	çaresizliğin	insan	ve	hayvan	yaşamını	nasıl	etkilediği	üzerinde	
durulur.	İnsan	ve	hayvan	kahramanlarını	tüm	yönleriyle	ve	psikolojik	derinliğiyle	vermeye	çalı-
şan	Abbas	Sayar,	Dorukısrak'ın	macerasını	Türk	edebiyatında	ender	rastlanan	özgün	bir	esere	
dönüştürür.

“Toplumcu	gerçekçi”	anlayışa	bağlı	olarak	yazılan	romanlar	gözlemci	ve	gerçekçi	bir	anla-
tıma	yaslanır.	Toplumcu	gerçekçi	sanatçılar	eserlerinde	Anadolu	insanının	yaşam	tarzını,	kül-
türel	birikimini,	inanış	biçimlerini,	toprak	ve	hayvanla	mücadelesini	gerçekçi	bir	bakışla	kaleme	
almışlardır.	Bunun	yanı	sıra	sosyal,	kültürel	ve	ekonomik	problemlerine	de	değinmişlerdir.

Türk	Edebiyatı'nı	1930’lu	yıllardan	itibaren	görülmeye	başlanan	toplumcu	gerçekçilik	Sadri	
Ertem,	Samim	Kocagöz,	Kemal	Bilbaşar,	Reşat	Enis	ve	Sabahattin	Ali’nin	romanlarıyla	geliş-
meye	başlamıştır.	

Mahmut	Makal,	Samim	Kocagöz,	Fakir	Baykurt,	Talip	Apaydın,	Kemal	Bilbaşar,	Abbas	Sa-
yar,	Dursun	Akçam,	Yaşar	Kemal,	Necati	Cumalı	gibi	romancılarımız	1950’li	yıllardan	itibaren	
doğrudan	köye	yönelmiş	ve	köyü,	köylüyü	kişisel	gözlemlerine	dayanarak	canlı	bir	şekilde	ro-
manlarına	taşımışlardır.	Aynı	dönemlerde	Türkiye’nin	geçirdiği	sosyal	ve	siyasal	değişimlerin	
şehirli	insanlar	üzerindeki	etkilerini	yansıtan	romanlar	da	yazılmaya	başlanmıştır.	Köyden	kente	
göçün	yarattığı	sosyo-ekonomik	problemler	başta	olmak	üzere	şehirleşme	ve	sanayileşmenin	
aile	ve	birey	üzerindeki	yıkıcı	etkisi,	insan	ilişkilerinde	yaşanan	kırılmalar	güçlü	tasvirlerle	oku-
yucuya	sunulmuştur.	

Orhan	Kemal,	Kemal	Tahir,	Orhan	Hançerlioğlu,	Rıfat	Ilgaz,	Aziz	Nesin,	Halikarnas	Balıkçısı	
vb.	sanatçılar	bu	anlayışla	farklı	temalarda	romanlar	kaleme	almıştır.	1960’lardan	itibaren	top-
lumcu	gerçekçiler	ideolojik	bir	yön	kazanarak	eser	vermeye	devam	etmiştir.	Toplumcu	gerçekçi	
romanlarda	görülen	bazı	ortak	özellikler	şunlardır:

•	Toplum	için	sanat	anlayışı	takip	edilmiştir.	Sanatçılar,	toplumun	aydınlatılması,	toplumsal	
sorunların	nedenlerinin	ortaya	çıkarılması	ve	çözüm	üretilmesi	noktasında	romanı	bir	araç	ola-
rak	görmüşlerdir.	

•	Romanlarda	realizm	ve	natüralizmin	etkisi	görülür.	
•	Ülke	gerçekleri	köy,	kasaba,	şehir	üçgeninde	eleştirel	bir	bakışla	anlatılmıştır.
•	Anadolu	insanı,	toplumsal	çatışmaların	bir	parçası	olarak	romanlarda	ana	kahramandır.	
•	Eserlerde	gözleme	dayalı	güçlü	tasvirler	yapılmıştır.	Kahramanların	yaşadığı	mekânlar	ve	

içinde	bulundukları	ruh	hâli	gerçekçi	bir	bakışla	anlatılmıştır.	
•	Romanlarda	yerel	söyleyişlerle	birlikte	genellikle	sade	bir	dil	kullanılmıştır.	
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1)	 “Yılkı	Atı”	adlı	metnin	temasını	ve	konusunu	belirleyiniz.	Bu	temanın	edebiyat	geleneğimizde-
ki	yerini	değerlendiriniz.	

2)	 Metindeki	çatışmaları	belirleyiniz.		
3)	 Okuduğunuz	metnin	olay	örgüsünü	şema	hâlinde	tahtada	gösteriniz.
4)	 Metnin	kahramanlarını	ve	bunların	özelliklerini	belirleyiniz.
5)	 Roman	kahramanı	Üssüğünoğlu	İbrahim’in	kişilik	özellikleri	romanda	anlatılan	olayların	geli-

şimini	nasıl	etkilemiştir?	Açıklayınız.
6)	 Okuduğunuz	metindeki	zaman	ve	mekânın	özelliklerini	belirleyiniz.
7)	 Ahıra	kabul	edilmediği	hâlde,	Dorukısrak	neden	ısrarla	ahıra	dönmek	istemektedir?	Açıklayı-

nız.	
8)	 “Yılkı	 Atı”	 adlı	metinden	Anadolu	 köylüsünün	 düşünce	 tarzını	 yansıtan	 cümleleri	 bulunuz.	

Metindeki	çatışmalarla	bu	düşüncelerle	arasındaki	ilişkiyi	yorumlayınız.	
9)	 Dorukısrak	neden	yılkıya	gönderilmektedir?	Günümüzde	bu	gerekçe	hâlâ	geçerli	midir?	Tartışı-

nız.	
10)	Yük	hayvanlarının	artık	işe	yaramadığı	düşünülerek	yılkıya	(doğaya)	salınma	geleneğini	nasıl	

değerlendiriyorsunuz?	Tartışınız.
11)	Okuduğunuz	metnin	üslup	özelliklerini	belirleyiniz.
12)	“Yılkı	Atı”	adlı	eserin	Türk	edebiyatındaki	köy	romanları	arasında	özel	bir	yeri	bulunmaktadır.		

Roman,	bu	niteliği	hangi	özellikleriyle	sağlıyor	olabilir?	Tartışınız.

Metni Anlama ve  Çözümleme

Vefa;	bir	insanın	kendini	sevenleri,	kendine	iyiliği	dokunanları	unutmaması,	dostlarıyla	ilgiyi	kes-
memesi	anlamlarına	gelir.	Bu	niteliklere	sahip	olan	kimseye	vefakâr	ya	da	vefalı	denir.	Vefalı	insanlar	
dostlarını,	 kendine	 iyiliği	 dokunan	 insanları	 ve	hayvanları	unutmaz;	 yeri	 geldiğinde	onlara	yardım	
etmek	için	elinden	geleni	yapar.	

“Yılkı	Atı”	romanında	yaşanan	olayları,	Dorukısrak’a	yapılanları	ve	Üssüğünoğlu	İbrahim’in	tutu-
munu,	toplumumuz	için	son	derece	önemli	bir	değer	olan	vefa	anlayışı	kapsamında	değerlendiriniz.	
Düşüncelerinizi	sözlü	olarak	ifade	ediniz.

2. Etkinlik

Yukarıdaki	parçadan	hareket	ederek	metindeki	anlatıcıyı	ve	bakış	açısını	aşağıdaki	bölüme	ya-
zınız.

1. Etkinlik

Bakış açısı ...................................................................................................

Anlatıcı ...................................................................................................

“Hasan kısrağı yarı yolda karşıladı. Ürkütmeye çalıştı. At, hiç oralı olmadı. Hasan’a donuk do-
nuk baktı. Durmadan değen taşlara aldırmadı bile... Hasan kızmıştı. Başına bir taş vurdu. Kısrak 
şahlanmak istedi. Ayakları kalkmıyordu. Hafifçe kişnedi. Tepeye doğru döndü ve yürüdü. Sağ kaşının 
üstünden sızan kan gözkıyısından burun çene boşluğu arasına indi...”
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Abbas Sayar (1923-1999)	
Yozgat’ta	doğdu.	Maddi	imkânsızlıklar	nedeniyle	üniversiteyi	bırakarak	

Yozgat’ta	bir	süre	çiftçilik	yaptı.	Daha	sonra	İstanbul’da	matbaacılıkla	uğ-
raştı.	Ayvalık’a	yerleşerek	yazarlık	ve	resim	çalışmalarını	burada	sürdürdü.	
Eserlerinde	Orta	Anadolu	insanını	tüm	yönleriyle	görmek	mümkündür.	Böl-
ge	insanını	çok	iyi	tanıyan	ve	eserlerinde	kişisel	gözlemlerine	yer	veren	Ab-
bas	Sayar,	halk	şiirini	çağrıştıran	şiirler	de	yazmıştır.	“Yılkı	Atı”	adlı	romanı	
TRT	tarafından	filme	aktarılmıştır.		

Eserleri:	Yılkı	Atı,	Çelo,	Can	Şenliği,	Dik	Bayır,	Tarla	Başı	Salkım	Sa-
çak,	Anılarda	Yumak	Yumak	(roman);	Yorganımı	Sıkı	Sar	(hikâye);	Neco’ya	Mektuplar	(şiir)…

Okuduğunuz	metinde,	Abbas	Sayar’ın	“toplumcu	gerçekçi”	akımın	temsilcisi	olduğunu	gösteren	
ögeleri	belirleyiniz.

3. Etkinlik

DİL BİLGİSİ

1)	 Aşağıdaki cümlelerdeki noktalama işaretlerinin kullanılış gerekçesini belirtiniz. 
	 •	Köye	girdi.	Aralıklarla	bir	kaç	köpek	hırladı.
	 •	Sen	bekle...	Gelince	taşa	tut.	Ben	seni	Topal'ın	bahçede	beklerim,	dedi.	Yürüdü...

2)	 Bugün aklım Dorukısrak'a takıldı. Çifte gittim geldim, onu düşündüm. Dışarda kış geldim diyor. 
Ahırdaki saman belli, saçkı belli. Ben, öküzlerin tayın, kıratı yeygisini onunla paylaştıramam. Tayın 
arpasına ortak edemem. O, bu yıl çaresine bakacak. O, bu yıl “Yılkılık...” Dağda ot kalmadı, çöp kal-
madı. Köyün sığırı beş gün yaylıma ya çıkar ya çıkmaz. Nerde ise şimdi sığır döner. Harman yerinde 
yolunu kesersin, kısrağı çevirirsin. Burnunu dağa doğru dönderirsin sürersin tepeye kadar. Varsın 
başının çaresine baksın. Bahara sağ salim elimize geçerse ne âlâ.. Yook, bir dereyi doldurursa, o da 
onun bileceği bir iş... Bundan sonra onu ne çifte koşabilirsin ne düvene...

 a. Bu paragrafın yazılış amacı ve konusu nedir? 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
 b. Bu paragraftaki cümleler hangi unsur etrafında bir araya gelmiştir?  
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
 c. Bu paragrafta hangi anlatım biçimleri kullanılmıştır?   
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
 ç. Bu paragrafı örnek alarak sevdiğiniz bir eşyayı anlatan, kısa bir paragraf yazınız.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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4. MetinHazırlık

1)	 Bütünüyle	gerçeklere	bağlı	kalınarak	anlatılan	bir	hayat	hikâyesinin,	“roman”	kabul	edilme-
si	için	hangi	şartları	taşıması	gerekir?	Yorumlayınız.		

2)	 Osmanlı	İmparatorluğu’nun	son	dönemlerinde	görülen	siyasi,	ekonomik,	askeri	vb.	alan-
larda	gerilemenin	sebeplerini	araştırınız.	Bu	sebeplere	bağlı	olarak	yaşanan	değişimin	Osmanlı	
toplumsal	yapısına	etkilerini	tartışınız.

3)	 Türk	edebiyatında	geleneğe	bağlı	roman	anlayışını	ve	bu	anlayışla	yazılan	eserleri	araştı-
rınız.	Elde	ettiğiniz	sonuçları	defterinize	yazınız.

İBRÂHİM EFENDİ KONAĞI	

(Gediz derebeylerinden tiftik tüccarı Ali Bey’in oğlu olan İbrâhim Efendi, uzun yıllar Meclis-i 
Maliye reisliği yapmış, devrin ileri gelen devlet adamlarındandır. İbrâhim Efendi, ailesinden kalan 
mirasın çoğunu kendisi alarak küçük bir kısmını kardeşleri Hilmi Bey ve Bâise Hanım’a paylaştır-
mıştır. Bu sayede elde ettiği servetle oldukça debdebeli bir yaşam sürmektedir. Karısı genç yaşta ölen 
İbrahim Efendi kızları Şükriye Hanım ve Şevkiye Hanım ile damatları Salih Bey ve Yusuf Bey’le 
birlikte o zamanlar şehrin gözde bir semti olan Şehzadebaşı’ndaki konakta yaşamaktadır. 

Bu geniş aileyi barındıran ve pek çok çalışanı bulunan İbrahim Efendi’nin konağı, çevrede her-
kesin hayran olduğu bir yerdir. Gösterişli bir hayat yaşanan bu konakta, misafir hiç eksik olmaz; 
eğlenceler, düğünler, bayramlar hep zevk ve sefa içinde geçer.)

İBRÂHİM	EFENDİ'NİN	KONAĞI
(…)
İbrâhim	Efendinin	yirmibeş	odalı,	haremli	selâmlıklı	konağı	da,	devrinin	içtimâî	çehresini	ve	gele-

nek	icâblarını	çizgisi	çizgisine	aksettiren	binalarından	biriydi.	
Efendi,	ikbâl	yıllarını	hızla	yukarı	doğru	tırmanırken	Haydar’daki	baba	konağını	bırakıp,	şehrin	bu	

çok	seçkin	ve	merkezî	semtine	yerleşmeye	karar	vermişti.
İşte	hem	keyfine,	hem	de	mevkiinin	ihtişâmına	uygun	olarak	yaptırdığı	bu	üç	katlı	yayvan	bina,	

gerçekten	 de	 imparatorluk	 mâliyesinin	 şöhretli	 reisine	 yakışır	 ölçüde	 idi.	 Konağın	 iki	 harem,	 bir	
selâmlık	bahçesi	ve	zemin	katında	bir	dış	bir	de	iç	taşlığı,	ahırları,	mutfakları,	kilerleri,	çamaşırhâ-
neleri	vardı.	Harem	tarafında	olan	 iç	 taşlıktan	hem	büyük	hem	de	küçük	bahçeye	geçilirdi.	Büyük	
bahçe,	meyve	ve	süs	ağaçlariyle	loşlaşmış	dört	köşe	büyük	bir	yerdi.	Küçük	bahçede	ise	duvarların	
hizasına	kadar	hamam	kütükleri	istif	edilmişti	ki	gene	buradan	külhana	bir	taş	merdivenle	çıkılır	ve	
hamamın	yanacağı	günler,	uşaklar	içeri	destûrla	girerek	kütükleri	külhana	çıkarıp	ocağı	ateşlerlerdi.

Konağın	birinci	katında	iki	mabeyn	kapısı	 ile	ayrılan	harem	ve	selâmlığın	on	bir	misafir	salonu	
mevcuttu.

Üst	kata	gelince,	tamamen	yatak	odalariyle	sandık	odalarına	ayrılmış	olan	bu	kata,	ev	halkından	
başka	kimse	çıkmazdı.	Hele	sandık	odalarına	girmek	evin	yasakları	arasındaydı.

(…)
*

İbrâhim	Efendi’nin	 refahlı	 bir	 hayâtı	 vardı.	Memlekette,	 kendisi	 gibi	 bolluk	 ve	 tokluk	 içinde	 bir	
zümrenin	bulunduğu	da	bir	gerçekti.	Fakat	efendinin	hesap	ve	ölçü	fikrine	alışık	kafası,	bu	refahın	
sun’î	ve	muvakkat	olduğunu	da	pek	âlâ	bilmekte	idi.	Vaktiyle	çarkı	çeviren	çevirmişti.	Hâlâ	dönmekte	
devam	ediyorsa	o	eski	hızın	bereketiyle	dönüyordu.	Ama	bunu	bilen,	bilse	de	tedbir	ve	tedâriki	tara-
fına	giden	kim	vardı?
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İbrâhim	Efendi,	bu	çivileri,	vidaları	yerinden	oynamış	ve	en	kötüsü	istimi	kesilmiş	devlet	makine-
sini	eski	takati	ve	nizâmı	ile	yeniden	harekete	getirecek	bir	kuvvet	tasavvur	edemiyordu.	Hattâ	büyük	
dehâsına	ve	sonsuz	gayretine	rağmen,	bu	battallaşmış	paslı	ve	hurda	makineyi,	artık	devrin	pâdişâhı	
da	eski	hâlinde	işletemezdi.	Zîrâ	asırların	gerisinden	gelen	bozukluk,	nasıl	ki	bir	kişinin	hatâsı	değil	
idiyse,	onu	tashih	etmek	de	gene	bir	kişinin	elinde	değildi.	Ama	eğer	o	bir	kişi,	şuurlu	ve	kaliteli	bir	
münevver	zümre	tarafından	yardım	görüp	desteklenmiş	olsaydı,	memleketin	kurumuş	damarlarına	
yeniden	kan	ve	can	gelebilirdi.	Zîrâ	pâdişâh,	bir	gösteriş	ve	inkılâp	hastası	değildi.	Asırlar	boyunca	
tekrarlana	gelen	kanlı	ihtilâl	ve	mesnetsiz	inkılâblardan	nefret	ediyor	ve	onun	için	de	çâreyi	maarif	
politikasına	hizmette	görerek	durmadan	yüksek	ve	orta	mektepler	açıyor;	mühendishâneler,	san’at	
kursları,	tıbbiye,	mülkiye	gibi	sivil	ve	askerî	tâlim	ve	tedris	müesseseleri	kurarak	genç	istidatlara	im-
kânlar	sağlıyordu.

İkinci	Sultan	Abdülhamid,	hemen	her	 teşebbüsünü	baltalayan	ya	da	çürüğe	çıkaran	gizli	 düş-
manlarına	rağmen,	bir	memleketin	kalkınmasında	insan	gücünü	değerlendirmenin	ve	cehaletle	gü-
reşmenin	hemen	tek	selâmet	çâresi	olduğuna	inanmış	büyük	devlet	adamıydı.	İbrâhim	Efendi	bunu	
belki	herkesten	iyi	biliyor	fakat	kendisinin	de	nimetlendiği	o	mevcut	fakat	sun’î	refâhı	zedeliyecek	bir	
harekete	iştirâkten	duyduğu	ürküntü,	onu	pâdişâhın	kültür	ve	iktisat	politikasına	fiilen	yanaşmaktan	
uzak	tutuyordu.

(…)

(Huysuz ve geçimsiz bir kimse olan Salih Bey, neşeli ve etrafındakileri sohbetiyle kendisine bağ-
layan Yusuf Bey’i kıskanır, kendine rakip olarak görür. Yusuf Bey, Salih Bey’e göre daha iyi niyetlidir 
ama eşinin huysuzluklarına ve savurganlığına dayanamadığı için konakta çok huzurlu değildir. 
Konak yaşamından iyice bunalan Yusuf Bey bir ara ortadan kaybolur. Yusuf Bey’in konağa dönü-
şünde İbrahim Efendi’nin uyarıları ile konaktaki çekişmeler azalsa da devam eder. Ramazan ayının 
gelmesiyle tüm İstanbul’da olduğu gibi konakta da yılın geri kalan on bir ayında rastlanılmayan 
bir hareketlilik görülür. Ramazan ve bayram için tatlı, zevkli ve neşeli telaşla hazırlıklar yapılır.)
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RAMAZAN	VE	İBRÂHİM	EFENDİ	KONAĞI
(…)
Nihayet	ramazan	gelir,	oruç	ayının	ilk	gecesiyle	beraber	teravih,	iftarlar	ve	dolayısiyle	eğlenceler	

de	başlamış	olurdu.
Ramazanda	zengin,	orta	halli	hattâ	 fakir,	herkesin	kapısı	ve	sofrası	herkese	açıktı.	Akraba	ve	

yakın	dostlar	arasında	davetsiz	olarak	 iftara	gitmek,	bir	saygı	ve	nezaket	kaidesi	 idi.	Buna	muka-
bil	akrabalık,	ahbaplık	ve	komşuluk	münasebetleri	gereğince	yapılan	iftar	davetleri	de	gene,	davet	
edilene	karşı	davet	edenin	alâka	itibâr	ve	saygısının	bir	nişânesi	demekti.	Onun	için	bir	yandan	eşi	
dostu,	hısımı	akrabayı	ağırlamak,	bir	yandan	fakiri	fukarayı	kollamak	için	kurulan	iftar	sofraları,	Kadir	
Gecesi'ne	kadar	devam	eder	ve	böylece	otuz	ramazan	İstanbullunun	kapısı	açık	bulunurdu.	(…)

*
Ramazanda	iftar	edilir;	terâvih	kılınır;	mahya	seyredilir,	fakat	gene	gece	bitmezdi.	Bitmek	şöyle	

dursun,	belki	yeni	yeni	başlardı.	Gerçi	terâvihden	sonra	hemen	yatanlar	da	olursa,	asıl	ramazanın	
tadını	çıkaranlar,	sahuru	bekliyenlerdi.	

İstanbul’un,	sazı,	sözü,	sohbeti	kendine	nafaka	düzmüş	zarif	ve	nüktedan	halkı,	 ramazan,	yaz	
aylarına	düşmüşse	bahçeli	ve	çardaklı	mahalle	kahvelerinde	 toplanıp	yârenlik	eder;	bir	kısmı	Ta-
vukpazarı’nda,	Vezir	Hanı’nın	içinde	bulunan	saz	şâirlerinin	kahvelerine	gidip	zuma,	çifte	nâra,	zilli	
maşa,	çığırtma,	darbuka	dinliyerek	sahuru	ederlerdi.

Amma	meddahların,	karagözlerin,	pehlivan,	kukla,	cambaz	ve	saz	 takımlarının	ağırlık	merkezi	
Şehzâdebaşı	idi.

Boş	arsalara	kurulan	oyun	ve	eğlence	çadırlarından	başka,	Direklerarası’nın	Dağıstanlı	gibi	Mer-
sinli	gibi	Hacı	Kerim	ve	Reşid	gibi	meşhur	çayhâneleri,	şehrin	ve	semtin	edîb,	şâir	ve	münevverinden	
gayrı	her	sınıf	halka	melce	teşkil	eden	seçme	yerlerdi.	Ne	ki,	bir	vakitler	pâdişah	ve	şehzâde	sarayla-
rının	vezir	ve	rical	konaklarının	birer	ilim,	irfan	ve	san’at	akademisi	hâlinde	işlemiş	olmalarına	karşılık,	
şimdi	edebiyat	mahfillerinin	çayhânelere	ve	(...)	düşmüş	olmaları,	cidden	hazindi.	Fakat	Direklera-
rası	deyince	yalnız	bu	popüler	eğlenceler	hatıra	gelmemeli.	Caddenin	Veznecilerden	Saraçhane'ye	
kadar	uzanan	kısmında,	ramazan	gecelerine	mahsus	açılan	piyasa,	sökülmez,	geçilmez	kalabalığı	
ve	kalabalığa	katılmayı	ya	da	karşıdan	seyretmeyi	en	ciddî	zevklerden	sayan	bir	kütle	psikolojisi	ile,	
şehirde	bir	eşi	daha	olmayan	husûsiyetlerdendi.	(…)

*
İbrâhim	Efendi’nin	konağında	da	sahura	kadar	yatmak	âdet	olmamıştı.	Gece	misâfirliklerinin	ha-

raretlendiği	bu	günlerde	salonlar,	gidip	gelenlerle	dolup	taşardı.	Mevsimine	göre	kahve,	şerbet,	boza,	
yaş	ve	kuru	meyve	sinilerinin	taşındığı	bu	salonlarda	sahuru	beklemek	üzere	peçiç,	fincan	gibi	oyun-
lar	da	oynanır	ve	hanımlar,	çocuksu	neş’eleri,	gülüp	şakalaşmalarıyla	geceyi	doldururlardı.

Hele	kalfaların	odası	gürültüden	yana	kalkar	otururdu.	Neveser	Kalfa’nın	azarları,	aksi	ve	abus	
çehresi	bile	bu	yatışmak	bilmiyen	neş’eli	patırdıyı	susturup	bastıramazdı.	Odanın	duvarlarını	çat-
latacak	bir	uğultu	hâline	gelen	bu	neş’eye	sebep	papaz	kaçtı,	 tura,	deliklerden	koğuklardan	sıçan	
kaçıyor,	el	el	üstünde	kimin	eli	var,	gibi	hareketli	oyunlardı.

Şu	da	var	ki	bu	masum	eğlencelerde	neşve,	şetâret	ve	tatmin	bulanlar,	yalnız	basit	bir	sınıf	değil-
di.	Aynı	sâde	oyunlar,	her	kademe	için	makbul	ve	muteberdi.

Devir	o	devir	idi	ki	insanoğlu	henüz	kendinden	kaçmıyor;	tahsil	terbiye,	meslek	ve	cemiyet	icâbları	
yanında	meşgul	olunacak,	hizâya	çağırılacak	tasfiye	edilecek	bir	iç	tabiatı	olduğunu	da	kabul	ederek	
kendi	kendisinin	hâkimi	ve	mürebbisi	olmak	îtiyâdını	muhâfaza	ediyordu.	Onun	için	de	aynı	insanoğ-
lu,	kendine	yakın	olduğu	ölçüde,	mekânına	ve	çevresine	de	yakın	ve	muhabbetli	idi.	Henüz	hayâtını	
hârice	nakletmemiş	bulunduğundan,	zevki,	hazzı	ve	neşveyi	de	kendinden,	muhitinden	uzaklarda	
aramıyor	bilâkis	kendinde	ve	çevresinde	bulmaktan	hoşlanıyor	ve	bu	da	onu	doyuruyordu.

(…)
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(Tüm aile baharın gelişiyle birlikte her yıl olduğu gibi İbrâhim Efendi’nin Çengelköy’deki yalısı-
na taşınır ancak Yusuf Bey, Salih Bey’le bir arada olmak istemediğinden Sarıyer’de kiralanan başka 
bir yalıya taşınır. Burada karısının huysuzluklarına daha fazla dayanamayıp kendisini eğlenceye 
verir. Karısı ile araları gittikçe açılır. Bir gün Yusuf Bey hayatına son verir ve vasiyeti gereğince Yuşa 
Tepesi'ne defnedilir. İbrâhim Efendi hastalanır ve aylarca dünyadan habersiz bir şekilde, hasta ya-
tağından kalkamaz. İbrâhim Efendi iyileşmeye başlayınca kardeşinin vefat ettiğini ve Abdülhamit 
idaresinin yıkıldığı, Meşrutiyet’in ilan edildiği haberini alır. Kısa bir süre sonra İbrahim Efendi 
kalp krizi geçirerek vefat eder. İbrahim Efendi, tüm mirasını kızlarına bırakır. 

Konağın idaresi, Şevkiye Hanım’a kalır. Kocasıyla miras yüzünden sürekli kavga eder. Evlendiği 
günden beri İbrâhim Efendi’nin mirasını ele geçirmek isteyen Salih Bey, bu servete konamayacağını 
anlayınca konağı terk eder. Tüm bu olanlardan etkilenen kızları hastalanarak vefat eder. Şevkiye 
Hanım konağı idare edemez. Konağın gelirleri gittikçe azalmaya başlar ve eski günlerdeki canlılık 
yavaş yavaş kaybolur. Yeni kâhya Zaim Bey, Şevkiye Hanım’ı kandırarak önce konağın yönetimini 
sonra da ailenin servetini türlü oyunlarla ele geçir. Şevkiye Hanım ve Şükriye Hanım kâhyanın 
yaptıklarını fark edince avukata giderler ancak bir sonuç alamazlar. Parasız kalan iki kardeş, ta-
nıdıklarının yardımıyla Fatih’te bir ev kiralarlar. Olanlara dayanamayan Şükriye Hanım bir süre 
sonra bu evde vefat eder.)

(...)
Böylece	de	İbrâhim	Efendi	konağının	dramını	sahne	sahne,	tablo	tablo	oynayarak	rollerini	bitiren	

âlim	câhil,	fakir	zengin,	zâlim	mazlum,	ahlâklı	ahlâksız,	türlü	boyda	türlü	huyda	çeşit	çeşit	 insanın	
birer	birer	çekilip	gitmesinden	sonra	nihâyet	Şevkiye	Hammefendi’nin	ölümüyle,	İstanbul	medeniye-
tinin	bir	daha	sahneye	koyamayacağı	bu	oyun	da	bitmiş	oldu.

Amma	mühim	olan,	oyun	bitip	perde	kapanırken,	bu	şartları,	bu	imkânları	bu	hayâtı	bu	dekoru	
hazırlayan	cemiyet	nizâmlarının	da	topyekûn	çökmüş,	dağılmış	tükenmiş	bulunmasıydı.	Onun	için	
konağın	iflâsı,	mücerret	ve	mevziî	bir	hâdise	mahiyetinde	bulunsaydı,	nihayet	tesiri,	çevresini	aşma-
yan	ve	en	sağlam	cemiyetlerde	bile	vakit	vakit	zuhur	eden	bir	hastalık	mihrakı	olarak	mütalâa	edilirdi.

Hâlbuki	mühim	olduğu	kadar	hazin	de	olan,	konağın	ölüm	târihiyle,	kolosal	bir	medeniyetin	ölüm	
târihinin	de	aynı	zamana	tesadüf	etmiş	olmasıydı.	Evet,	İbrâhim	Efendi	konağında	rengiyle,	şekliyle,	
kokusuyla	o	sayısız	o	hesapsız	çiçeklerinden	bir	çiçek	açmış	olan	İstanbul	medeniyeti	de	bu	arada	
son	nefesini	vermiş	ve	târihin	hâfızasına	malolmuştu.	İşte	asıl	zeval	bulan,	asıl	inkıraz	eden	buydu.	
Eğer	temeller	kaymamış,	kökler	kurumamış	olsaydı,	gene	aynı	topraklarda	daha	nice	İbrâhim	Efendi	
Konakları	yeşerir,	boy	atar,	çiçeklenir	ve	içinde	doğup	büyüdüğü	medeniyet	dünyâsına	rengini,	koku-
sunu,	ihtişamını	salmakta	devam	ederdi.

Sâmiha AYVERDİ, İbrâhim Efendi Konağı
(Kısaltılmıştır.)

Metinde Geçen Bazı Kelime ve Kelime Grupları
destûr : İzin, müsaade.
istim : İslim (Gücünden yararlanmak için elde edilen buhar.).
kolosal : Kocaman, muazzam, dev, müthiş, şaşırtıcı.  
neşve : Sevinç, keyif, neşe.
piyasa : Bir yol üzerinde gidip gelerek gezinme.
şetâret : Sevinç, şenlik, neşe.

“İkbâl, ihtişâm, çamaşırhâne, destûr, hayât, tedârik, hatâ, pâdişâh, zîrâ, ihtilâl, çâre, sun’î" gibi ke-
limelerin yazımındaki standart dışı kullanımlar yazarın tercihi ve metnin yazıldığı döneme özgüdür.
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Metin ve Türle İlgili Açıklamalar

Okuduğunuz	 “İbrâhim	 Efendi	 Konağı”,	 Sâmiha	 Ayverdi’nin	 aile	 çevresini	 tanıtmak	 ve	 bir	
dönemin	zihniyetini,	kültürünü	ve	toplumsal	yapısındaki	dönüşümü/çöküşü	göstermek	için	anı	
türünden	 yararlanarak	 kurguladığı	 biyografik	 romandır.	 Eserde	 İbrahim	Efendi’nin	 Şehzade-
başı’ndaki	konağında	gerçekleşen	olaylar	etrafında	bir	ailenin	dağılışı	anlatılır.	Romanın	kah-
ramanları	 yazarın	yakın	çevresi	 ve	akrabaları,	ana	mekânı	 ise	 İbrahim	Efendi’nin	konağıdır.	
Osmanlı	Devleti’nin	son	yıllarındaki	değişen	toplum	yapısı,	o	dönemin	günlük	yaşantısı;	sosyal,	
siyasi,	 iktisadi	hayatı	bu	konak	ve	 İbrahim	Paşa’nın	ailesi	üzerinden	anlatılır.	 İbrahim	Efendi	
Konağı	 ile	İmparatorluğun	çöküşü	arasında	bir	paralellik	kuran	yazar,	değişimin	toplumda	ve	
özellikle	aile	içinde	sebep	olduğu	sorunları,	çözülmeleri	roman	kişilerinin	yaşantısı	ve	iç	dün-
yaları	üzerinden	ele	alır.	Yazar	çevresindeki	kişileri	betimler	ve	tanık	olduğu	olayları	tahlil	eder.	
Osmanlı	İmparatorluğunu	yıkılışa	götüren	sebeplerle	bunların	sonuçları	hakkındaki	görüşlerini	
bu	vesileyle	dile	getirir.

1964	yılında	yayımlanan	bu	roman	24	bölümden	oluşmaktadır.	Bu	bölümler	“İbrâhim	Efendi”,	
“Hâlet	Hanımefendi”,	 “Zekiye	Hanımefendi”,	 “İbrâhim	Efendi’nin	Konağı”,	 “İbrâhim	Efendi’nin	
Kızları,	Damatları	ve	Torunu”,	“Ramazan	ve	İbrâhim	Efendi	Konağı”,	“Beyazıt	Camii	Avlusunda	
Ramazan	Sergisi”,	“İbrâhim	Efendi	Konağında	Bayram	Hazırlığı”…	şeklinde	isimlendirilmiştir.

Türk	edebiyatında	1950’lerden	sonra	gelenekçi	yaklaşımla	verilen	eser	sayısı	artmaya	baş-
lar.	Okuduğunuz	roman	da	bu	yaklaşımla	kaleme	alınmıştır.	Sâmiha	Ayverdi,	dinî	ve	millî	duyar-
lılıkları	yansıtan	“İbrâhim	Efendi	Konağı”	adlı	romanında	bir	taraftan	geçmişe	duyduğu	özlemi	
dile	getirirken	bir	taraftan	da	toplumun	kültür	değerlerine	ilişkin	farkındalık	oluşturmaya	çalışır.	
Özellikle	 konak	hayatı	 etrafında	şekillenen	geleneksel	 yaşam	 tarzı	 ile	dinî	 ve	millî	 karakterli	
gelenekleri	romanın	kurmaca	dünyasına	taşır.	Bu	tür	romanlara	“gelenekçi	roman”	denir.	Farklı	
isimlendirmelerle	de	anılan	gelenekçi	roman	toplumun	değerlerine	bağlıdır.	Klasik	olay	örgüsü	
içinde	özellikle	dinî	hayattan	gelen	unsurlar	edebî	metne	yansır.	Romantik	bir	tavrın	takipçisi	
olan	bu	tür	eserlerde	aile	ve	aile	içi	değerler	yüceltilir.	

1)	 “İbrâhim	Efendi	 Konağı”	 adlı	metnin	 temasını	 ve	 konusunu	 belirleyiniz.	 Yazar,	 sizce	 niçin	
böyle	bir	temayı	ve	konuyu	seçmiş	olabilir?	Belirtiniz.	

2)	 Metindeki	çatışmaları	belirleyiniz.	Bu	çatışmaların	ortaya	çıkışında	bireysel	çıkarlar	mı	yoksa	
Osmanlı	İmparatorluğunun	son	dönemlerinde	değişen	toplumsal	yapı	mı	etkili	olmuştur?	Tartışınız.		

3)	 Metnin	olay	örgüsünü	ana	hatlarıyla	belirleyiniz. 
4)	 Okuduğunuz	metindeki	şahıs	kadrosunu	belirleyiniz.	Bu	şahısların	olay	akışını	etkileyen	fizik-

sel,	psikolojik	ve	ahlaki	özellikleri,	toplumsal	statüleri,	tarihsel/gerçek	kişilikleriyle	ilgili	çıkarımlarınızı	
belirtiniz.		

5)	 İbrâhim	Efendi’nin	hangi	özellikleri	metinde	ön	plana	çıkarılmıştır?	Bu	özellikler	olayların	akı-
şını	nasıl	etkilemiştir?	Açıklayınız.	

6)	 Olayların	geçtiği	mekânların	özelliklerini	belirleyiniz.	Bu	mekânların	dönemin	sosyal	hayatın-
daki	önemini	belirtiniz.	

7)	 İbrâhim	Efendi	ve	ailesinin	oturduğu	konak,	dönemin	hangi	anlayışını	ve	özelliklerini	sembo-
lize	etmektedir?	Metinden	hareketle	açıklayınız.

8)	 Okuduğunuz	metnin	içeriğinin	Osmanlı	İmparatorluğunun	sosyal,	siyasi	ve	kültürel	hayatıyla	
ilişkisini	ortaya	koyan	cümleleri	belirleyiniz.	Bu	cümlelerden	hareketle	olayların	geçtiği	dönemin	sos-
yal,	siyasi	ve	kültürel	hayatının	özellikleri	hakkında	bilgi	veriniz.

Metni Anlama ve  Çözümleme
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9)	 Romandaki	olaylar	kim	tarafından	aktarılmaktadır?	Bu	anlatıcı	olayları	hangi	bakış	açısıyla	
anlatmaktadır?	Anlatıcının	yönlendirme	yapıp	yapmadığı,	olayları	yorumlayıp	yorumlamadığı,	taraflı	
davranıp	davranmadığı	gibi	hususları	metinden	hareketle	değerlendiriniz.	

Okuduğunuz	metinden	alınan	bu	parçada	Türk	toplumunun	hangi	değerlerinden	bahsedilmekte-
dir?	Bu	değerlerin	çevrenizde	sürdürülüp	sürdürülmediğini	belirtiniz.	Bu	değerlerin	kaybolması	top-
lum	hayatını	nasıl	etkiler?	Tartışınız.	

1. Etkinlik

“Ramazanda zengin, orta halli hattâ fakir, herkesin kapısı ve sofrası herkese açıktı. Akraba ve 
yakın dostlar arasında, davetsiz olarak iftara gitmek, bir saygı ve nezaket kaidesi idi. Buna mukabil 
akrabalık, ahbaplık ve komşuluk münasebetleri gereğince yapılan iftar davetleri de gene, davet edilene 
karşı davet edenin alâka itibâr ve saygısının bir nişânesi demekti. Onun için bir yandan eşi dostu, 
hısımı akrabayı ağırlamak, bir yandan fakiri fukarayı kollamak için kurulan iftar sofraları, Kadir 
Gecesi'ne kadar devam eder ve böylece otuz ramazan İstanbullunun kapısı açık bulunurdu.”

Okuduğunuz	metinden	yazarın	edebî	ve	fikrî	yönü	hakkında	çıkarımlarda	bulununuz.	Elde	ettiği-
niz	sonuçları	sözlü	olarak	belirtiniz.	

2. Etkinlik

Sâmiha Ayverdi (1905-1993)	
İstanbul’da	doğan	yazar,	Süleymaniye	Kız	Numune	Mektebi’ni	bitirdik-

ten	sonra	özel	öğrenim	görerek	yetişti.	1938	yılından	ilk	romanı	“Aşk	Budur”	
yayımlandı.	Eseriyle	Türk	edebiyatına	farklı	bir	hava	getiren	yazar	büyük	bir	
ilgiyle	karşılandı.	Eserlerinde	İstanbul,	Osmanlı	hayatı,	Batılılaşma,	din	ve	
tasavvuf	gibi	temaları	ele	alarak	yaşadığı	çevrenin	koşulları	içindeki	insan-
ları,	görenekleri	yansıtmaya	çalıştı.	Okuduğunuz	“İbrahim	Efendi	Konağı”	
en	ünlü	ve	sevilen	eserlerinden	biridir.

Eserleri:	 Aşk	 Bu	 İmiş,	 Ateş	 Ağacı,	 Yolcu	Nereye	Gidiyorsun?,	 İbrahim	
Efendi	Konağı	(roman);	Mabette	Bir	Gece	(hikâye);	Yusufçuk,	İstanbul	Geceleri	(deneme)…

DİL BİLGİSİ

İbrâhim Efendinin yirmibeş odalı, haremli selâmlıklı konağı da, devrinin içtimâî çehresini ve gele-
nek icâblarını çizgisi çizgisine aksettiren binalarından biriydi.

1)	 Bu parçada yapılan noktalama ve yazım yanlışlarını tespit ediniz. 
2)	 İşte hem keyfine, hem de mevkiinin ihtişâmına uygun olarak yaptırdığı bu üç katlı yayvan 

bina, gerçekten de imparatorluk mâliyesinin şöhretli reisine yakışır ölçüde idi. Konağın iki harem, bir 
selâmlık bahçesi ve zemin katında bir dış bir de iç taşlığı, ahırları, mutfakları, kilerleri, çamaşırhâne-
leri vardı.

Bu parçada hangi anlatım biçimi ağır basmaktadır?
3)	 İbrâhim Efendi’nin refahlı bir hayâtı vardı. Memlekette, kendisi gibi bolluk ve tokluk içinde bir 

zümrenin bulunduğu da bir gerçekti. Fakat efendinin hesap ve ölçü fikrine alışık kafası, bu refahın 
sun’î ve muvakkat olduğunu da pek âlâ bilmekte idi. Vaktiyle çarkı çeviren çevirmişti. Hâlâ dönmekte 
devam ediyorsa, o eski hızın bereketiyle dönüyordu. Ama bunu bilen, bilse de tedbir ve tedâriki tara-
fına giden kim vardı?

Bu parçanın konusunu ve ana düşüncesini belirleyiniz.
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4. MetinHazırlık

1)	 1980	sonrası	Türk	edebiyatında	roman	türünün	gelişimini	araştırınız.	Elde	ettiğiniz	sonuç-
ları	bir	sunu	hazırlayarak	arkadaşlarınızla	paylaşınız	(1.	etkinliğe	yöneliktir.).

2)	 Sizce	günümüz	okuru	daha	çok	hangi	tür	romanlardan	hoşlanmaktadır?	Niçin?

3)	 Bir	yazar	olsaydınız	nasıl	bir	kitap	yazardınız?	Açıklayınız.

BİN HÜZÜNLÜ HAZ
“Hayat nedir diye sorarsan, bilmiyorum evlat; sormazsan biliyorum.”

HARAPTARLI NAFİ

(Bir hikâyenin yazılış öyküsünü anlatan romanın iki ana kahramanı vardır: yazar-anlatıcı ve 
Alaaddin. “Beni en çok suçtan arınmışlığım tedirgin ediyor.” diye söz başlayan Alaaddin, kargaşa-
nın ve suçun hâkim olduğu şehrin sokaklarında suça bulaşmış insanları arayarak onlarla karşılaş-
mayı ister. Ancak bu arzusunu bir türlü gerçekleştiremez. Alaaddin eve dönerek TV’de şiddet içerikli 
haberleri, insanı baskı altına alan insanın, iç dürtülerini harekete geçiren reklamları ve iyilik ile 
kötülüğün başarısız bir senaryoyla işlendiği kötü bir filmi sıkılarak izler. Alaaddin’in gözünde dün-
ya bütün cazibesine rağmen yaşanabilir bir yer olmaktan çıkmış, hayatın akıl almaz derecede oyuna 
dönüştüğünü, çeşitli suçların işlendiği acayip bir yer hâlini almıştır. “…soluk renkli bir dünyaya 
diye konuşmasını sürdürüyordu Alaaddin.” cümlesiyle konuşan kişinin Alaaddin olmadığı aslında 
yazar-anlatıcı tarafından anlatılan bir roman kişisi olduğu anlaşılır. Yazar-anlatıcı hikâyesinin 
ana kahramanı olan Alaaddin’i kaybeder ve aramaya başlar.)

Aşağıdaki parça, yazar-anlatıcının Alaaddin’i beklediği bölümden alınmıştır. 
Arada	bir	sesini	duyuyor	ve	şehrin	içinde	bir	yerlerde	olduğunu	biliyorum	ama,	çoktan	beri	yüzünü	

göremiyordum	onun.
Önceleri,	belki	kaldırımlara	taşan	televizyon	kabini,	çelik	kasa,	buzdolabı,	masa,	vestiyer	ve	kol-

tuk	takımı	gibi	(...)	eşyaların,	etrafı	teneke	levhalarla	çevrili	arsalardan	yükselen	paslı	hurda	yığın-
larının,	sinek	vızıltılarının	gölgesinde	unutulmuş	çöp	bidonlarının,	gelip	geçen	otomobillerin,	şehrin	
değişik	yerlerine	doğru	uğultuyla	akan	insanların,	dev	apartmanların	ve	parkları	tıklım	tıklım	dolduran	
çocuk	kıpırtılarıyla	bu	kıpırtıların	en	kırılgan	noktalarında	gezinip	duran	seyyar	satıcıların	arasında	
yolunu	yitirmiş	de,	bana,	dünyaya	ve	kendisine	şimdilik	yalnızca	sesiyle	ulaşabiliyordu	diye	sabırla	
bekliyordum.

Beklerken,	soluğumu	biriktirmek,	her	 türlü	olabilirliğe	karşı	sesimi	ayarlamak	ya	da	kelime	da-
ğarcığımı	altüst	edip	kelimelerimin	en	güzelleriyle	en	çirkinlerini,	en	yumuşaklarıyla	en	sertlerini,	en	
ateşlileriyle	en	soğuklarını	 tek	tek	gözden	geçirmek,	birbirleriyle	karşılaştırmak,	 tozlarını	almak	ve	
anlamlarının	ağırlığını	yeniden	tartmak	gibi	birtakım	hazırlıklar	yapıyordum	hatta;	hiçbir	işe	yarama-
yacağını	bildiğim	hâlde	kafamdaki	 taşanlara	dönüp	bir	daha	bakıyor,	bu	taşanların	yanına	bol	bol	
değişebilirlik	payları	koyuyor	ve	gözlerimi	yollara	dikip	sürekli	Alaaddin’in	geleceği	anın	güzelliğini	
hayal	ediyordum.

Büyük	kelimesine	sığmayacak	kadar	büyük	ve	harikulade	bir	an	olacaktı	o	an;	Alaaddin	daha	ka-
pımdan	girer	girmez	bende	oluşmaya	başlayan	hiç	tanımadığı	bambaşka	bir	Alaaddin’le,	ben	de	her	
iki	Alaaddin’e	de	yansıyan	kendimle	karşılaşacaktım.	Tıpkı,	yüz	yüze	gelmiş	aynalar	gibi...
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Sonra,	 şehir	 aşağıda	 insanlarla	dolup	 taşan	sokaklarını,	 caddelerini,	meydanlarını	 ve	alışkan-
lıklarını	sürükleyerek	gürül	gürül	akar,	camlarının	parıltısıyla	yanıp	söner,	bacalarıyla	tüter,	hiç	de-
ğişmiyormuş	hızıyla	değişir,	için	için	çürür,	leş	gibi	kokar	ve	apartmanlardan	oluşmuş	kirli	bir	deniz	
edasıyla	durulup	durulup	yeniden	bulanırken,	biz	yukarıda	kalıp	bir	süre	birlikte	yaşayacaktık	belki...	
Şehrin	ve	hayatın	içinde,	şehirden	ve	hayattan	uzak,	uzun	uzun	geceler	geçirecektik.	(…)

(Yazar-anlatıcı kaybettiği Alaaddin’le neler yapacaklarıyla ilgili hayaller kurmaya devam eder. 
Terasa çıkarak Alaaddin’in sesini dinler, onu görebilmek için çok aşağılarda kalan şehre doğru sık sık 
başını çevirip heyecanla bakar. Onun yokluğunu unutmak için uzun uzun komşu terasları seyreder, 
bunu bir eğlenceye dönüştürür ve gördükleri hakkında kendi kendine birtakım şeyler mırıldanır. 
Yazar-anlatıcı, Alaaddin’i aramaya başlar ve onun bulunabileceği yerlere gider. Şehrin karanlık 
sokaklarında dolaşırken karşısına papyonlu bir garson çıkar. Alaaddin’in MOTEL ROM denen bir 
yerde olduğunu söyler.)

Aşağıdaki parça, yazar-anlatıcının garsonla konuştuğu bölümden alınmıştır. 
Belki	de	bu	yüzden,	ben	ürpermeyeyim	diye	bir	defasında,	papyonu	kaymış	bir	garson	durmuştu	

o	gözlerin	arkasında.	Karanlığın	en	koyu	yerinden	kesilip	biçilmişe	benzeyen,	simsiyah	giysileri	vardı	
bu	garsonun	ve	giysilerinin	rengini	gecenin	renginden	ayıran	uzak	bir	ışıltıyla,	hafifçe	gülümsüyor-
du.	Onun	böyle	tıpkı	bir	kedi	gibi	sinsi	sinsi	bakacakken	hafifçe	gülümsemesi	beni	cesaretlendirmiş	
olmalı	ki,	Alaaddin'i	sormak	için	biraz	daha	yaklaşıp	önünde,	fıçılara	yakın	bir	yerde	durdum.	O	da	
büsbütün	belirginleşti	o	sırada;	gövdesi	fıçılardan	etkilendi	sanki	ve	birdenbire	göbeklendi.	Dahası,	
neredeyse	bana	gözleriyle	değil	de	göbeğiyle	bakar	gibi	oldu.

Ardından	da,	hiç	de	gövdesine	uymayan	ve	bana	kesinlikle	bir	başkasına	aitmiş	izlenimi	veren	
iplik	gibi	bir	sesle;	“Hadi	sor,”	dedi,	“ne	ıkınıp	sıkınıyorsun?”

“Şey,”	diye	kekeledim,	“ben	aslında...”
“Biliyorum,”	dedi,	“birisini	arıyorsun.”
Şaşırmıştım.
“Yo,	şaşırma,”	dedi	bana	sesinin	kendisine	ait	olduğunu	kanıtlamak	istercesine	biraz	daha	kalın-

laştırarak,	“buralarda	herkes	birilerini	arar	zaten...	Adı	ne?”
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“Alaaddin,”	dedim
Parmağını	sokağın	ucuna	park	edilmiş	ışıltılı	bir	böcek	sürüsüne	benzeyen	motosikletlere	doğru	

kocaman	bir	top	namlusu	gibi	uzatarak,	tahmin	edilemeyecek	kadar	sıcak	bir	sesle;	“Oradan	sağa	
dön”	diye	fısıldadı.	“Yandaki	sokağa	girince,	hiçbir	yere	sapmadan	şöyle	dört	yüz,	beş	yüz	metre	ka-
dar	yürü...	Çocuk	bahçesini	geçer	geçmez,	hemen	sol	tarafta,	üzerinde	soluk	renkli	harflerle	MOTEL	
ROM	yazan	karanlık	bir	kapı	göreceksin,	tamam	mı?”

“Tamam,”	dedim.
“İşte	Alaaddin'i	ancak	o	kapının	arkasında	bulabilirsin,”	dedi.	“Bulamazsan,	oranın	gevezeler	ge-

vezesi	bir	sahibesi	vardır,	ona	sor.	”
“Sağ	ol,”	dedim
O	bir	şey	demedi;	bana	bunları	söylediğine	bin	pişman	olmuş	gibi	suratını	asıp	birdenbire	donuk	

gözlerle,	boş	boş	baktı.	Hem	de	öyle	bir	baktı	ki,	uzun	süre	gözlerimin	önünden	silmedim	onun	göz-
lerini...	(…)	şöyle	dört	yüz	beş	yüz	metre	kadar	yürüyorum	diye	onları	yürüdüm	ve	sonunda,	üzerinde	
soluk	renkli	harflerle	MOTEL	ROM	yazan	kapıya	ulaştım.

Dışarıdan	bakıldığında,	sefil	mi	sefil	birkaç	kitapçı	dükkânıyla	kıraç	bir	çocuk	bahçesinin	ıssızlığı	
arasında	sıkışıp	kalmış,	 kibrit	 kutusu	gibi,	 küçücük	bir	 yerdi	burası.	Ama	 içeri	girince,	 insan	hem	
hangi	yöne	gideceğini,	hem	de	nereye	bakacağını	şaşırıyordu.	Avluya	benzeyen	bembeyaz	bir	boş-
luğu	geçer	geçmez,	karşınıza	ansızın	çeşitli	kollara	ayrılan	alacakaranlık	koridorlar,	birbirine	açılan	
salonlar,	odalar,	kapılarında	“ARIZALI”	yazan	asansörler,	üst	katlara	tırmanan	merdivenler	ve	her	
yeri	 işgal	eden	 tozlu	eşyalarla	bu	eşyaları	 yutup	yutup	geri	 kusan,	yarı	uykulu,	 kocaman	aynalar	
çıkıyordu.	(…)

(Motelde otelin sahibesiyle karşılaşır. Yazar-anlatıcı, kadına Alaaddin’i sorar.)

“Hayır,”	dedim	ona,	“yukarı	çıkacak	değilim.	Ben	yalnızca	birisini	arıyorum.”
Masalı	bölünmüş	mutsuz	bir	çocuk	gibi,	allak	bullak	bir	yüzle	bana,	sağımızdaki	salonlara,	dönüp	

aynalara	ve	koridorlara	uzun	uzun	baktıktan	sonra;	“Kimmiş	o?”	diye	sordu.	
“Alaaddin,”	dedim.
Gözlerini	yere	indirip	yavaşça	gülümsedi.
“Yüzlerce	Alaaddin	var,”	dedi	ardından	da,	 “seninki	ne	 iş	yapar,	neyin	nesi	kimin	 fesidir,	boyu	

posu	nasıldır,	boynuzu	kulağı	var	mıdır;	onu	söyle.”
“Ne	iş	yaptığını	bilmiyorum,”	dedim.	“Yüzünü	de	hiç	görmedim.”
Bu	kez	gülümsemedi;	gözlerini	kısıp	omuzlarını	titreterek	(…)	güldü.	Hemen	peşinden	de,	gülü-

şünün	yankılarına	bulanmış	alaycı	bir	sesle	bana,	Alaaddin'in	sevgilim	olup	olmadığını	sordu.	De-
ğil,	dedim.	“Hani,”	dedi;	“mektupla,	telefonla,	bilgisayarla	aşk	falan?”	“Hayır,”	dedim.	İnanmamıştı.	
“Peki,”	dedi	gene	de,	alt	dudağını	dişleyip	sustu,	berbat	bir	şey	yemişçesine	yutkundu	ve	yeniden	
sordu;	“sevgilin	değil	yani?”	“Değil,”	dedim.	“Niye	arıyorsun	o	halde	böyle	fellik	fellik,	alacak	verecek	
davası	mı?	Yok.	Kan?	Hayır.	Hımmmm....	Evet.	Peki,	niye	arıyorsun	o	hâlde?”	“Hiç...”	“Öylesine	mi?”	
“Evet,	öylesine...”	“Anladım,”	dedi.	Doğrusu	ne	anladığını	merak	ediyordum	ama	sormadım.	“Belki	
de	onu	aramaya	başladığın	için	arıyorsundur	artık,”	dedi.	“Bilmiyorum,”	dedim.	“Ya	da,	onu	senden	
başka	kimsenin	düşünmediğini	düşündüğün	için?”	“Bilmiyorum,”	dedim.	(…)	Büyük,	ama	çok	büyük	
bir	felaketin	eşiğindeymişim	gibi,	gözlerime	acı	acı	baktı;	“peki	nasıl	bulacaksın	onu?”	“Arada	bir	se-
sini	işitiyorum,”	dedim.	“Bakışları	bulutlandı	birden;	sesini	işitiyorum	da	ne	demek	oluyor	şimdi,”	“hani	
yüzünü	hiç	görmemiştin?”	“Görmedim,”	dedim,	“yalnızca	zaman	zaman	sesini	işitiyorum.”	“Düş	gibi	
mi,”	dedi.	“Hayır,”	dedim,	“basbayağı	gerçek	gibi.”	“Aynı	şey	işte,”	diye	homurdandı.

(…)
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(Yaşlı kadından bir şey öğrenemeyen yazar-anlatıcı sokaklarda gezmeye devam eder. Haftalarca, 
yıllarca Alaaddin’i arar. Onu artık şehirde bulamayacağını düşünen yazar-anlatıcı şehri arkasında 
bırakarak Asip Dağı'nın tepesinde bulunan kaleye doğru yol alır. Aklından geçen şeyi bulmuş gibi 
hızlı hızlı yürürken kale ve dağ birden kayboluverir. Kendisini bir türbenin yanında bulur. Türbeye 
bakınca tuhaf bir yolculuğa çıktığını, yüzlerce yıl durup dinlenmeden yürüdüğünü, arkasında bir-
çok ülke, şehir köy, vadi, dağ ve nehri bıraktığını anlar. Düşüncelere dalan yazar-anlatıcı kendisini 
ucu bucağı gözükmeyen bir ormanın kıyısında bulur. Alaaddin’i bulmak için ormanda yolculu-
ğa çıkar. Bu yolculukta daha önce okuduğu kitaplardaki hikâyeler, bu hikâyelerin kahramanları, 
masallar, masal dünyasının olağanüstülükleri vardır. Ormanın (zihnin) içinde ilerledikçe beyaz 
pabuçlar, külahlar, kılıç artıkları ile ne olduğunu anlayamadığı bir sürü eşya görür. Masal kahra-
manlarıyla karşılaşır.

Aşağıdaki parça yazar-anlatıcının masal kahramanlarıyla karşılaştığı bölümden alınmıştır.
(…)
Hatta	bir	defasında	da,	elinde	baltasıyla	oralarda	düşünceli	düşünceli	gezinip	duran	oduncu	bir	

baba	olmuştu.
Sonra,	boncuk	gözlü	iki	çocuğu,	“Hadi	bakalım	işte	odun	kesmeye	gidiyoruz,”	diye	peşine	takıp	

neredeyse	benim	hızıma	eşit	bir	hızla	ormanın	derinliklerine	doğru	yürümeye	başlamıştı	bu	baba.	
Tepemizde,	ortalığı	kasıp	kavuran	ama	sizin	bildiğiniz	güneşten	çok	daha	büyük	ve	güçlü	olan	ko-
caman	bir	güneş	vardı	o	sırada;	çevremizde,	olup	biteceklerin	bilinmezliğinden	doğan	kulakları	sağır	
edici	müthiş	bir	sessizlik;	bu	sessizliğin	içinde	de	merak,	korku	ve	güvensizlik	gibi	birtakım	duyguların	
hemen	her	adımda	biraz	daha	ağırlaşan	berbat	kokuları	vardı.	Baba,	bu	kokulara	bir	hayli	uzaktı	
nedense.	Önümüze	düşen	çam	dallarına,	burnumuzun	dibinde	bitiveren	ağaç	gövdelerine,	bacak-
larımıza	sarılan	dikenlere	ve	çalılıklara	da	uzaktı.	Bütün	bunların,	bunlarla	birlikte	gördüğümüz	bazı	
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Metinde Geçen Bazı Kelime ve Kelime Grupları
ıkınıp sıkınmak : Bir iş yapabilmek için kendini çok zorlamak.
neyin nesi (kimin fesi) : Kimdir, nasıl bir kişidir?
yankı  : Sesin bir yere çarpıp geri dönmesiyle duyulan ikinci ses, aksiseda, 
    inikâs, akis, eko.
“MOTEL ROM, ARIZALI, ‘ben aslında...’, ‘peki nasıl bulacaksın onu?’ ” gibi kullanımlarlardaki 

standart dışı kullanım yazarın tercihidir.

hayvanların,	tepemizden	gelip	geçen	bulutların,	karşımızda	duran	kayalıkların,	derelerin	ve	yamaç-
ların	yanı	sıra,	kendi	ellerine,	ayaklarına	ve	yüzüne	de	uzaktı	hatta	kalbinin	fısıltılarını	dinlercesine	
başını	sol	omzuna	hafifçe	eğmiş,	dalgın	dalgın,	nerede	daha	karanlık	bir	yer	görürse	hep	oralara	
doğru	yürüyordu.	Hem	de,	ısrarla...	Ormanın,	döne	dolaşa	kördüğüm	olduğu	noktayı	arıyordu	sanki	
ve	hep	orayı	düşünüp	orayı	hayal	ettiği	için	de,	peşindeki	çocukların	geçtikleri	her	yere,	aman	dönüş	
yolumuzu	kaybetmeyelim	diye	ekmek	kırıntıları	serptiklerini	görmüyordu.

Olanca	dikkatlerini	bu	işe	veren	ve	ekmek	kırıntılarını	daha	başka	nerelere	serpecekleri	konusun-
da	kendi	aralarında	gizli	gizli	fısıldaşıp	duran	o	boncuk	gözlü	çocuklar	da,	çevrelerini	görmüyorlardı	
gerçi;	ağaç	diplerine	yıkılıp	kalan	(…)	çocukların,	ellerindeki	naylon	torbalarla	çalılıklarda	yiyecek	ar-
tığı	toplayan	iki	büklüm	ihtiyarların,	ortalıkta	aylak	aylak	gezinmekten	usanıp	da	yok	yere	birbirleriyle	
dövüşmeye	başlayan	işsiz	babaların,	hazin	şarkılarla	dolup	taşan	salaş	sokakların,	elektronik	eşya	
satılan	dükkânların,	balık	tezgâhlarının	ve	cinnet	dakikalarının	içinden	nemli	gözlerle	çok	uzaklara	
bakan,	oğulları	kayıp	annelerin	yanı	başından	geçip	geçip	gidiyorlardı.	Ya	da	ahşap	balkonların	al-
tından,	pazar	yerlerinin	ortasından,	piyango	bileti	almak	için	uzun	uzun	kuyruklar	oluşturan	insanların	
arasından,	film	afişlerinin	önünden	ve	mis	gibi	kokular	saçan	camları	buğulanmış	fırınların,	içleri	şık	
müşterilerle	dolu	bol	ışıklı	pastanelerin,	(…)	kitapçıların,	döviz	büfelerinin,	çay	bahçelerinin	derken,	
kolunda	sepetiyle	yürüyen	kırmızı	başlıklı	bir	kız	da	gelip	bu	çocukların	yanı	başından	geçti	ve	ba-
kışları	 (…)	çocukların	yarı	baygın	bakışlarında	yankılanan	aç	bir	 kurdun,	yalana	yalana	kendisini	
süzdüğünü	hiç	 fark	etmeden,	sise	gömülen	yaprak	hışırtılarını	aralayıp	hızla	kayboldu.	Kolundaki	
sepetten	yayılan	kurabiye	kokularının	içinde,	ayak	sesleri	bir	süre	daha	kaldı	belki,	kırmızı	başlığı	
bir	süre	daha	göründü	ve	bu	başlığın	üzerinde	biriken	kurdun	bakışları	oradan	uzanıp	bana	doğru	
kıpkırmızı,	kürek	gibi	bir	dille	bir	süre	daha	yalandı	ama	kız	bir	daha	görünmedi.

(…)

 (Yazar-anlatıcı sözü Alaaddin’in hikâyesine getirir. Aladdin’in mahzende gizlenişi ve saray-
dan kaçışıyla ilgili olasılıkları düşünür. Bunları hikâyesinde nasıl anlatacağını okurla paylaşır. Ya-
zar-anlatıcı hikâyesini yazacağı bir kahraman bulmak için kendisini bazen çevrelerine yaşama 
sevinci saçan ya da çevrelerindeki yaşama sevincini yok edecek kadar hüzünlü gözüken güzel insan-
larla birlikte hayal ettiğini, bazen nerede olduğu bilinmeyen dev bir kütüphanenin içinde yaşadığı 
romanı arayan yarı deli bir roman kahramanı gibi kaybolmuş hissettiğini dile getirir. Hikâyesini 
yazmak için kendini araştırmaların, kovalamacaların, fedakârlıkların, bilmecelerin, keşiflerin ve 
serüvenlerin içinden geçip salaş sokakların karmaşasına attığını ve aradığı kahramanı Asip Da-
ğı'nın eteklerindeki türbenin önünde bulduğunu anlatır. Böylece “Bin Hüzünlü Haz” adlı roman, 
hikâyesinin kaybolan kahramanını arayan bir yazarın hikâyesine dönüşerek iç içe iki metin hâline 
gelir.) 

Hasan Ali TOPTAŞ, Bin Hüzünlü Haz
(Kısaltılmıştır.)
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“Bin	Hüzünlü	Haz”	 romanı	 bir	 yazarın	 hikâyesini	 kaleme	
alırken	neler	düşündüğünü,	hissettiğini,	eserini	nasıl	kurgula-
dığını	anlatan	bir	eserdir.	Bu	bakımdan	roman	türünün	bilinen	
ve	kabul	gören	yapısından	farklı	özellikler	taşır.	Bu	ve	benzeri	
romanlarda	bilindik	bir	olay	örgüsü,	zaman	ve	mekân	kurgusu,	
şahıs	kadrosu,	bakış	açısı	ve	anlatıcı,	tematik	kurgu	ve	dil	kur-
gusu	yoktur.	Bazı	yazarlar,	roman	türünün	temelini	oluşturan	
bu	 yapısal	 unsurları	 değiştirerek	metinler	 arasılık	 ve	üstkur-
maca	gibi	yeni	tekniklerle	eserlerini	kaleme	alırlar.	

Üstkurmaca,	genel	anlamıyla,	romandaki	evrenin,	kurma-
ca	olduğunun	açıkça	vurgulanmasıdır.	Üstkurmaca	farklı	şe-
killerde	düzenlenebilir.	Metnin	yazılış	sürecini	ya	da	bir	başka	
edebî	metni	kısmi	olarak	ana	metnin	içine	yerleştirme	üstkur-
macanın	en	bilindik	yöntemidir.	Okuduğunuz	metinde,	yazarın	
bu	yönteme	başvurduğu	görülür.	Metnin	yazılış	sürecini	ana	
metin,	Alaaddin’in	öyküsünü	ise	alt	metin	olarak	kullanır.	Böylece	iç	içe	geçmiş	iki	ayrı	metni	bir	
arada	kurgular.	Yazar,	üstkurmaca	tekniğiyle	“Oduncu	Baba”,	“Kırmızı	Başlıklı	Kız”	gibi	masal-
ları	da	romanın	bir	parçası	hâline	getirir.	Anlatıcı	dokuz	bölümden	oluşan	romanın	birinci	bölü-
münde	Alaaddin,	diğer	bölümlerde	yazar-anlatıcı	olarak	karşımıza	çıkar.	Çoğulcu	bakış	açısıyla	
yazılan	bu	 romanda	birden	 fazla	anlatıcı	kullanılmış	ve	yazar-anlatıcı	 romanın	bir	kahramanı	
olarak	belirginleştirilmiştir.			

Hasan	Ali	Toptaş,	bir	röportajında	“Bin	Hüzünlü	Haz”	adlı	romanında	edebiyat	dünyasında	
gezintilere	çıktığını	 söyler.	Bu	gezinti,	Doğu	masallarından,	Batı	masallarına,	oradan	çağdaş	
romanlara,	içinde	bulunduğu	çağın	kaosuna,	birçok	kavrama	ve	mekâna	yapılan	bir	gezintidir.	
Toptaş’a	göre	yazdığı	bu	roman,	olabilirlikleri	yoklaya	yoklaya,	belirsizliğin	bilgeliğine	soyunmuş	
bir	romandır.	Zamanlar,	mekânlar,	nesneler	bir	yığın	gibi	görünse	de	hiçbir	şey	rastgele	değildir.	
Romanın	amacı,	gerçek	dünyayı	yansıtmak	değildir,	kelimelerle	yeni	bir	dünya	kurmaktır.

Roman	 kahramanlarından	Alaaddin,	 küresel	 yozlaşma	 karşısında	 iyice	 daralmış	 insanları	
simgeler.	Okuduğunuz	romanda	çizgisel	zaman	anlayışı	olmadığı	için	düş	ve	gerçeği	iç	içe	geçi-
ren	bir	zaman	anlayışı	söz	konusudur.	Romanda	imgesel	bir	anlatımla	karşımıza	çıkan	“MOTEL	
ROM”	ve	orman	mekânları	ise	roman	geleneğini	karşılar.	Geleneksel	anlamda	düzenli	ve	krono-
lojik	bir	olay	örgüsü	olmayan	romanda	zaman-mekân	bütünlüğü,	açıkça	iletilmeye	çalışılan	bir	
mesaj	söz	konusu	değildir.	

Türk	edebiyatında	Ahmet	Hamdi	Tanpınar,	Yusuf	Atılgan	ve	Oğuz	Atay	çizgisinde	gelişen	bu	
roman	anlayışı	1980’li	yıllardan	sonra	iyice	yaygınlaşır.	Hasan	Ali	Toptaş,	Metin	Kaçan,	Bilge	
Karasu,	Orhan	Pamuk	gibi	yazarlar	bu	tür	romanlar	kaleme	almışlardır.	1980’den	sonra	Türk	
edebiyatında	geleneksel	ve	modern	romanların	yanı	sıra	farklı	tekniklerin	kullanıldığı	romanlar	
da	belirgin	bir	şekilde	görülür.

Metin ve Türle İlgili Açıklamalar

Metni Anlama ve  Çözümleme

1)	 Okuduğunuz	metnin	tema	ve	konusunu	belirleyiniz.	Yazarın	Türk	romanına	tema	bakımından	
yeni	bir	anlayış	getirdiği	söylenebilir	mi?	Niçin?

2)	 Metindeki	temel	çatışmayı/karşılaşmayı	ve	bu	çatışma	etrafında	metinde	yer	alan	veya	met-
nin	ima	ettiği	diğer	çatışmaları/karşılaşmaları/karşıtlıkları	belirleyiniz.
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Hazırladığınız	sunuyu	arkadaşlarınızla	paylaşınız.	Sunum	sonunda	arkadaşlarınızın	1980	sonra-
sı	Türk	romanı	hakkındaki	görüşlerini	alınız.	

1. Etkinlik

“Bin	Hüzünlü	Haz”	adlı	romandan	okuduğunuz	bölümlerden	ve	yazarın	biyografisinden	hareket	
ederek	yazarın	edebî	kişiliği	hakkında	neler	söylenebilir?	

2. Etkinlik

3)	 “Bin	Hüzünlü	Haz”	adlı	romanın	olay	örgüsünü	belirleyiniz.	Daha	önce	incelediğimiz	“Yaban”	
romanıyla	bu	eserdeki	olay	örgüsünü	karşılaştırınız.	Benzerlikleri	ve	 farklılıkları	aşağıdaki	 tabloda	
gösteriniz.

FARKLILIKLARBENZERLİKLER

4)	 Romanın	şahıs	kadrosunun	özelliklerini	belirleyiniz.
5)	 Alaaddin	ile	yazar-anlatıcı	arasındaki	ilişkiyi	değerlendiriniz.	
6) a)	Metindeki	 zaman	 ve	mekânın	 özelliklerini	 belirleyerek	 bunların	 olayların	 gelişiminde	 bir	

işlevi	olup	olmadığını	tartışınız.
 b) Metindeki	mekânlarla	olaylar	ve	kişiler	arasında	hangi	bağlar	bulunmaktadır?	Yazar	bu	

bağları	metinde	nasıl	kullanmıştır?	Yorumlayınız.
7) a) Okuduğunuz	metindeki	anlatıcıyı	ve	bakış	açısını	belirleyiniz.	
 b)	Anlatıcının	okuru	yönlendirip	yönlendirmediğini,	olayları	yorumlayıp	yorumlamadığını,	kah-

ramanlara	müdahale	edip	etmediğini	değerlendiriniz.
 c)	Anlatıcının	aynı	zamanda	romanın	bir	kahramanı	olması	metnin	anlamını	nasıl	etkilemiştir?	

Açıklayınız.
8)	 Okuduğunuz	metinde	 yazarın	 üslubunu	 cümle	 yapıları,	 deyimler,	 kelime	 kadrosu,	 anlatım	

teknikleri	açısından	değerlendiriniz.
9)	 Metinle	ilgili	tespitlerinizi	ve	eleştirilerinizi	arkadaşlarınızla	sözlü	olarak	paylaşınız.
10)	Metindeki	anlatım	biçimlerini	ve	tekniklerini	belirleyerek	bunların	metne	katkısını	belirtiniz.
11)	“Bin	Hüzünlü	Haz”	adlı	romanda	hangi	edebî	akımın	etkileri	görülmektedir.	Bu	akımın	özellik-

lerini	aşağıda		verilen	boşluğa	yazınız.
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Hasan Ali Toptaş (1958-…) 
Denizli’de	doğdu.	Maliyede	veznedarlık	ve	icra	memurluğu	yaptı.	Hasan	

Ali	Toptaş,	son	dönem	Türk	edebiyatının	özgün	ve	önemli	 yazarlarından	
biridir.	 İlk	hikâye	kitabı	“Bir	Gülüşün	Kimliği”	1987’de	yayımlandı.	Eserleri	
postmodernizmin	etkisiyle	iç	içe	geçmiş	zamanların,	düşle	gerçeğin	birbiri-
ne	karıştığı,	çok	katmanlı	metinlerdir.	“Gölgesizler”	romanıyla	Yunus	Nadi	
Roman	Ödülü’nü,	 “Bin	Hüzünlü	Haz”	 romanıyla	Cevdet	 Kudret	 Edebiyat	
Ödülü’nü	 almıştır.	 Başka	 eserleriyle	 de	 ödüller	 alan	Hasan	Ali	 Toptaş’ın	
“Gölgesizler“	adlı	romanı	2009’da	Ümit	Ünal	tarafından	aynı	adla	filme	çe-
kildi.	“Yalnızlıklar“	adlı	eseri	de	tek	kişilik	oyun	olarak	sahnelenmiştir.	

 Eserleri: Yalnızlıklar	(şiir);	Ölü	Zaman	Gezginleri	(hikâye);	Sonsuzluğa	Nokta,	Gölgesizler,	
Kayıp	Hayaller	Kitabı,	Bin	Hüzünlü	Haz	(roman)…

DİL BİLGİSİ

1)	 Okuduğunuz	“Bin	Hüzünlü	Haz”	adlı metni noktalama ve yazım bakımından inceleyiniz. 
Elde ettiğiniz sonuçları arkadaşlarınızla paylaşınız.	

2)	 Dışarıdan bakıldığında, sefil mi sefil birkaç kitapçı dükkânıyla kıraç bir çocuk bahçesinin ıssız-
lığı arasında sıkışıp kalmış, kibrit kutusu gibi, küçücük bir yerdi burası. Ama içeri girince, insan hem 
hangi yöne gideceğini, hem de nereye bakacağını şaşırıyordu.

Bu parçada kullanılan anlatım biçimlerini belirleyiniz.

3)	 Büyük	kelimesine	sığmayacak	kadar	büyük	ve	harikulade	bir	an	olacaktı	o	an;	Alaaddin	daha	
kapımdan	girer	girmez	bende	oluşmaya	başlayan	hiç	tanımadığı	bambaşka	bir	Alaaddin’le,	ben	de	
her	iki	Alaaddin’e	de	yansıyan	kendimle	karşılaşacaktım	Tıpkı,	yüz	yüze	gelmiş	aynalar	gibi...

Bu sözlerin sahibi hangi duygusunu dile getirmiştir? Açıklayınız.

4)	 “Alaaddin ötekilere benzemez?” “Kesinlikle benzemez,” dedim. “Neden onlarla düşüp kalkıyor 
o hâlde, neden onlarla sıkı fıkı?” “Dediğine bakılırsa,” dedim, “o adamların arasında adamakıllı kirle-
nip kim olduğunu anlamak istiyor.” “Kendini arıyor yani?” “Galiba.” “Sen de kalkmış, onu arıyorsun?” 
“Evet...”

Bu paragrafla ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a) Bu parçanın konusu nedir?
b) Bu parçada konuyla ilişkili bir ana düşünce	cümlesi var mıdır? Belirtiniz.
c) Bu parçada asıl anlatılmak istenen nedir? 
ç) Ana düşünceyi destekleyen yardımcı düşünceler nelerdir? Bu düşüncelerin ana dü-

şünceye katkısını açıklayınız.
d) Parçadaki anlatım biçimlerini ve düşünceyi geliştirme yollarını belirleyiniz.

5)	 Defterinize çevrenizde tanıdığınız, davranışlarıyla sizi etkileyen bir kişinin özelliklerini 
anlatan bir paragraf yazınız. Yazdığınız paragrafın giriş, gelişme ve sonuç cümlelerinin özel-
liklerini belirleyiniz.
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(Romanın ana kahramanı olan çocuk, annesi ve babası tarafından terk edildiği için dedesi ve 
üvey ninesiyle birlikte San-Yaş Vadisi’nde yaşamaktadır. Yedi yaşındaki çocuk, üç ailenin yaşadığı 
San-Yaş vadisinde kendinden başka çocuk olmadığı için oldukça mutsuzdur. Dedesi Kıvrak Mümin 
gereğinden fazla sabırlı, yaşına rağmen oldukça pratik ve çalışkan, iyi kalpli, yardımsever bir insan-
dır. Çalışkanlığından dolayı Kıvrak Mümin lakabıyla anılmaktadır. Yaşlı adam, evi geçindirmek 
için istemediği hâlde damadı Orozkul’un yanında çalışmaktadır ve onun tüm isteklerine boyun 
eğmektedir. Orozkul, Mümin Dede’nin büyük kızı Bekey’le evlidir. Ormanı korumakla görevlidir. 
Orozkul çevresindeki insanlardan nefret eden, yanında çalışanlara kötü davranan bir adamdır. 
Henüz okula gitmeyen çocuk; dedesinin yaptığı küçük gölette yüzerek, köpeği Baltek’le oynayarak ve 
dürbünle insanları izleyerek vakit geçirmektedir. Isık-Göl'den geçen beyaz gemiyi birkaç dakikalığı-
na da olsa uzaktan dürbünle izlemek onun en büyük zevkidir. Çünkü çocuğun en önemli hayalleri 
bu beyaz gemiyle ilgilidir. Çocuğu küçük yaşta dedesinin yanına bırakarak uzak bir şehre taşınan 
anne, evlenmiş ve kendine yeni bir hayat kurmuştur. Babası ise gemilerde çalışmayı sürdürmektedir. 
Babasını Isık-Göl'den gelip geçen beyaz geminin kaptanı olarak hayal eden çocuk, bir gün bir balık 
olup bu gemiye çıkacağını ve babasıyla sohbet edeceğini düşünmektedir.)

Aşağıdaki parça çocuğun, Karavul Dağı'nın tepesinden dürbünle Isık-Göl'e bakarak hayal 
kurduğu bölümden alınmıştır. 

(…)
Çocuk	çevresine	baktı.	Çevresi	dağ,	taş,	kaya,	orman	idi.	Yüksek	buzullardan	dökülen	sular	ses-

sizce	aşağıya	iniyor,	buraya	kadar	geldikten	sonra	şarıl	şarıl	ses	çıkararak	çaya	karışıyordu.	Dağlar	
ulu,	heybetliydi.	Göz	alabildiğine	yükseliyor,	uzanıyordu.	Çocuk	kendini	korkunç	derecede	küçük,	
korkunç	derecede	yalnız	ve	yitik	hissetti.	Burada	bir	o	vardı,	bir	de	dağlar,	her	 tarafta	dağlar,	ulu	
dağlar…

Güneş,	göl	 tarafında	ufka	yaklaşıyordu.	Şimdi	hava	daha	az	sıcaktı.	Batıdaki	dağların	doğuya	
bakan	yamaçlarında	hafif	gölgeler	belirmeye	başlamıştı.	Güneş	uzaklaştıkça	gölgeler	de	dağların	
eteklerine	doğru	uzanacaktı.	Isık-Göl'deki	beyaz	gemi	normal	olarak	günün	işte	bu	saatlerinde	gö-
rünürdü.	

Dürbünü	ufka	çevirdi	ve	birden	nefesini	tuttu.	Tamam!	Geliyordu!	Gemiyi	görür	görmez	her	şeyi	
unuttu:	Taa	orada,	Isık-Göl'ün	mavi,	masmavi	yüzeyinde,	büyük,	beyaz	gemi	süzülüp	geliyordu.	Hey	
güzel	gemi,	hey!	Sıra	sıra	bacaları	olan,	uzun,	güçlü,	güzel	gemi!	Sanki	iple	çekiliyormuş	gibi	dümdüz	
ilerliyordu.	Çocuk	alelacele	gömleğinin	ucuyla	dürbünün	camını	sildi,	güzelce	ayarladı.	Şimdi	gemi-
nin	hatları	daha	net	idi.	Dalgaların	etkisiyle	hafifçe	sallandığını,	gerisinde	bıraktığı	beyaz	ve	saydam	
köpüklü	izini	de	farkediyordu	artık.	Gözünü	ayırmadan	hayran	hayran	bakıyordu	gemiye.	Elinde	olsa,	
gücü	yetse,	gemiye	rica	edecek,	çok	daha	yakından	geçmesini	isteyecekti.	Böylece	içindeki	insanları	
da	görebilirdi.	Ama	geminin	ondan	haberi	bile	yoktu.	Ağır	ağır,	heybetle,	yoluna	devam	ediyordu.	

Hazırlık

1)	 Türkiye	dışında	gelişen	çağdaş	Türk	edebiyatı	(genel	özellikleri,	önemli	yazarları	ve	eser-
leri)	hakkında	araştırma	yapınız	(2.	etkinliğe	yöneliktir.).

2)	 Çocukken	dinlenilen	masallar	insanı	nasıl	etkiler?	Belirtiniz.

3)	 Milletlerin	 kültürel	 zenginliklerinin	 oluşumunda	mitolojik	 ögelerin	 önemli	 bir	 yeri	 vardır.	
Orta	Asya	Türk	toplulukları	tarafından	kutsal	kabul	edilen	mitolojik	varlıklar	hakkında	araştırma	
yapınız.	Elde	ettiğiniz	sonuçları	sınıf	panosunda	paylaşınız.

5. Metin

BEYAZ GEMİ
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Nereden	gelip	nereye	gittiği	de	belli	değildi.	
Uzun	uzun	baktı	gemiye.	Ne	zaman	bir	balığa	dönüşeceğini,	çaya	atlayıp	yüze	yüze	ona,	o	beyaz	

gemiye	ne	zaman	ulaşacağını	düşünüyordu	hep...	
Günlerden	bir	gün,	Karavul	Dağı'nın	tepesinden	bakarken	Isık-Göl'ün	masmavi	sularında	o	bem-

beyaz	gemiyi	ilk	defa	gördüğü	zaman,	o	güzellik	karşısında	büyük	bir	heyecan	duymuş,	yüreği	kafe-
sinden	çıkacakmış	gibi	çarpmıştı.	Ve	o	gün,	Isık-Göl'de	gemicilik	yapan	babasının	da	bu	beyaz	gemi-
de	olabileceğini,	orada	çalıştığını	düşünmüştü.	Sonra	bu	düşünceye	tamamiyle	inandırdı	kendisini.	
Çünkü	böyle	olmasını	yürekten	istiyordu,	bunun	doğruluğuna	ihtiyacı	vardı.		

	(...)

(Kıvrak Mümin akşamları torununa uzun uzun masallar anlatmaktadır. “Boynuzlu Maral 
Ana” efsanesinin bu masallar arasında önemli bir yeri vardır. Dedesine göre Kırgızlar, Boynuzlu 
Maral Ana’nın soyundan gelmektedirler. Kırgızlar, Enesay bölgesinde yaşarken hiç beklemedikleri 
bir anda komşu kabilenin saldırısına uğrarlar. Bir kız, bir oğlan çocuğu dışında tüm Kırgızlar bu 
saldırıda hayatlarını kaybeder. Maral Ana, geride kalan bu iki çocuğu kurtarır, San-Taş Vadisi’ne 
getirir. Onları büyüterek Kırgız soyunun devam etmesini sağlar. Masala göre Maral Ana insanlara 
küsmüş ve San-Taş Vadisi’ni terk etmiştir ancak Kırgızları hâlâ korumaktadır. Bu arada çocuk oku-
la başlamıştır. Kıvrak Mümin çocuğu her gün atıyla okula götürüp getirmektedir. Orozkul, arkadaş-
larına tomruk sözü verir. Sözünü yerine getirmek içinse Kıvrak Mümin'le ormandan gizli gizli ağaç 
kesimi yaparlar. Kestikleri ağaçları çaydan geçirmek için çok uğraşırlar. Kıvrak Mümin tomruklarla 
uğraşırken vaktin çok ilerlediğini fark eder, Orozkul’dan izin almadan torununu almaya okula 
gider. Çocuk okulun kapısında geç kalan dedesini beklemiş ve ağlamaktan gözleri şişmiştir. Kıvrak 
Mümin torununun gönlünü almak için Boynuzlu Maral Ana’yı gördüğünü söyler. Çocuk bu habere 
çok sevinir. Eve geldiklerinde Orozkul, işi yarım bırakıp torununu okuldan almaya giden dedeye kı-
zar. Dedesinin aşağılanmasından utanan çocuk, ağlamak için dere kenarına koşar. Dere kenarında 
masalda anlatılan maralları görür.)

	Aşağıdaki parça, çocuğun maralları gördüğü bölümden alınmıştır.
(…)
Tam	ilerisinde,	karşı	kıyıda,	çayın	tam	kenarında	üç	maral	vardı.	Gerçek,	canlı	marallar!	Su	içiyor-

lardı,	daha	doğrusu	sularını	içmişlerdi.	İçlerinden	biri,	en	büyük	ve	en	uzun	boynuzlusu,	son	bir	defa	
boynunu	eğdi,	başını	suya	uzattı.	Sanki	sığ	suya	bir	ayna	imiş	gibi	bakıyor,	kendini	seyrediyordu.	
Tüyleri	deve	tüyü	rengindeydi.	Kocaman	ve	güçlü	bir	göğsü	vardı.	Başını	kaldırdığı	zaman	beyaz	ve	
tüylü	dudaklarından	su	damlaları	dökülüyordu	çaya.	Başını	kaldırınca	çocuğu	görmüş,	kulaklarını	
oynatarak	dikkatle,	kuşkuyla	ona	bakıyordu.	

İkinci	maral	daha	da	uzun	baktı	çocuğa.	Bu,	beyaz,	şişik	karınlı,	ince	çatalları	olan	güzel	boynuz-
lu	dişi	maral	idi.	Boynuzu,	erkek	maralın	boynuzundan	biraz	daha	küçüktü.	Çok	da	güzeldi.	Aynen	
Boynuzlu	Maral	Ana'ya	benziyordu.	İri,	bombeli,	parlak	gözleri	vardı.	Karnı,	her	yıl	bir	kulun	doğuran	
gebe	kısrağın	karnı	gibiydi.	Maral	Ana,	hiç	kımıldamadan	rahat	rahat	seyrediyordu	çocuğu.	Sanki	
o	koca	kafalı,	yaba	kulaklı	çocuğu	daha	önce	bir	yerlerde	görmüş	de	hatırlamaya	çalışıyordu.	Göz-
lerinde	ıslak	bir	yansıma	vardı	ve	o	uzaklığa	rağmen	parlıyordu.	Burun	deliklerinden	ince	bir	buhar	
çıkıyordu...	Onun	hemen	yanında;	ama	ona	sırtını	dönmüş,	henüz	boynuzu	çıkmamış	yavru	maral	
ise	söğüdün	yumuşak	yapraklarını	yiyordu.	Kuşkusuz,	korkusuzdu.	Gürbüz,	çevik,	neşeliydi.	Birden,	
söğüt	dalını	kemirmekten	vazgeçti.	Bir	iki	zıplayıp,	Boynuzlu	Maral	Ana’nın	yanına	geldi,	onun	karnı-
na	süründü.	Ama	dişi	maral	hâlâ	çocuktan	gözlerini	ayırmıyordu.	

Çocuk	soluğunu	tutarak,	rüyada	olduğu	gibi	ellerini	öne	doğru	uzatarak,	çayın	kıyısına	kadar	yü-
rüdü.	Marallar	hiç	ürkmediler,	çayın	öbür	kıyısından	ona	rahat	rahat	bakmaya	devam	ettiler.
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Çocukla	maralların	arasında,	duru,	yeşilimsi	ancak	dipteki	kayaları	aşarken	köpüklenen	bir	çay	
akıyordu.	Bu	çay	olmasa	yanlarına	varacak,	belki	onlara	dokunabilecekti.	Marallar,	çakıllı,	temiz	bir	
düzlükte	duruyorlardı.	Onların	gerisinde,	düzlüğün	bittiği	yerde,	sonbahar	kızıllığına	bürünmüş	fun-
dalıklar	duvar	gibi	yükseliyordu.	Yukarıda	killi	yarlar	görünüyor,	yarların	üst	taraflarını	da	altın	renkli	
kayın	ve	akçaağaçlar	kaplıyordu.	Daha	yukarıda	ise	büyük	orman	ve	oyukları	karla	dolu	tepeler	vardı.	

Çocuk	gözlerini	yumdu,	tekrar	açtı.	Değişen	bir	şey	yoktu.	Kızıl	yapraklı	ağaçların	az	berisinde,	
çıplak	düzlükte	duruyordu	efsane	maralları!	

Ama	işte	şimdi	başlarını	çevirmiş,	tek	sıra	hâlinde	ormana	doğru	gidiyorlardı.	Büyük	erkek	maral	
en	öndeydi.	Boynuzsuz	yavru	maral	ortada,	Boynuzlu	Ana	Maral	 ise	arkada	yürüyordu.	Boynuzlu	
Maral	Ana,	başını	çevirip	bir	defa	daha	baktı	çocuğa.	Sonra	ağaçların	arasına	daldılar.	Geçtikleri	
yerlerde	kırmızı	dallar	sallanıyor,	kırmızı	yapraklar	dökülüyordu	etli,	güçlü	sırtlarına.		

Sonra,	marallar,	 bir	 patikadan	 yukarıya	 doğru	 tırmandılar.	Orada	 durup	 tekrar	 geriye	 baktılar.	
Marallar	kendisine	bakıyormuş	gibi	geldi	çocuğa.	Büyük	erkek	maral	boynunu	uzattı,	boynuzlarım	
geriye	attı	ve	boru	öttürür	gibi	böğürdü:	"Ba-oo!	Ba-oo!”	Sesi	yardan	aştı	ve	çayın	üzerinde	uzun	uzun	
yankılandı:	“A-oo!	A-oo!”.

(Çocuk, bir akşam üşütür ve hasta olur. Ertesi sabah ateşler içinde uyanır. Kıvrak Mümin, 
torununun evde dinlenmesini ister. Kıvrak Mümin, karısının da zorlamasıyla dereye yuvarlanan 
tomruğu çıkarmak üzere Seydahmet, Orozkul ve ondan kereste almayı düşünen Koketay adlı arka-
daşıyla birlikte ormana gider. Ormanda marallarla karşılaşırlar. Kıvrak Mümin'in tüm karşı koy-
malarına rağmen maralları öldürüp ziyafet çekmek isterler. Seydahmet, maralları vuramaz; Kıvrak 
Mümin'in vurmasını ister. Yaşlı adama, eğer maralları vurmazsa Orozkul’un onu işten kovaca-
ğını söyler. Kıvrak Mümin, talihsiz kızı ve torununun iyiliği için, Boynuzlu Maral’dan kendisini 
affetmesini dileyerek istemeye istemeye onu vurur. Akşam evde büyük bir ziyafet verilir. Maralın 
eti pişirilir. Hasta yatağından uyanan çocuk, evdeki ziyafetin öldürülen maralın etiyle yapıldığını 
anladığında yıkılır. Orada bulunan herkesten nefret eder. Çocuk, kamyonları yolda kaldığı için 
evlerine konuk olan ve kendisi gibi Boynuzlu Maral Ana masalına gönülden inanan kamyon şoförü 
Kulubeg’in gelip onu kurtaracağını ve Orozkul’a haddini bildireceğini hayal eder.)
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Aşağıdaki parça, çocuğun hasta yatağında uyanıp şaşkınlık içinde olan biteni anlamaya 
çalıştığı bölümden alınmıştır.

(…)
İyice	terlemişti.	Şişip	çoğalan,	beynine	sığmayan	şiddetli	ağrı	başını	çatlatacaktı.	Sanki	birisi	ba-

şını	tekmeliyor,	balta	ile	yüzüne	gözüne	vuruyor,	o	ise	gözünü	saklamak	için	başını	sağa	sola	çeki-
yordu.	Yüksek	ateşten	cayır	cayır	yanıyordu...	Birden	kendini	soğuk	bir	çay	kenarında	hissetti.	Balık	
olmuştu.	Her	şeyi	vardı:	Kuyruğu,	balık	vücudu,	balık	yüzgeçleri...	Yalnız	başı	değişmemişti,	üstelik	
de	gittikçe	ağrısı	artıyordu.	Çaya	atladı.	Soğuk,	derin,	karanlık	sularda	yüzüp	gidiyordu.	Hayatının	
sonuna	kadar	balık	olarak	kalacağını,	dağlara	hiç	dönmeyeceğini	söylüyordu	kendi	kendine.	"Artık	
dağlara	hiç	dönmeyeceğim!	Balık	olarak	kalayım	daha	iyi!	Balık	olarak	kalayım	daha	iyi!	Balık	ola-
rak...”		

Onun	yatağından	usulca	kalkıp	dışarı	çıktığını	kimse	 farketmedi.	Evin	köşesini	döner	dönmez	
kusmaya	başladı.	Duvara	tutunuyor,	inliyor,	ağlıyor,	gözyaşları	ve	hıçkırıklar	arasında	boğuk	bir	ses-
le	şöyle	diyordu:	

—	Balık	olarak	kalsam	daha	iyi!	Gideceğim	buradan...	Balık	olmak	istiyorum!	
Pencerenin	o	tarafında,	Orozkul'un	evinde	insanlar	kahkahalar,	çığlıklar	atıyor,	(...).	Bu	vahşi	gü-

lüşler	çocuğun	kafasını	patlatıyor,	işkenceler	içinde	bırakıyordu	onu.	Biraz	nefes	alıp	dinlendik	sonra	
avluda	yürümeye	başladı.	Avlu	boştu.	Sönmüş	ocağın	başında	dedesi	Mümin’i	gördü.	(...)	kendini	
bilmez	bir	hâlde,	Maral	Ana'nın	boynuzu	yanında,	toza	toprağa	uzanmış	yatıyordu.	Yine	orada	bir	
yerde,	köpek,	maralın	başından	kalanları	kemiriyordu.	Başka	kimseler	yoktu.	

Çocuk	dedesinin	üzerine	eğildi,	omuzundan	tutarak	sarstı:	
—	Dede,	kalk	eve	gidelim,	haydi	kalk,	gidelim!	dedi.	İhtiyar	adam	cevap	vermedi.	Sanki	çocuğun	

sesini	duymamıştı.	Hem	cevap	vermeye	kalksa	ne	söyleyebilirdi?	Çocuk	yalvarıyordu:	
—	Kalksana	dede,	haydi	kalk	eve	gidelim!	
Çocuk,	dedesinin	burada	toza-toprağa	uzanarak	yatışının	asıl	sebebini	biliyor	muydu?	Torununa	

Boynuzlu	Maral	Ana'nın	kutsallığını	anlatmıştı.	Onu	buna	inandırmıştı.	Sonra	da	bütün	anlattıklarına,	
telkinlerine	kendisi	ihanet	etmişti.	Hem	de	bunu	talihsiz	kızı	ve	torunu	için	yapmıştı.	İşte	bunun	için,	
rezil	olduğu	için	ölü	gibi	yatıyordu	burada.	Bunun	için	cevap	veremiyordu.	
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—	Dede,	bari	başını	kaldır,	diye	yalvarıyordu	çocuk.	
Rengi	iyice	kaçmış,	hareketleri	zayıflamış,	elleri	dudakları	titriyordu:	
—	Dede,	benim	ben!	Duyuyor	musun?	Çok	fenayım,	başım	ağrıyor,	çok	ağrıyor...	diye	ağlıyordu.	

İhtiyar	inledi,	kımıldadı	ama	kalkamadı.	Çocuk	gözyaşlarını	sel	gibi	akıtarak	dedesini	sarsıyordu:	
—	Dede,	Kulubeg	gelecek	mi?	Söyle	gelecek	mi?	
Çocuk,	zorlanarak	da	olsa	dedesini	yüzüstü	çevirdi.	Onun	toza	belenmiş	yüzünü,	seyrek	yapışık	

sakalını	görünce	irkildi.	Biraz	önce	Orozkul'un	baltasıyla	parçalanan	Boynuzlu	Maral	Ana'nın	başı	
canlandı	gözünde	ve	korkudan	kenara	sıçradı.	Biraz	uzakta	durup:	

—	Balık	olacağım	ben,	duyuyor	musun	dede,	balık	olacağım	ve	yüzüp	gideceğim	buralardan.	
Kulubeg	gelirse	ona	benim	balık	olduğumu	söyle.	

Dede	cevap	vermedi.	
Çocuk	güçlükle	yoluna	devam	etti,	çaya	gitti	ve	hemen	suya	girdi.	Acele	ediyor,	ayağı	kayıyor,	

düşüyor	ama	hemen	kalkıyor,	suyun	sığ	yerinde	titreye	titreye	koşmaya	devam	ediyordu.	Çayın	hızlı	
akışlı	derin	yerine	geldi	ve	akıntı	alıp	götürdü	onu.	Burgaçlarda	çırpınıyor,	yüzüyor,	nefesi	kesiliyor-
du.	Gittikçe	daha	çok	üşüyordu...	

	Çocuğun	balık	olup	çay	boyunca	yüzüp	gittiğini	henüz	kimse	bilmiyordu.	
	(…)

Cengiz AYTMATOV, Beyaz Gemi
çev.:Refik ÖZDEK

(Kısaltılmıştır.)

Metinde Geçen Bazı Kelime ve Kelime Grupları
maral : Dişi geyik.

“Isık-göl, taa, farketmek, toza-toprağa” gibi kelimelerdeki standart dışı kullanım yazarın tercihi-
dir.

Cengiz	Aytmatov,	çağdaş	Türk	edebiyatının	yetiştirdiği	en	güçlü	romancılardan	biridir.	Türk	
mitolojisinden	ve	tarihinden	aldığı	değerler	sistemini	modern	roman	türünün	anlatım	imkânlarıy-
la	birleştirerek	sunar.	Aytmatov,	Türk	tarihinin	simgelerini	zamanın	ruhuyla	birleştirerek	eserleri-
nin	arka	planını	oluşturur.	“Beyaz	Gemi”	romanında	da	bu	yaklaşım	görülür.	

“Beyaz	Gemi”	 romanında,	 ana	 kahraman	olan	 çocuk,	 yedi	 yaşındadır	 ve	dedesiyle	 birlik-
te	yaşamaktadır.	Anne-babasından	ayrı	olan	çocuk,	dedesinin	koruması	altındadır.	Dedesinin	
masallarıyla	ve	anlatılarıyla	büyüyen	çocuk,	bu	anlatıların	etkisiyle	geçmişe	büyük	değer	ve-
rir.	Dedesinin	torununa	anlattığı	Boynuzlu	Maral	Ana	efsanesi	Kırgızların	Buğu	boyunun	beyaz	
renkli	bir	Geyik	Ana’dan	türediğine	ilişkin	bir	efsanedir.	Geleneklere	bağlı	olan	dedesi,	torununa	
geyiğin	kendileri	ve	Buğu	boyu	için	kutsal	olduğunu,	onları	öldürmenin	doğru	olmadığını	ve	bir	
gün	geri	 gelip	onları	 buralardan	kurtaracağını	 da	 söyler.	Aytmatov,	 romanda	çocuğun	küçük	
dünyasını	Türk	mitolojisinden	seçtiği	Maral	Ana	figürü	ile	zenginleştirir.	Tek	hayali	bir	balık	olup	
Isık-Göl'den	geçen	gemilere	binmek	olan	çocuğun	yaşamında,	bu	efsanenin	etkisi	büyüktür.	Ço-
cuk,	dedesinin	anlattığı	Maral	Ana	efsanesine	gönülden	inanmakta	ve	tıpkı	dedesi	gibi	marallara	
büyük	bir	değer	atfetmektedir.

Cengiz	Aytmatov	“Beyaz	Gemi”	adlı	romanını	millî	ve	manevi	değerleri	önemsemeyen,	insani	
duygularını	kaybetmiş	kişilerle	geçmişlerine,	geleneklerine	son	derece	bağlı	ve	kimliklerini	mu-
hafaza	etmeye	çalışan	kişilerin	çatışmaları	üzerine	kurgulamıştır.

Metin ve Türle İlgili Açıklamalar
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Metni Anlama ve  Çözümleme

1)	 “Beyaz	Gemi”	adlı	romanın	temasını	ve	konusunu	belirleyiniz.
2)	 Romanın	kurgusunda	yer	alan	olayları	belirleyiniz.	Romandaki	olayların	gerçeklikle	ilişkisini	

değerlendiriniz.	
3)	 Romandaki	çatışmalar/karşılaşmalar	roman	kurgusuna	nasıl	etki	etmiştir?	Açıklayınız.	
4)	 Okuduğunuz	metindeki	kahramanlar	kimlerdir?	Bu	kahramanların	hangi	özellikleriyle	ön	pla-

na	çıktığını	aşağıdaki	tabloda	belirtiniz.	

Roman Kahramanı Özellikleri

5)	 Romanla	ilgili	verilen	bilgilere	göre,	Boynuzlu	Maral	Ana’ya	gösterilen	hürmetin	nedeni	nedir?
6)	 Okuduğunuz	metindeki	zaman	ve	mekânın	özelliklerini	belirleyerek	bunların	olayların	gelişi-

mindeki	işlevini	belirtiniz.
7)	 Metindeki	anlatım	biçimlerini	ve	tekniklerini	belirleyerek	bunların	metne	katkısını	belirtiniz.
8)	 Yazar	metinde	hangi	bakış	açısı	kullanılmıştır?	Yazar,	neden	bu	bakış	açısını	 tercih	etmiş	

olabilir?	Açıklayınız.
9)	 Okuduğunuz	metnin	dil	ve	anlatım	özelliklerini	belirleyiniz.	
10)	“Sosyal	hafızanın	kaybı,	halkın	dilinin,	vatanının,	âdetlerinin	ve	geleneklerinin	unutulmasına	

yol	açmaktadır.	Bunlar	da	insan	ruhunu	fakirleştirmekte	böylece	insanoğlu	çevreye,	tabiata	ve	insan-
lığa	karşı	acımasızlaşmaya	başlamaktadır.	Sosyal	hafıza	ve	vicdan	her	şeyi	yaparken	hafızasızlık	ve	
vicdansızlık	her	şeyi	tahrip	eder.”

Bu	parçada	ortaya	konulan	düşünceleri	okuduğunuz	metinle	ilişkilendirerek	yorumlayınız.	
11)	“Beyaz	Gemi”	romanındaki	açık	ve	örtük	iletileri	belirleyiniz.

a)	 “Beyaz	Gemi”	adlı	romanından	alınan	parçadaki	mitolojik	ögeyi	belirleyiniz.	Bu	mitolojik	öge	
hakkında	araştırma	yaparak	ulaştığınız	sonuçları	arkadaşlarınızla	paylaşınız.

b)	 Cengiz	Aytmatov	“Beyaz	Gemi”	adlı	romanında	hangi	millî	ve	kültürel	değerleri	ön	plana	çı-
karmıştır?	Bu	değerler	günümüzde	nasıl	yaşatılabilir?

1. Etkinlik

“Beyaz	Gemi”	adlı	romandan	okuduğunuz	bölümlerden	ve	yazarın	biyografisinden	hareket	ede-
rek	yazarın	sanat	anlayışı	hakkında	neler	söylenebilir?

3. Etkinlik

Türkiye	dışında	gelişen	çağdaş	Türk	edebiyatı	(genel	özellikleri,	önemli	yazarları	ve	eserleri)	hak-
kında	yaptığınız	araştırmadan	elde	ettiğiniz	sonuçları	arkadaşlarınızla	paylaşınız.

2. Etkinlik
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 Cengiz Aytmatov (1928-2008)
Kırgızistan’da,	Talas	vadisindeki	Şeker	köyünde	dünyaya	geldi.	Kırgızis-

tan	Tarım	Enstitüsünden	mezun	oldu.	
Cengiz	Aytmatov’un	tüm	eserlerinde	içinde	yetiştiği	kültürel	dokunun	iz-

leri	görülür.	1952	yılında	ilk	hikâyesi	yayımlanan	Aytmatov,	“Dağlar	ve	Step-
lerden	Masallar”	adlı	hikâye	kitabıyla	büyük	ün	kazandı.	Bu	eseri,	1963'te	
Lenin	Ödülü'ne	 layık	 görülmüştür.	 Louis	Aragon’un	 (Lui	 Aragon),	 dünya-
nın	en	güzel	aşk	hikâyesi	dediği	“Cemile”,	dünya	edebiyatında	bir	başyapıt	
olarak	tanınır.	Eserlerinde	folklorik	unsurları	ustaca	kullanan	bir	yazar	olan	
Aytmatov,	yalnızca	Kırgız	halk	kültürünün	değil,	eski	Türklere	ait	inançların	izlerini	de	roman	ve	
hikâyelerinde	yansıtmıştır.	Halk	hikâyeleri,	efsaneler,	masallar,	destanlar,	türküler	gibi	halk	kül-
türünün	bütün	unsurları	onun	eserlerinde	zengin	birer	malzeme	durumundadır.	

Eserleri: Yüz	Yüze,	Selvi	Boylum	Al	Yazmalım,	Toprak	Ana,	Beyaz	Gemi	(roman);	Gazeteci	
Cuyuydo,	Cemile,	Dağlar	ve	Stepler,	Kızıl	Elma	(hikâye)…

DİL BİLGİSİ
1)	 Aşağıdaki cümlede yer alan yazım yanlışını tespit ediniz. 
•	 Dalgaların	etkisiyle	hafifçe	sallandığını,	gerisinde	bıraktığı	beyaz	ve	saydam	köpüklü	izini	de	

farkediyordu	artık.
2) Aşağıdaki cümlelerde virgülün kullanılış amaçlarını belirtiniz. 
•	 Çevresi	dağ,	taş,	kaya,	orman	idi.	
•	 Güneş,	göl	tarafında	ufka	yaklaşıyordu.

3)	 Çocuk çevresine baktı. Çevresi dağ, taş, kaya, orman idi. Yüksek buzullardan dökülen sular 
sessizce aşağıya iniyor, buraya kadar geldikten sonra şarıl şarıl ses çıkararak çaya karışıyordu. 
Dağlar ulu, heybetliydi. Göz alabildiğine yükseliyor, uzanıyordu. Çocuk kendini korkunç derecede 
küçük, korkunç derecede yalnız ve yitik hissetti. Burada bir o vardı, bir de dağlar, her tarafta dağlar, 
ulu dağlar…

Bu parçada ayrıntıların seçiminde aşağıdaki duyulardan hangi ikisinden yararlanılmıştır? 
A)	Görme-Koklama	
B)	Tatma-Görme	
C)	Dokunma-İşitme	
D)	İşitme-Görme	
E)	Koklama-Tatma

4)	 Uzun uzun baktı gemiye. Ne zaman bir balığa dönüşeceğini, çaya atlayıp yüze yüze ona, o be-
yaz gemiye ne zaman ulaşacağını düşünüyordu hep... Günlerden bir gün, Karavul Dağı'nın tepesin-
den bakarken Isık-Göl'ün masmavi sularında o bembeyaz gemiyi ilk defa gördüğü zaman, o güzellik 
karşısında büyük bir heyecan duymuş, yüreği kafesinden çıkacakmış gibi çarpmıştı. Ve o gün, Isık-
Göl'de gemicilik yapan babasının da bu beyaz gemide olabileceğini, orada çalıştığını düşünmüştü. 
Sonra bu düşünceye tamamiyle inandırdı kendisini. Çünkü böyle olmasını yürekten istiyordu, bunun 
doğruluğuna ihtiyacı vardı.  

Bu parçada yazar çocukla ilgili hangi gerçeği dile getirmektedir? Belirtiniz.
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(Ernest Hemingway’in 1929 yılında kaleme aldığı “Silahlara Veda” romanındaki olaylar I. Dün-
ya Savaşı sırasında geçmektedir. 1915 yılının sonbaharında, İtalyan ordusu, Avusturya ve Almanya 
orduları karşısında çetin bir muharebe vermektedir. İtalyan ambulans birliğinde çalışan ve genç bir 
Amerikalı olan Teğmen Frederic Henry (Fırederik Henri), bu sıralarda dostları Rinaldi, Papaz ve 
Bölük Komutanı ile birlikte cephededir. Rinaldi bir doktordur. Henry de yaralı ya da ölü askerlerin 
cephe gerisine arabalarla taşınmasından sorumlu subaydır. Savaşın acımasız yüzünü tüm gerçekliğiyle 
yaşayan Teğmen ve en yakın arkadaşı olan Rinaldi, fırsat bulduklarında savaşın acımasızlığından 
kurtulmaya çalışırlar. Cephede yeni bir saldırı başlamak üzeredir. Henry, izinden karargâha döndü-
ğünde arkadaşı Teğmen Rinaldi, İngilizlerin orada bir hastane kurmak için birkaç İngiliz hemşire 
gönderdiklerini söyler. Sonra da Henry’i, Catherine Barkley (Katerin Berkli) adındaki hemşireyle ta-
nıştırır. Henry, işten vakit bulabildikçe Catherine’i görmeye gitmektedir. Bu nazik ve samimi İngiliz 
kızından hoşlanmaktadır. Zamanla Henry ile Catherine arasında bir aşk doğar. 1916 yılının bahar 
ayında Henry, ileri hatlardan yaralı taşımak amacıyla görevlendirilmiştir. Askerleri ile savaşın gerek-
siz bir şey olduğunu ve savaşın artık bitmesi gerektiği üzerinde konuşurlarken yakınlarına top mermisi 
düşer. Henry, bacağından yaralanır, askerlerinden ikisi ölür.)

Aşağıdaki parça, yaralanan Teğmen Henry’nin bakım merkezine kaldırılışını anlatmaktadır.
(...)
Ölüleri	ötede	bir	yana	koymuşlardı.	Doktorlar,	kolları	omuzlarına	kadar	sıvalı	çalışıyorlardı,	ka-

saplar	gibi	kıpkızıl.	Sedye	yetmiyordu.	Yaralıların	bazıları	gürültü	çıkarıyordu,	sessiz	olanlar	da	vardı	
ama.	Rüzgâr	bakım	merkezinin	kapısının	üstündeki	yeşilliklerin	içinde	esiyordu,	gece	de	soğumaya	
başlamıştı.	Sedyeciler	geliyorlar,	sedyeleri	yere	bırakıyorlar,	yüklerini	koyup	gidiyorlardı.	Bakım	mer-
kezine	varır	varmaz,	Manera	bir	sıhhiye	çavuşu	bulup	geldi,	iki	bacağını	da	sardırdı.	Yaraya	o	kadar	
pislik	girmişti	ki	fazla	kan	akmamıştı,	az	sonra	gelip	alacaklarını	söyledi.	Yine	içeri	gitti.	Gordini'nin	
araba	kullanamayacağını	söyledi,	Manera.	Omzu	ezilmiş,	başından	da	yaralıymış.	Pek	acı	vermiyor-
muş,	ama	oynatamıyormuş	kolunu.	Tuğla	duvarlarının	birinin	yanında	dimdik	oturuyordu,	Manera	da,	
Guvaui	(Guvai)	de	bir	alay	yaralıyla	birlikte	gittiler.	Onlar	kullanabiliyorlardı	araba.	Üç	İngiliz	ambu-
lansı	gelmişti,	her	arabada	da	iki	kişi	vardı.	Gordini	şoförlerin	birini	bana	doğru	getirdi.	Gordini	soluk	
ve	hasta	görünüyordu.	İngiliz	bana	doğru	eğildi:

“Yaranız	ağır	mı?”	diye	sordu.	Uzun	boylu	bir	adamdı,	çelik	çerçeveli	gözlüğü	vardı.	
“Bacağımda	yara.”	
“İnşallah	ağır	değildir.(…)”	
“Sağol.”	
“İki	şoförünüzü	kaybetmişsiniz.”	
“Evet,	biri	öldü,	öteki	de	sizi	getiren.”	
“Ne	kötü	talih.	Biz	götürelim	mi	arabanızı?”	
“Ben	de	sizden	bunu	rica	edecektim.”	
“Arabalarınıza	dikkat	ederiz,	köşke	kadar	götürürüz.	Numaranız	206	idi	değil	mi?”		

SİLAHLARA VEDA

Hazırlık

1)	 Dünya	edebiyatının	önde	gelen	romancılarından	Ernest	Hemingway	(Örnıst	Hemingvey)	
hakkında	araştırma	yapınız.	Elde	ettiğiniz	sonuçları	sınıf	panosunda	paylaşınız.

2)	 I.	Dünya	Savaşı’nın	insanlık	üzerindeki	sonuçlarını	tartışınız.	

6. Metin
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“Evet.”	
“Çok	hoş	bir	yer.	Sizi	oralarda	görmüştüm.	Amerikalısınız,	değil	mi?”	
“Evet.”	
“Ben	İngilizim.”	
“Ya!”	
“İngilizim.	İtalyan	mı	sanmıştınız	yoksa?	Birliklerimizin	birinde	birkaç	İtalyan	vardı.”	
“Arabaları	götürseniz	çok	iyi	olacak,”	dedim.	
“Merak	etmeyin	dikkatle	götürürüz.”	dedi	yeniden.	“Şu	adamınız	sizi	görmem	için	öyle	diretiyordu	

ki.”	Gordini'nin	omzuna	vurdu	hafifçe.	Gordini	göz	kırpıp	gülümsedi.	 İngiliz	pürüzsüz	bir	 İtalyanca	
konuşmaya	başladı.	“Şimdi	her	şey	tamam.	Tenente'ni	gördüm,	iki	arabayı	da	alıp	götürüyoruz,	artık	
merak	etmeyin.”	Durdu.	“Sizi	burdan	götürmek	için	bir	şey	yapmalıyım.	Sıhhiyeleri	göreyim	bir.	Sizi	
birlikte	alırız.”	Yaralılar	arasından	seke	seke	bakım	merkezine	doğru	gitti.	Örtünün	açıldığını,	ışığın	
parlayıp	söndüğünü	gördüm.

(Henry, dizinin parçalanması nedeniyle derhâl Milano’ya, yeni kurulan bir hastaneye gönderilir. 
Sevgilisi Catherine de Henry’nin tedavisine yardımcı olmak için yanına gelir ve hastanede sevgilisi-
nin yanından hiç ayrılmaz. Bu acı olay, Catherine ile Henry’nin daha da yakınlaşmasını sağlar. 
Henry’nin amacı artık bir an önce iyileşip Catherine ile mutlu bir hayat sürmektir. Henry 
onunla evlenmek için fırsat kollar. Fakat savaş tüm şiddetiyle sürmektedir. Henry iyileştiğinde 
zorunlu olarak yeniden cepheye gönderilir. Cephede işler iyice kötüye gitmekte ve İtalyanlar cephede 
Almanlara yenilmektedir.)

Aşağıdaki parça Teğmen Henry’nin cepheye geri dönüşünü ve Binbaşı’yla karşılaşmasını 
anlatmaktadır.

(…)
Güz,	ağaçlar	çırılçıplak,	yollar	çamurlu.	Udine'den	Gorizia'ya	kamyonla	gittim.	Yolda	daha	birçok	

kamyon	vardı,	yanlarından	geçtik,	kırları	bayırları	seyrediyordum.	Dut	ağaçları	çıplaktı,	tarlalar	kah-
verengi.	Sıra	sıra	ağaçlardan	düşen	yapraklar	vardı	yolda.	Çalışan	adamlar,	yolun	kenarı	boyunca	
uzanan	ağaçlar	arasından	küçük	küçük	taşlar	alarak	oyukları	dolduruyorlardı.	Kenti	dağları	kesen	sis	
altında	görüyorduk.	Irmağın	karşısına	geçtik,	epey	kalabalıktı.	Dağlarda	yağmur	yağmıştı.	Fabrika-
ları,	evleri,	köşkleri	geçip	kente	vardık.	Daha	bir	sürü	evin	bomba	yemiş	olduğunu	gördüm.	Dar	bir	

183



sokakta,	bir	İngiliz	Kızıl	Haç	cankurtaranının	yanından	geçtik.	Şoförün	başında	kasket	vardı,	yüzü	
pek	 zayıftı.	 Güneşten	 iyice	 yanmıştı.	 Tanımıyordum	 onu.	 Vali	 konağının	 önündeki	 büyük	 alanda	
kamyondan	indim.	Şoför	çantamı	uzattı,	arkama	taktım,	iki	küçük	çantayı	da	omuzuma	aldım,	bizim	
köşke	doğru	yollandım.	Pek	eve	döner	gibi	hissetmiyordum	kendimi.	

Islak,	çakıllı	patikadan	aşağı	yürüdüm,	ağaçlar	arasından	köşk	görünüyordu.	Bütün	pencereler	
kapalıydı,	ama	kapı	açıktı.	İçeri	girdim,	duvarları	haritalarla	ve	daktilolu	yazılarla	dolu,	çıplak	odadaki	
masada,	binbaşıyı	oturur	buldum.		

“Merhaba.”	dedi.	“Nasılsın?”	Biraz	daha	yaşlanmış,	kurumuş	gibiydi.	
“İyiyim,”	dedim.	“Ne	var	ne	yok?”	
“Her	şey	bitti,”	dedi.	 “Kaputunu	çıkar	da	otur.”	Arka	çantamı	ve	 iki	 küçük	çantayı	yere	bırakıp	

şapkamı	da	arka	çantamın	üstüne	koydum.	Öteki	sandalyeyi	duvardan	alarak,	gelip	masanın	yanına	
oturdum.	

“Kötü	bir	yaz	geçirdik.”	dedi	binbaşı.	“Bütün	kuvvetin	yerin	de	mi	artık?”	
“Evet.”	
“Madalya	aldın	mı?”	
“Aldım,	aldım	ya,	teşekkür	ederim.”	
“Bakayım.”		
Pelerinimi	açtım,	iki	şeriti	görsün	diye.	
“Madalyalarla	birlikte	kutularını	da	aldın	mı?”
“Hayır,	sadece	kâğıtları	verdiler.”
“Kutular	sonradan	gelir.	Daha	uzun	zaman	alır	onların	gelmesi.”		
“Şimdi	ne	yapmamı	istiyorsunuz?”		
“Arabaların	hepsi	gitti,	Caporetto'da,	ta	kuzeyde	altı	tane	var.	Caporetto'yu	biliyor	musun?”		
“BiIiyorum.”	 dedim.	Anımsıyordum.	Küçük	beyaz	bir	 kentti.	Vadisinde	de	ufacık	 bir	 çan	 kulesi	

vardı.	Küçük	temiz	bir	kent	alanında	da	bir	havuz	olacaktı.	
“Orda	çalışıyorlar,	bir	sürü	hasta	var	şimdi.	Çarpışma	bitti.	Ötekiler	nerde?”	
“Dağlarda,	yukarılarda	iki	tane	var,	Bainsizza'da	da	hâlâ	dört	tane	duruyor.	Öbür	iki	cankurtaran	

takımı	Carso'da,	üçüncü	orduyla	birlikte.”	
“Benim	ne	yapmamı	istiyorsunuz?”		
“İstersen	git,	Bainsizza'daki	dört	arabayı	al	getir.	Gino	oraya	gideli	epey	oluyor,	onu	orda	görme-

miştin	değil	mi?”	
“Hayır.”	
“Çok	kötü.	Üç	araba	yitirdik.”	
“Duydum.”	
“Evet,	Rinaldi	yazmıştı	sana.”	
“Rinaldi	nerde?”	
“Burada,	hastanede.	Bir	yaz,	bir	de	güz	geçirdi	burda.”
“Anlıyorum.”	
“Çok	kötü	anlar	geçirdik.”	dedi	binbaşı.	“Ne	kadar	kötü	olduğunu	tahmin	edemezsin;	yaralandığın	

için	ne	kadar	talihli	olduğunu	sık	sık	düşündüm.”
“Biliyorum.”	
“Gelecek	yıl	daha	beter	olacak.”	dedi	binbaşı.	 “Belki	de	şimdi	geçerler	saldırıya.	Saldıracaklar	

diyorlar	ama	ben	inanamıyorum.	Çok	geç	artık.	Irmağı	gördün	mü?”		
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“Evet.	Oldukça	yükselmiş.”	
“Yağmurlar	başladı	baksana.	Bundan	sonra	saldırıya	geçeceklerini	sanmam.	Nerdeyse	kar	da	

başlar.	Sizin	vatandaşlardan	ne	haber?	Senden	başka	Amerikalı	var	mı?”	
“On	milyonluk	bir	ordu,	eğitimde.”	
“Umarım	birazını	bize	gönderirler.	Ama	Fransızlar	hepsini	kapar	sanıyorum,	buraya	gelmez	hiç.	

Pekâlâ.	Sen	bu	gece	burada	kal,	yarın	küçük	arabayla	gidersin.	Gino'yu	geri	gönderirsin.	Yolunu	
bilen	birinin	yanına	katarım	seni.	Gino	her	şeyi	anlatır	sana.	Tek	tük	bomba	atıyorlardı	yine	ama	bitti	
artık.	Bainsizza'yı	görmek	istersin	herhâlde.”	

“Hoşuma	gider.	Yine	sizinle	birlikte	olduğuma	çok	sevindim.	Signor	Maggiore.”	
Gülümsedi.	“Gönülalıcı	sözlerinize	teşekkür.	Bu	savaştan	bıktım	artık.	Ben	burdan	ayrılmış	olsay-

dım,	şimdi	dönmüş	olacağımı	sanmıyorum.”	
“O	kadar	kötüydü	demek?”	
“Öyle	kötü,	kötüden	de	beter.	Git	yukarı	da	arkadaşın	Rinaldi'yi	bul.”	

(İtalyan ordusu geri çekilme kararı alır. Henry ve askerleri geri çekilirken arkalarından Alman 
askerleri gelmektedir. Henry, kaçarak hayatını zor kurtarır. Alman askerlerinden kurtulan Henry, 
İtalyan askerleri tarafından yakalanır. İtalyan askerler Henry’yi Alman casusu sanırlar ve onu kur-
şuna dizmeye karar verirler. Henry, bir yolunu bulup askerlerin elinden kurtularak Milano’ya kadar 
gider.

Arkadaşı Simmons’tan sivil kıyafetler alan Henry trenle Stresa’ya gider. Sevgilisine kavuştuğunda 
üniformasını çıkarmış, sivil kıyafetini üzerine geçirmiş bir asker kaçağıdır ve savaştan nefret etmek-
tedir. Catherine ile birlikteyken yakalanacaklarını haber alır. İsviçre’ye kaçmaya karar verirler. Bir-
likte bir kayığa binerler ve fırtınalı bir gecede kürek çekerek İsviçre’ye ulaşırlar. Henry ile Catherine, 
Montreaux’ye (Montrö) yerleşir. Birkaç ay boyunca gönüllerince vakit geçirirler. Catherine’in doğum 
sancıları başlayınca hastaneye giderler. Henry, Catherine'i ve bebeğini kaybeder. Artık Henry için her 
şey bitmiştir. Bezgin bir hâlde oteline geri döner.)

Ernest HEMİNGWAY, Silahlara Veda
çev.: Ender GÜROL

(Kısaltılmıştır.)
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Metin ve Türle İlgili Açıklamalar

Ernest	Hemingway,	hayatı	boyunca	birçok	ülkede	bulunmuş,	görevi	dolayısıyla	önemli	tarihî	
olaylara	şahitlik	etmiş	bir	 yazardır.	Birinci	Dünya	Savaşı’nda	Kızılhaç	görevlisi,	 İkinci	Dünya	
Savaşı’nda	ve	İspanya	İç	Savaşı'nda	ise	savaş	muhabiri	olarak	yer	alan	Hemingway,	insanlık	
tarihinin	gördüğü	en	büyük	yıkımları	yakından	gözlemleme	şansı	bulmuştur.	Eserleri	 incelen-
diğinde,	kendi	yaşantısından	 izler	görülen	Hemingway,	savaşlar	ve	devrimler	dönemi	yazarı	
olarak	kabul	edilmektedir.	Şahit	olduğu	büyük	olayları	edebî	eserlere	dönüştüren	yazar,	dünya	
edebiyatında	önemli	bir	yer	edinmiştir.	Savaş	dönemlerinde,	savaşın	etkilediği	insan	toplulukla-
rını	roman	kahramanlarıyla	anlatmaya	çalışmıştır.	Eserlerinde,	büyük	yıkımların	insan	psikolo-
jisini	nasıl	yıprattığını	göstermeye	çalışır.	

“Silahlara	Veda”	romanı	da	aynı	bakışla	kaleme	alınmıştır.	1929’da	yazılan	eserde	olaylar	
Birinci	Dünya	Savaşı	etrafında	kurgulanmıştır.	Eserde	anlatılan	konuların	yazarın	gerçek	ha-
yatıyla	 benzerlikler	 göstermesi	 eserin	 gerçek	 hayatla	 olan	 bağını	 kuvvetlendirmektedir.	 Zira	
yazar;	asker	olamadığı	için	Amerikan	Kızılhaç’ında	cankurtaran	olarak	Birinci	Dünya	Savaşı’na	
katılır.	1918’de	yaralı	İtalyan	askerlerine	yardım	ederken	yakınına	düşen	bir	bomba	nedeniyle	
yaralanır.	Savaşta	gösterdiği	cesaretten	dolayı	kahramanlık	nişanı	alır.	Daha	sonra	hayatına	
muhabir	olarak	devam	eder.		

“Silahlara	Veda”	romanında	savaşın	anlamsızlığını	ele	alan	Hemingway’in	yarattığı	roman	
kahramanları	savaşın	tüm	olumsuzluklarından	etkilenir.	Romanda	Teğmen	F.	Henry,	savaşın	
acı	yüzünü	ve	gereksizliğini	giderek	daha	çok	anlar.	Çok	sevdiği	Catherine	ile	mutluluk	hayalleri	
savaş	yüzünden	yarım	kalmıştır.	Romanda	sevginin	savaşa	kurban	oluşu	konu	edilmiştir.	

Metni Anlama ve  Çözümleme

Metinde Geçen Bazı Kelime ve Kelime Grupları
kaput : Asker paltosu.
sıhhiye : Sağlık görevlisi.

Okuduğunuz metinde geçen yabancı kelimelerin doğru telaffuzlarını öğreniniz

1)	 “Silahlara	Veda”	adlı	romanın	temasını	ve	konusunu	belirleyiniz.	

2)	 Metindeki	temel	çatışmayı	belirleyiniz.	

3) Okuduğunuz	metindeki	olay	örgüsünü	sözlü	olarak	ifade	ediniz.

4)	 Romandaki	şahıs	kadrosunun	özelliklerini	belirleyiniz.	

5)	 Kahramanların	ruh	hâli	ile	zaman	ve	mekân	arasındaki	ilişkiyi,	olayların	gelişiminde	zaman	ve	
mekânın	işlevini	değerlendiriniz.

6)	 Romandaki	anlatıcı	kimdir?	Yazar	hangi	bakış	açısıyla	romanını	kurgulamıştır?	Belirtiniz.	

7)	 Romanda	seçilen	bakış	açısının	romanın	anlatımını	nasıl	etkilediğini	açıklayınız.	

8)	 Metindeki	anlatım	biçimleri	ve	tekniklerinin	işlevini	belirleyiniz.

9)	 Ernest	Hemingway	“Silahlara	Veda”	adlı	romanında	hangi	evrensel	değerleri	işlemiştir?

10)	“Silahlara	Veda”	adlı	romandan	alınan	bölümlerdeki	açık	ve	örtük	iletileri	belirleyiniz.	
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Aşağıdaki	ölçütlere	göre	“Bin	Hüzünlü	Haz”,	“İbrahim	Efendi	Konağı”,	“Beyaz	Gemi”	ve	“Silahlara	
Veda”	romanlarını	karşılaştırınız.

1. Etkinlik

Bin Hüzünlü 
Haz

İbrahim 
Efendi Konağı

Beyaz Gemi Silahlara Veda

Tema ve Konu

Anlatıcı ve Bakış Açısı

Anlatım Teknikleri

Etkilendiği/Bağlı 
Olduğu Edebiyat Akımı

DİL BİLGİSİ
1) Aşağıdaki cümlede görülen yazım yanlışını düzeltiniz. 
 Ben burdan ayrılmış olsaydım, şimdi dönmüş olacağımı sanmıyorum. 
2) Aşağıdaki paragrafı okuyunuz.
	 Güz, ağaçlar çırılçıplak, yollar çamurlu. Udine'den Gorizia'ya kamyonla gittim. Yolda daha birçok 

kamyon vardı, yanlarından geçtik, kırları bayırları seyrediyordum. Dut ağaçları çıplaktı, tarlalar 
kahverengi. Sıra sıra ağaçlardan düşen yapraklar vardı yolda. Çalışan adamlar, yolun kenarı 
boyunca uzanan ağaçlar arasından küçük küçük taşlar alarak oyukları dolduruyorlardı. Kenti 
dağları kesen sis altında görüyorduk. Irmağın karşısına geçtik, epey kalabalıktı. Dağlarda yağ-
mur yağmıştı. Fabrikaları, evleri, köşkleri geçip kente vardık. Daha bir sürü evin bomba yemiş 
olduğunu gördüm. Dar bir sokakta, bir İngiliz Kızıl Haç cankurtaranının yanından geçtik. Şoförün 
başında kasket vardı, yüzü pek zayıftı. Güneşten iyice yanmıştı. Tanımıyordum onu. Vali kona-
ğının önündeki büyük alanda kamyondan indim. Şoför çantamı uzattı, arkama taktım, iki küçük 
çantayı da omuzuma aldım, bizim köşke doğru yollandım. Pek eve döner gibi hissetmiyordum 
kendimi. 

 Etkili bir anlatımda genellikle “5N	 1K” sorularının yanıtı bulunur. Bu paragrafta 5N 1K 
sorularından hangilerinin cevapları vardır? Buna göre paragrafın okurun olayı ayrıntılı 
bir biçimde düşünüp ortaya koymasına olanak sağlayacak şekilde düzenlendiği, etkili bir 
anlatıma sahip olduğu söylenebilir mi? Niçin?

Ernest Hemingway (1899-1961)
Amerika’da	 doğdu.	 Savaşlarda	 edindiği	 izlenimlerinden	 sonra	 “Çanlar	

Kimin	İçin	Çalıyor”	adlı	romanını	kaleme	aldı.	Bu	romanıyla	Pulitzer	Ödü-
lü’nü	almıştır.	İkinci	Dünya	Savaşı	sonrasında	yazdığı	“Yaşlı	Adam	ve	De-
niz”	adlı	eseriyle	de	Nobel	Edebiyat	Ödülü'nü	de	kazanmıştır.	Romanlarının	
yanı	sıra	hikâyeleriyle	de	tanınan	yazar,	Amerikan	hikâyeciliğinde	gerçekçi-
liğin	öncülerinden	biri	olmuştur.	Eserlerinde	adalet,	baskıya	boyun	eğmeme	
gibi	konuların	yanında	uluslararası	savaşların	kötülüğü,	tabiatın	güzelliği	ve	
yaşama	sevinci	konularına	ağırlık	vermiştir.	Kısa	ve	gösterişsiz	yazı	tarzı	ile	
kendisinden	sonra	gelen	yazarları	büyük	ölçüde	etkilemiştir.

Eserleri:	Güneş	Gene	Doğar,	Silahlara	Veda,	Çanlar	Kimin	 İçin	Çalıyor,	 İhtiyar	Adam	ve	
Deniz	(roman)…
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A. Yazma Tür ve Tekniklerini Tanıma
Bu	ünitede,	incelediğiniz	romanlardan	herhangi	biri	üzerine	tanıtma-değerlendirme	yazısı	

kaleme	alacaksınız.	Aşağıda	verilen	bilgileri	takip	ederek	kendi	tanıtma-değerlendirme	yazı-
nızı	hazırlayabilirsiniz.	

Nasıl Yazabilirim?
Herhangi	 bir	 roman	hakkında	 tanıtma-değerlendirme	yazısı	 yazmanın	 ilk	 aşaması	 eseri	

dikkatli	bir	şekilde	okumaktır.	Okurken	küçük	notlar	almanız	 işinizi	kolaylaştıracaktır.	Ayrıca	
eser	hakkında	araştırma	yapmak	da	sizin	için	faydalı	olacaktır.

 Tanıtım yazınıza başlık olarak eserin adını verebileceğiniz gibi yazınıza özgün bir 
başlık da düşünebilirsiniz.

 Tanıtım yazısının ilk bölümünde eserle ilgili teknik bilgilere yer verilebilir. Yazarın 
adı-soyadı, basım yeri ve basım yılı, sayfa sayısı vb. 

 İkinci bölümde eserin konusu hakkında genel bilgiler yer alabilir. Eserdeki olaylar, 
olayların zamanı, olayların geçtiği mekânlar ve olayları yönlendiren ana kahramanlar 
ayrıntıya girilmeden anlatılabilir.

 Üçüncü bölümde eserin ana fikri, eserde temayı destekleyen çatışmalar, bu çatışma-
ların kimler arasında yaşandığı ve çatışmaların ana olayı nasıl etkilediğiyle ilgili bilgiler 
verilebilir.

 Dördüncü bölümde yazarın dil ve anlatım özelliklerinden bahsedilebilir. Yazarın 
anlatıcı seçimi, kelime tercihi, anlatım biçimi, anlatım özellikleri (akıcılık, duruluk, sade-
lik vb.) örneklerle desteklenerek anlatılabilir. 

 Beşinci bölümde yazarla eserdeki olaylar ya da kişiler arasındaki bağlantılardan söz 
edilebilir. Yazarın eseri yazma gerekçesi ve edebiyat dünyasındaki yeri ile ilgili araştırma 
sonuçları bu bölümde sunulabilir. 

 Altıncı bölümde eserin eleştirisi yapılabilir. Eleştiri yapılırken roman kurgusu, 
yazarın dili kullanma becerisi, anlatım teknikleri, olaylar arasındaki tutarlılık, roman 
tekniklerine bağlı kalma, özgünlük, kahraman seçimi vb. açılardan değerlendirme yapabi-
lirsiniz. 

 Son bölüm, yazarın hayatı ve edebî kişiliği hakkında bilgilerin yer aldığı bir bölüm 
olabilir. Ayrıca yazarın diğer eserlerinden söz edilebilir. 

 Tanıtım yazısı eserin neden okunması gerektiğine dair etkili cümlelerle bitirilebilir.

B. Yazma Sürecini Uygulama
Yukarıda	verilen	bilgileri	kullanarak	seçtiğiniz	bir	roman	hakkında	tanıtma-değerlendirme	

yazısı	kaleme	alınız.	Yazdığınız	metinleri	sınıf	ya	da	okul	panosunda	arkadaşlarınızla	payla-
şabilir;	okul	dergisinde,	sosyal	medya	hesaplarınızda,	blogunuzda	yayımlayabilirsiniz.	

YAZMA ÇALIŞMALARI
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A. Sözlü İletişim Tür ve Tekniklerini Tanıma 
Sözlü	anlatım	günümüzde	insanoğlu-

nun	yaşamında	önemli	bir	yere	ve	öneme	
sahiptir.	Sözlü	anlatım	en	temel	dil	bece-
rilerinden	 biri	 olan	 konuşmaya	 dayanır.	
Günlük	yaşamımızın	ayrılmaz	bir	parçası	
olan	konuşma,	çevremizdekilerle	ilişkile-
rimizi	yönlendiren	bir	anlaşma	aracıdır.		

Konuşma,	 hazırlıklı	 ve	 hazırlıksız	 ol-
mak	üzere	ikiye	ayrılır.	Bu	ünitede	sözlü	
iletişim	bölümünün	konusu	“okuduğunuz	
ve	beğendiğiniz	bir	roman	hakkındaki	düşüncelerinizi	hazırlıksız	konuşma	şeklinde	sunma”dır.	Ha-
zırlıksız	konuşmalar;	konferans,	panel,	sempozyum	gibi	belli	bir	hazırlık	yapmayı	gerektirmez.	He-
men	her	gün	evde,	okulda,	sokakta	yaptığımız	konuşmalar	(kendini	tanıtma,	tanışma	ve	tanıştırma,	
teşekkür	etme,	 tanıtma	konuşmaları,	açış	konuşmaları	vb.)	bu	türden	konuşmalardır.	Hayatımızın	
olağan	akışı	içinde	yaptığımız,	yeri	ve	zamanı	önceden	belli	olmayan	her	türlü	konuşma	bu	gruba	
girer.	Günlük	hayatımızda	duygu	ve	düşüncelerimizi	ifade	etmek,	arzularımızı	dile	getirmek	amacıyla	
hazırlıksız	konuşmaya	başvururuz.	Önceden	hazırlık	gerektirmeyen	bu	tür	konuşmalarda	karşılaşı-
lan	durumlar	ve	konuşma	amaçları	konuşma	türünü	belirler.

Hazırlıksız	konuşmalar,	hazırlıklı	konuşmalara	göre	kolay	gibi	görünse	de	önceden	bir	plan	yap-
ma,	konuşma	metnini	hazırlama	ve	sunum	öncesinde	prova	yapma	şansı	olmadığı	için	bu	konuş-
maların	kendine	göre	zorlukları	vardır.	Bu	tür	konuşmaların	başarısı	ve	etkisi	her	şeyden	önce	bilgi	
birikimimize,	kültür	düzeyimize	ve	dil	becerimize	bağlıdır.	Karşılaştığınız	veya	tanıdığınız	bir	kişi	ile	
yaptığınız	hazırlıksız	bir	konuşma	hâl	hatır	sormadan,	günlük	hayata	dair	konuşmadan	sonra	sohbet	
havasından	çıkarak	spor,	sanat,	felsefe,	edebiyatla	ilgili	farklı	konulara	kayabilir.	Bu	gibi	durumlarda	
konuşmamızı	zevkli	hâle	getiren,	destekleyen	ise	daha	önceden	edindiğimiz	bilgi	ve	gözlemlerdir.	
Bu	nedenle	içten,	sevgi	ve	saygı	çerçevesinde	davranan	genel	kültürü	olan,	kelime	hazinesi	geniş,	
iletişim	becerileri	yüksek	ve	insan/toplum	psikolojisinden	anlayan	kişiler	bu	tür	konuşmalarda	daha	
başarılı	olur	ve	sohbetleriyle	karşılarındakilere	zevk	verir.	

Hazırlıksız	konuşmaların	başarılı	olabilmesi	için	kelimelerin	doğru	telaffuz	edilmesi,	tonlama	ve	
vurgulamanın	yerinde	yapılması	gerekir.	Söylemek	istediklerimizi	karşımızdakilere	anlaşılır	ve	derli	
toplu	bir	şekilde	aktarabilmemiz	 için	sesleri	ve	heceleri	birbirine	karıştırmadan,	yutmadan,	 tam	ve	
doğru	 çıkarmamız;	 kelime	 ve	 cümle	 vurgusuna	 dikkat	 etmemiz;	 ses	 tonumuzu	 amacımıza,	 orta-
ma,	 içeriğe	ve	muhatabımıza	uygun	olarak	ayarlamamız	gerekir.	Bu	nedenle	konuşmanızda	“dik-
kat	 çekmek,	 açık	 bir	 anlatıma	 sahip	 olmak,	 dinleyenleri	 güdülemek…”	 ilke	 ve	 kurallara	 uymanız	
gerekmektedir.	Konuşmanın	biçimi	ve	tekniği	kadar	içeriği	de	önemlidir.	İçerik	hakkında	bilgi	sahibi	
olmak	önemlidir.	İçeriğe	uygun	bir	konuşma	biçimi	ve	tekniği	kullanmak	gerekir.	Toplumdaki	itibarı	
belirleyen	bu	 tür	konuşmalara	gereken	özen	gösterilmelidir,	bu	beceriyi	geliştirmek	 için	çaba	sarf	
edilmelidir.

B. Sözlü İletişim Uygulamaları 

Okuyup	beğendiğiniz	bir	roman	hakkındaki	düşüncelerinizi	yukarıdaki	açıklamalara,	etkili	ve	gü-
zel	konuşma	ilkelerine	dikkat	ederek	sınıfınızda	hazırlıksız	konuşma	şeklinde	sununuz.	

SÖZLÜ İLETİŞİM
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4. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1)	 “Sabahattin	Ali,	Samim	Kocagöz,	Talip	Apaydın,	Abbas	Sayar,	Orhan	Kemal,	Yaşar	Kemal,	
Necati	Cumalı” gibi romancılarımızın en belirgin ortak özelliği nedir?

2)	 Aşağıdaki tabloda verilen eserlerin hangi yazarlara ait olduğunu karşılarına yazınız.

	 	
Eser Yazar

Ankara
Çelo
Yolcu	Nereye	Gidiyorsun?
Ölü	Zaman	Gezginleri
Toprak	Ana
İhtiyar	Adam	ve	Deniz

3)	 “Kimi	 romanlarda	bilindik	bir	olay	örgüsü,	 zaman	ve	mekân	kurgusu,	 şahıs	kadrosu,	bakış	
açısı	ve	anlatıcı,	tematik	kurgu	ve	dil	kurgusu	yoktur.	Bu	anlayışla	eserlerini	kaleme	alan	yazarlar,	
roman	türünün	temelini	oluşturan	bu	yapısal	unsurları	değiştirerek	metinler	arasılık	ve	üstkurmaca	
gibi	teknikleri	eserlerinde	kullanırlar.”	

Buna göre, aşağıdaki yazarlardan hangilerinin romanları bu anlayışa örnek gösterilemez? 
İşaretleyiniz.  

Yusuf	Atılgan

Bilge	Karasu

Oğuz	Atay

Abbas	Sayar	

Sâmiha	Ayverdi

Hasan	Ali	Toptaş

1 2 3

4 5 6

4)	 Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi’nde Millî Edebiyat zevk ve anlayışını sür-
düren Türk romancıları için söylenemez? 

A)	Millî	Mücadele	ve	Kurtuluş	Savaşı	yıllarında	yaşananları	ele	almışlardır.
B)	Anadolu	insanı	ve	Anadolu	insanının	sorunlarını	eserlerinde	dile	getirmişlerdir.		
C)	Realizm	akımına	uygun	eserler	vermişlerdir.
D)	Eserlerinde	oldukça	sade	bir	dil	kullanmışlardır.
E)	Sosyal	konulardan	çok	bireysel	konulara	yönelmişlerdir.

5) Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında toplumcu gerçekçilik akımına bağlı olarak 
yazılan romanların ortak özelliklerinden biri değildir?

A)	Eserlerin	çoğunda	Anadolu’daki	sosyal	yaşam	aktarılır.
B)	Aydın-halk,	ağa-köylü	ve	patron-işçi	çatışmaları	sık	sık	işlenir.
C)	Gözlemci	ve	gerçekçi	bir	anlatıma	yaslanır.		
D)	Bireyin	iç	dünyası	eserlerin	ana	temasını	oluşturur.
E)	Eserlerde	sade	bir	anlatım	ve	yerel	ağız	özellikleri	görülür.
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6)	 “Mustafa Kısrak'a atladı. At yürüdü. Fakat Mustafa elindeki değneği atın boynuna vuruyor, 
geri çevirmeğe çalışıyordu. At, köye doğru yürüdü. Değnek darbeleriyle yarı sola döndü. Bir şey anla-
mıyordu olanlardan. Yirmi otuz metre böylece gitti. Vuruşlar kesilmişti. Birden geriye yönüne döndü. 
Yeniden boynuna darbeler indi. Bir teslimiyet edasına büründü. Tepeye doğru yol aldı. Ağabeysinin 
peşinden gelen Hasan, yalvarıyordu.”

Bu parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?
A)	Açıklama	 B)	Betimleme	 C)	Karşılaştırma	 D)	Örnekleme	 E)	Tartışma

7) Aşağıdakilerden hangisi Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun roman türündeki eserlerin-
den biri değildir?

A)	Kiralık	Konak	 B)	Erenlerin	Bağından	 C)	Hüküm	Gecesi
	 	 D)	Sodom	ve	Gomore	 E)	Nur	Baba

8) “Abbas Sayar’ın ilk romanıdır. Yozgat’ta doğup büyüyen yazarın bu ilk romanı, içeriği ve kah-
ramanlarıyla Türk edebiyatında eşsiz bir yer edinmiştir. Abbas Sayar bu eserle 1971 TRT Sanat 
Ödülleri yarışmasında başarı ödülü almıştır. Eser, yazarın Yozgat’ın Sekili kasabasında yaşadığı yıl-
larda köylülerin yaşamına dair edindiği birikimleri yansıtmaktadır. Romanda artık iş göremez olmuş 
bir atın, sahibi tarafından doğaya salınmasıyla birlikte yaşanan dramatik olaylar okuyucuya aktarıl-
mıştır.”

Bu parçada bahsedilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A)	Can	Şenliği	 B)	Dik	Bayır	 C)	Kaplumbağalar	
	 	 D)	Yaban	 E)	Yılkı	Atı

9) Aşağıdaki eserlerden hangisi gelenekçi yaklaşımla dinî ve millî duyarlılıkları yansıtan 
bir romandır?

A)	Beyaz	Gemi	 B)	Bin	Hüzünlü	Haz	 C)	İbrahim	Efendi	Konağı
	 	 D)	Silahlara	Veda	 E)	Yaban

10)	“Romanın ana kahramanı Ahmet Celal, I. Dünya Savaşı’nda kolunu kaybeden bir subaydır. 
Ahmet Celal İstanbul’dan uzaklaşabilmek için eski emir eri Mehmet’in köyüne gelir. Eser Ahmet 
Celal’in köyde yaşadığı süre boyunca başından geçen olaylar hakkındaki değerlendirmelerinden 
oluşmaktadır. Millî Mücadele döneminde Anadolu köylüsünün Kurtuluş Savaşı’na bakışını ve o dö-
nemin aydınlarıyla köylüler arasındaki fikir ayrılıklarını yansıtan eser, Yakup Kadri’nin en çok bilinen 
eseridir.”

Yukarıda bazı özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A)	Ankara	 B)	Bir	Serencam	 C)	Hüküm	Gecesi	 D)	Nur	Baba	 E)	Yaban

11) Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A)	Yakup	Kadri-Ateşten	Gömlek		
B)	Cengiz	Aytmatov-Selvi	Boylum	Al	Yazmalım
C)	Abbas	Sayar-Dik	Bayır
D)	Ernest	Hemingway-Çanlar	Kimin	İçin	Çalıyor
E)	Sâmiha	Ayverdi-Mabedde	Bir	Gece
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12)		 I.	 Ahmet	Celal,	Mehmet,	Emine
	 	 II.	 Kıvrak	Mümin,	Çocuk,	Orozkul
	 	 III.	 Teğmen	Henry,	Catherine,	Rinaldi
	 	 IV.	 Alaaddin,	Yazar-anlatıcı,	Kırmızı	Başlıklı	Kız
Verilen roman kişileri aşağıdaki romanlardan hangisine ait değildir?
A)	Beyaz	Gemi	
B)	İbrâhim	Efendi	Konağı	
C)	Silahlara	Veda
D)	Yaban	
E)	Bin	Hüzünlü	Haz

13) Aşağıdakilerin hangisinde “Kurtuluş	Savaşı	Dönemi”ni yansıtan romanlar bir arada ve-
rilmiştir?

A)	Devlet	Ana,	Sinekli	Bakkal,	Üç	İstanbul
B)	Vurun	Kahpeye,	Ateşten	Gömlek,	Kalpaklılar
C)	Yılkı	Atı,	Tehlikeli	Oyunlar,	Sodom	ve	Gomore
D)	Handan,	Kurt	Kanunu,	Tutunamayanlar
E)	Çalıkuşu,	Kuyucaklı	Yusuf,	Kırık	Hayatlar

14)	“Tam ilerisinde, karşı kıyıda, çayın tam kenarında üç maral vardı, Gerçek, canlı marallar! Su 
içiyorlardı, daha doğrusu sularını içmişlerdi. İçlerinden biri, en büyük ve en uzun boynuzlusu, son bir 
defa boynunu eğdi, başını suya uzattı. Sanki sığ suya bir ayna imiş gibi bakıyor, kendini seyrediyor-
du. Tüyleri deve tüyü rengindeydi. Kocaman ve güçlü bir göğsü vardı. Başını kaldırdığı zaman beyaz 
ve tüylü dudaklarından su damlaları dökülüyordu çaya. Başını kaldırınca çocuğu görmüş, kulaklarını 
oynatarak dikkatle, kuşkuyla ona bakıyordu.”

Bu parçada hangi anlatım biçimi ağır basmaktadır? 
A)	Açıklama	 B)	Karşılaştırma	 C)	Öyküleme	 D)	Tanımlama	 E)	Tartışma

15)	Cengiz Aytmatov, çağdaş Türk edebiyatının yetiştirdiği en güçlü romancılardan biridir. Türk 
mitolojisinden ve tarihinden aldığı değerler sistemini roman türünün anlatım imkânlarıyla birleştirerek 
sunar. Aytmatov’a göre ‘Doğru sanat, insanı derin düşüncelere de sürüklemeli, insanı sarsmalı, insan-
da acıma duygusu uyandırmalı, kötülüğü protesto etmeli, insanı üzmelidir. Ayrıca hayatın, ayakaltına 
alınan, yok edilen, küçük düşürülen en değerli yönlerini yeni baştan kurmak, korumak ve kurtarmak 
isteğini uyandırmalıdır.’ Aytmatov, Türk tarihinin simgelerini zamanın ruhuyla birleştirerek eserlerine 
arka plan yapmıştır. “Beyaz Gemi” romanında da Türk mitolojisinden önemli bir figüre yer vermiştir. 

Bu parçada “Cengiz	Aytmatov”la ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 
A)	Türk	edebiyatının	başarılı	romancılarından	biri	olduğuna
B)	Romanların	sanatsal	yönden	diğer	edebî	türlerden	daha	etkili	olduğuna
C)	Türk	tarihinin	simgelerini	güncel	konularla	yeniden	yorumladığına	
D)	Hayatın	yok	edilen	değerlerinin	sanatla	kurtarılacağına	inandığına
E)	“Beyaz	Gemi”	romanında	da	mitolojiden	yararlandığına
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5. ÜNİTE: TİYATRO
KONULAR
OKUMA ÇALIŞMALARI

•	 1950	sonrası	Türk	tiyatrosu	
•	 Paragrafta	anlam	ile	ilgili	çalışmalar
•	 İmla	ve	noktalama	çalışmaları

YAZMA ÇALIŞMALARI
•	 Bir	tiyatro	metninin	bir	bölümünü	veya	tamamını	özelliklerine	dikkat	ederek	radyo	tiyatro-

suna	dönüştürme

SÖZLÜ İLETİŞİM
•	 Bir	radyo	tiyatrosu	dinleme
•	 Yazılan	radyo	tiyatrosunu	bilişim	teknolojilerini	kullanarak	seslendirme	ve	bu	seslendirme-

yi	sınıfta	sunma
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OKUMA ÇALIŞMALARI

Hazırlık 1. Metin

(Oyunda, kardeşinin ölümü üzerine kalan malları kardeşinin karısına bırakmak istemeyen bir 
adam ve ona aracılık yapan bir iş adamı ile avukatın öyküsü anlatılmaktadır. Olay, avukatın yazı-
hanesinde 1950 yılında İzmir’de geçmektedir. Perde açıldığı sırada, Selman Hakgüder, arkasından 
gelen kâtibi Ömer Didin’e yazıhaneye gelen giden oldu mu, diye sorar. Kâtip kimsenin gelmediğini, 
iki kişinin telefon ettiğini ancak bu kişilerin isim bırakmadıklarını söyler. Bu sırada Nur Turizm 
Müdürü Kemal Özarı arayarak bir miras davası olduğunu söyler. S. Hakgüder, K. Özarı'ya dava 
sahibini de alıp gelmesini söyleyerek beklemeye başlar. Bir süre sonra K. Özarı, ölen kardeşinden ka-
lan malları almak için miras davası açmak isteyen Hidayet Tanrıverdi'yle birlikte yazıhaneye gelir. 
Dava hakkında konuşmaya başlarlar.)

Aşağıda okuyacağınız parça, Hidayet Tanrıverdi’nin davayla ilgili açıklamalar yaptığı bö-
lümden alınmıştır. 

(...)
H. Tanrıverdi —	(Kemal’le	birlikte	anlatmaya	başlar.)	Bizim	birader..
S. Hakgüder —	Evet?..
K. Özarı —	(Oturduğu	koltukta	biraz	öne	kayar.)	İki	üç	ay	önce	öldü..
H. Tanrıverdi —	(Koltuğunda	öne	kayar.)	Üç	yıl	önce	evlendi.
S. Hakgüder —	İyi.	Yani	ölmeden	üç	yıl	önce	evlendi.	Öyle	mi?	
K. Özarı —	(Selman’a)	Nasıl	dedin?
S. Hakgüder —	Yani,	yanlış	anlamadımsa,	Hidayet	Efendi’nin	biraderi	evlendikten	üç	yıl	sonra	

ölmüş,	öyle	mi?
K. Özarı —	Evet,	öyle..
H. Tanrıverdi — Tam	dediğin	gibi..
S. Hakgüder —	Güzeeel!	Sonra?
H. Tanrıverdi — Dünya	bu	bey,	dünya..
S. Hakgüder —	Ne	denir	efendim?	Ölüm,	er	geç	hepimizin	başında,	üzülmeyin.
K. Özarı —	Evet,	Hidayet	Efendi,	hepimizin	başında,	üzülmeyi	bırak,	anlat.
H. Tanrıverdi —	Demem	o	değil	bey!	Demem	şu	ki	bu	dünyada	kimseye	güven	kalmadı.	Devir	

o	devir.

KRİSTOF KOLOMB’UN YUMURTASI

1)	 İzlediğiniz	tiyatro	oyunlarında	oyuncuların	hareketlerini	ve	konuşmalarını	abartılı	buluyor	mu-
sunuz?	Arkadaşlarınızla	tartışarak	tiyatronun	gerçeklikle	ilişkisini	belirleyiniz.

2)	 Gündelik	hayatınızda	hangi	olay,	durum,	davranış	ve	konuşmalara	gülersiniz?	Sözlü	olarak	
ifade	ediniz.

3)	 Sizce	komedi	oyunları	izleyicisini/okuyucusunu	güldürmek,	eğitmek	ya	da	onu	düşündürmek	
amacıyla	mı	yazılır?	İzlediğiniz/okuduğunuz	oyunlardan	hareketle	tartışınız.

4)	 Modern	ve	geleneksel	Türk	tiyatrosunun	temel	özelliklerini	ve	türlerini	araştırarak	defterinize	
yazınız.	(Metni	anlama	ve	çözümleme	9.	soruya	yöneliktir.).
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K. Özarı —	Onu	az	önce	ben	de	söyledim..
S. Hakgüder —	(Hidayet’e)	Eee,	ne	yaparsınız?	Devir	böyle..	O	bakımdan	hakkınız	var.
K. Özarı —	Evet,	hakkı	var.	Anlatınca	daha	iyi	göreceksin..
H. Tanrıverdi —	Sen	sen	ol	bey,	bu	devirde	öz	kardeşine	güvenme..
S. Hakgüder —	Ne	yazık	ki	öyle..
(...)

(Avukat S. Hakgüder telefonla konuşurken K. Özarı da bu fırsatı kaçırmaz, H. Tanrıverdi’den 
yaptığı iyiliğe karşılık acentasına dört hacı göndermesi için ikna etmeye çalışır. S. Hakgüder telefonu 
kapatınca H. Tanrıverdi, kardeşinin ölmeden önce bütün malını senetle karısının üstüne yaptığını 
anlatır. Söz konusu senedin bir kopyasını cebinden çıkararak avukata verir.)

Aşağıda okuyacağınız parça, Selman Hakgüder’in Hidayet Tanrıverdi’ye dava konusuyla 
ilgili soru sorduğu bölümden alınmıştır. 

(...)
S. Hakgüder —	(Mırıldanır.)	Tarlalar	on	beş	bin,	evle	dükkânı	da	on	beş	bin	desek,	etti	otuz	bin..	

(Hidayet’e)	Kardeşiniz	bilâ	velet	mi	vefat	etti?
H. Tanrıverdi —	(Kavrayamaz.	Şaşkın)	Vilâyete	gelmedi	bey.	Kazada	öldü.
K. Özarı —	Bilâ	velet,	Selmancığım,	bilâ	velet	öldü..	Çocuğu	yoktu.	Karısı	vardı,	bir	de	kardeşi,	

bizim	Hidayet	Efendi..
S. Hakgüder —	Güzel!	Dava	kazanılır..
K. Özarı — Yaşa!	(Hidayet’e)	Ben	ne	dedim	sana?	Selman	Bey	her	avukata	benzemez.	Bir	işe	

olursa	olur	der,	olmazsa	olmaz!	(Selman’a)	Selmancığım,	bizim	gümrükçü	Suat’ın	yazıhanesi	bitişik-
teydi	değil	mi?	İznin	olursa	ben	bir	dakika	kendisine	merhaba	deyip	geleyim..	Hadi	Hidayet	Efendi,	
sen	anlat,	ben	anlatmanı	bitirmeden	gelirim..	(Çıkar.)

S. Hakgüder —	Evet,	ölenle	hasımlık	var	mıydı	aranızda?
H. Tanrıverdi —	Daha	ne	hısımlık	olacak	bey,	kardeştik	işte.	Ana	baba	bir	kardeş..
S. Hakgüder —	Husumet,	yani	düşmanlık	var	mıydı	diye	sordum?
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H. Tanrıverdi —	Ne	husumet	olacak?	Kardeşin	kardeşe	husumeti	mi	olur?	Evlendiğinden	beri	
konuşmazdık,	hepsi	o	kadar...	Kardeş	nazı,	kardeş	dargınlığı	işte..

S. Hakgüder —	Peki,	nasıl	oldu	bu	iş?
H. Tanrıverdi —	Baştan	mı	anlatayım?
S. Hakgüder —	Baştan	anlatın.	(Ö.	Didin,	kahve	fincanı	ile	gazoz	şişesini	almak	için	girer.)
H. Tanrıverdi —	Kadın	işi	bey.	Kadın	parmağı.	O	kadın	kardeşimde	akıl	mı	bıraktı?	O	kadar	söy-

ledik,	yalvardık,	direttik	evlenmesin	diye,	dinletemedik...	(Ö.	Didin	çıkar.)
S. Hakgüder —	Evet?
H. Tanrıverdi —	El	kızı	nesi	için	evlenir	adamla?	Parası	için!	Malı	için!	Kadın	evlendi,	biraderin	

de	malına	kondu	işte..

(...)

(H. Tanrıverdi olayı daha da ayrıntılı bir şekilde baştan anlatır. H. Tanrıverdi; babaları öldük-
ten sonra baba ocağı dağılmasın diye kardeşini on beş yıl boyunca himaye ettiğini, ailesinden ayır-
madığını ancak kardeşinin toprak işini ve ticareti sevmediği için önce İzmir’e, oradan da İstanbul’a 
gittiğini, yaklaşık on yıl sonra kaptığı verem hastalığıyla döndüğünü söyler. Avukat, H. Tanrıverdi’yi 
mahkemenin kişisel olaylarla ilgilenmeyeceği konusunda uyarır. H. Tanrıverdi; kardeşi o kadınla 
evlenince babalarından kalma malları kardeşiyle bölüştüklerini ve bir daha görüşmediklerini ay-
rıntılarıyla anlatır.)

(...)
Aşağıda okuyacağınız parça, Selman Hakgüder ile Hidayet Tanrıverdi’nin avukatlık ücreti 

konusunda pazarlık yaptıkları bölümden alınmıştır. 
S. Hakgüder —	Evet,	gelelim	sonuna?
H. Tanrıverdi —	Kadının	beş	on	kuruş	parası	vardı.	Bir	dükkân	açtı	bunlar.	Kasaba	gibi	yerde	

kadın	geçti	tezgâha.	Seninkisi	desen	günün	yarısı	yatakta.	Âleme	karşı	rezalet!	(…)	Düştük	herkesin	
diline.	Duymayayım	diye	kulaklarımı	çok	tıkamaya	çalıştım	ya,	mümkünü	yok!	Derken	aradan	üç	yıl	
mı	geçti	ne,	baktım	minarede	salâ	okunuyor.	Ben	salâ	işittim	mi	sorarım,	kim	öldü?	diye.	Neme	lâzım	
ölene	son	bir	borcum	varsa	gidip	ödeyeyim	isterim.	Sordum.	Senin	birader	demezler	mi?	Düşün	bey,	
o	kadında	his	olsa	kardeşin	ölüyor	diye	gelip	de	bir	haber	vermez	mi?	Hakkımı	bırakmam	doğru	olur	
mu	böylesine?	

S. Hakgüder —	Anlaşıldı!	Mahkeme	kadının	ne	yaptığına,	sizin	ne	dediğinize	bakmaz.	Senede	
bakar.	Eldeki	senede	göre	sizin	hakkınızı	kurtarırız..

H. Tanrıverdi —	Artık	ne	gelirse	senden	gelir	bey.	Kadın	genç.	Altı	aya	varmaz	başkasıyla	evle-
nir.	Söyle,	baba	malımı	el	elinde	görmeye	gönlüm	nasıl	razı	olsun?

S. Hakgüder —	İşin	orası	bahsi	diğer..
H. Tanrıverdi —	(Aceleci)	Değmez	olur	mu	bey.	Bir	ev,	bir	dükkân,	üç	parça	tarla?..
S. Hakgüder — Ne	eder?
H. Tanrıverdi —	(Toparlanır.)	Ne?	Kıymeti	mi?	Hiç	Bey!	Hiç,	ne	edecek!	Bizim	orada	malın	kıy-

meti	ne	ki?	Baba	yadigârıdır	diye	ardına	düştük	işte..
S. Hakgüder —	Hepsine	otuz	bin	desek?
H. Tanrıverdi —	Aman	Bey,	sen	ne	söylüyorsun!
S. Hakgüder — Sizin	mülkiyet	hakkınız	dörtte	üçüne	ulaşıyor.	Davalı	kısım	yirmi	bin	diyelim..
H. Tanrıverdi —	Yok	Bey,	yok,	yok,	yok..	Sen	hele	yavaş	ol,	o	kadar	ileri	gitme..
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S. Hakgüder —	Davayı	iki	bin	liraya	alırım.	Bin	lira	peşin,	bin	lira	dava	sonunda.	Kemalpaşa’ya	
gidip	gelme	taksi	giderleri	size	ait..

H. Tanrıverdi — Sen	hele	davayı	bir	kazan	Bey,	bilirim	ben	senin	hakkını	nasıl	ödeyeceğimi.
S. Hakgüder —	Dediğim	gibi	Hidayet	Efendi..
K. Özarı —	(Girer.)	Ne	oldu,	anlaşıyor	musunuz?
H. Tanrıverdi —	Yok	Bey!	Yok,	yok,	yok..	O	kadar	para	bende	ne	gezer?
K. Özarı —	Dur	bakalım	Hidayet	Efendi,	hemen	yok	deme!..
H. Tanrıverdi —	Benim	gücüm	yetmez	bu	işe	Bey,	gücüm	yetmez!
(...)
H. Tanrıverdi —	Mal	şimdiki	hâlde	kadının	elinde.	Elinde	noterden	tapu	gibi	senet.	Nasıl	çıkar?
S. Hakgüder —	Onu	mahkemede	söylerim.	Onu	anlaşmadan	söylersem	zaten	benim	işim	biter..
K. Özarı —	Canım	anlaşın!	Ne	var	anlaşmayacak?	Anlaşmanın,	uzatmanın	tadı	ne	yani?
H. Tanrıverdi —	Çok	para	Kemal	Efendi,	çok	para..
S. Hakgüder —	Sizin	kazanacağınız	da	çok..	Benim	istediğim	sadece	yüze	on..
K. Özarı —	Selmancığım,	sen	şimdi	bırak	yüzde	onu	müzde	onu,	ne	istiyorsun,	hakkın	nedir	onu	

söyle!..
S. Hakgüder —	Dediğim	gibi...
H. Tanrıverdi —	Zarar	yok,	kazansın	yüzde	on	alsın.	Ama	ya	kazanamazsa?	Alt	tarafı	kendi	de	

diyor,	iki	söz	için	daha	elime	bir	şey	geçmeden	ben	nasıl	vereyim	hemen	bin	lirayı?	
K. Özarı — Bu	iş	böyle	Hidayet	Efendi.	Bu	iş	böyle.	Kristof	Kolomb’un	yumurtası	gibi!	Tıpkı	yu-

murtayı	dik	oturtmaya	benzer.	Sen	şu	gördüğün	düz	masaya	yumurtayı	dik	oturtabilir	misin?
H. Tanrıverdi —	(Şaşkın)	Ne	diye?
K. Özarı —	Sözün	gelişi.	Ama	Kristof	Kolomb	ne	yapmış?	Tık,	vurmuş,	düzleyivermiş	yumurtanın	

bir	yanını,	yumurtayı	oturtuvermiş!	Oturturum	diye	bahse	girdiği	bin	altını	da	kazanmış?	Sen	şimdi	
çok	mu	görüyorsun	Selman	Bey’e	bin	lirayı.

H. Tanrıverdi —	Çok	görmediğimi	dedimdi	ya	bey..
K. Özarı —	Selmancığım,	sen	de	bırak	şimdi	inadı..
S. Hakgüder —	Benim	inat	falan	ettiğim	yok..
K. Özarı —	Seninkisi	inat.	Ben	bilirim,	inat!	Sen	bu	işi	gurur	meselesi,	prensip	meselesi	olarak	ele	

alıyorsun.	Ama	unutma	ki	işin	içinde	bir	de	ben	varım,	bir	de	hak	var..
(...)

K. Özarı'nın araya girmesiyle S. Hakgüder ile H. Tanrıverdi anlaşırlar.

Necati CUMALİ, Bütün Oyunları 1
(Kısaltılmıştır.)

Metinde Geçen Bazı Kelime ve Kelime Grupları
bilâ velet : Evladı ve başka varisi olmayan kimse.
salâ (sela) : Müslümanları bayram veya cuma namazına çağırmak, bazı yerlerde cenaze için 

kılınacak namazı haber vermek amacıyla minarelerde okunan dua.
“El kızı, sala ” kelimelerindeki standart dışı kullanım yazarın tercihi ve metnin yazıldığı döneme 

özgüdür.
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Necati	Cumalı'nın	1953’te	kaleme	aldığı	“Kristof	Kolomb'un	Yumurtası”	adlı	oyunu	tek	per-
delik	komedidir.	İnsanları	güldürerek,	eğlendirerek	düşündürmeyi	ve	eğitmeyi	amaçlayan	tiyatro	
türüne	komedi	dendiğini	öğrenmiştiniz.	Bu	tür	oyunlar	konusunu	günlük	hayattan,	sosyal	olay-
lardan,	sıradan	insanların	birbirleriyle	olan	ilişkilerinden	alır.	Kahramanları	konuya	bağlı	olarak	
her	tabakadan	insanlardır.	Komedi	yazarları	halk	arasında	kullanılan,	herkesin	anlayabileceği	
bir	dil	kullanır.	Necati	Cumalı’nın	folklor	tutkusunun	ve	avukatlık	yıllarının	izlerini	taşıyan	ilk	dö-
nem	oyunlarında	geleneksel	tiyatromuzun	tuluata	dayalı	söz	ve	davranış	komikliği	dikkati	çeker.	

1950 Sonrası Türk Tiyatrosu
1950’li	yıllarda	dünyada	ve	Türkiye’de	meydana	gelen	tarihî,	siyasi,	ekonomik	ve	toplumsal	

değişim	ve	gelişmeler	Türk	tiyatrosunu	etkiler.	Bu	yıllarda	tiyatromuzda	hem	nicelik	hem	nitelik	
bakımından	büyük	bir	gelişme	görülür.	Tiyatro	kuramları,	biçim	ve	 türlerinde	önemli	atılımlar	
gerçekleştirilir.	Devlet	ve	şehir	tiyatrolarının,	özel	tiyatroların,	oyun	yazarlarının	ve	tiyatro	türün-
deki	eserlerin	sayısında	da	ciddi	bir	artış	görülür.	Bu	dönemde	yerli	oyunlar	Devlet	Tiyatroların-
da	sahnelenerek	seyirciyle	buluşur.	

Bir	önceki	kuşak	yazarlarından	olan	Reşat	Nuri	Güntekin,	Ahmet	Kutsi	Tecer,	Cevat	Fehmi	
Başkut,	Selahattin	Batu	gibi	yazarlar	eser	vermeye	devam	eder.	Bunlarla	birlikte	1960’lı	yıllarda	
oyun	yazarlığında	bir	atılım	yaratacak	olan	genç	kuşak	yazarlarından	Sabahattin	Kudret	Aksal,	
Turgut	Özakman,	Haldun	Taner,	Aziz	Nesin,	Nazım	Kurşunlu,	Orhan	Asena,	Necati	Cumalı,	
Refik	Erduran	gibi	yazarlar	bu	dönemde	ilk	eserlerini	verirler.	

Tiyatro	eserlerinde	oyun	türü	ve	tema	bakımından	çeşitlilik	göze	çarpar.	Bazı	yazarlar	yeni	
biçim	denemelerine	girerler.	Yazarlar	daha	çok	toplumsal	sorunlara	yönelerek	siyasi,	ekono-
mik	 ve	 kültürel	 alanlardaki	 çarpıklıkları;	 toplumsal	 yapıda	 gözlenen	 yoksulluk,	 sömürü,	 göç,	
değerlerin	değişimi,	ahlaki	yozlaşma	gibi	sorunları	ele	alırlar.	Ayrıca	Türk	ve	dünya	tarihinden	
önemli	şahsiyetlerin	yaşamları	etrafında	kurgulanan	oyunlar	(Nazım	Kurşunlu'nun	Fatih,	Orhan	
Asena'nın	Hürrem	Sultan,	Selahattin	Batu'nun	Oğuzata...)	yazılmıştır.	Halk	hikâye	ve	masal-
larından,	millî	destan	motifleri	 ve	mitolojik	unsurlardan	 faydalanılarak	yazılan	oyunlar	 (Necip	
Fazıl	Kısakürek'in	Sabır	Taşı,	Necati	Cumalı'nın	Boş	Beşik...)	da	görülür.	Bu	oyunların	hemen	
hepsinin	geri	planında	devrin	siyasi	eğilimlerine	uygun	düşen	toplumsal	bir	düşünce	ve	eleştirel	
bir	yaklaşım	vardır.

1960’larda	gelişen	siyasi	ve	sosyal	olaylarla	edebiyatımızda	yeni	bir	dönem	başlar.	Bu	dö-
nemde	eskiye	göre	daha	özgür	bir	ortam	oluşur.	Türk	 tiyatrosu	da	bu	ortamda	daha	zengin	
ve	derin	bir	 içerik	kazanır.	1960’ların	her	açıdan	Türk	 tiyatrosu	 için	parlak	bir	dönem	olduğu	
söylenebilir.	

Dönemin	dikkat	çeken	en	önemli	özelliği	 tema	zenginliğidir.	Oyunlarda	 iç	ve	dış	göç,	ge-
cekondulaşma,	kültür	farklılığı,	kültürler	arası	çatışma,	uyumsuzluk,	yabancılaşma,	işçi-köylü,	
orta	sınıf	ailelerin	yaşadığı	toplumsal	ve	ekonomik	sorunlar	vb.	temalar	ele	alınır.	Melih	Cevdet,	
Nazım	Kurşunlu,	Refik	Erduran,	Turgut	Özakman,	Nezihe	Meriç	gibi	yazarlar	bu	temalarda	yaz-
dıkları	eserlerde	bireyden	hareketle	topluma	yönelirler.	Turan	Oflazoğlu,	Orhan	Asena,	Güngör	
Dilmen,	Necati	Cumalı	gibi	yazarlar	konularını	Osmanlı	tarihinden,	halk	kahramanlarının	hayat-
larından	ve	mitolojiden	alan	oyunlar	kaleme	alırlar.

Yenilik	arayışında	olan	bazı	yazarlar,	Brecht’in	(Bireht)	epik	tiyatro	yönteminden	etkilenirler.	
Epik	 tiyatroda	 amaç,	 seyircinin	 sahnede	 canlandırılan	 oyuna	 kendini	 kaptırmasını	 önlemek,	
izlediklerinin	gerçek	olmadığını	hatırlamasını	sağlamaktır.	Bu	anlayışı	benimseyen	Haldun	Ta-
ner	“Keşanlı	Ali	Destanı”nı	yazar.	Sermet	Çağan’ın	“Ayak	Bacak	Fabrikası”	adlı	oyunu	da	epik	
tiyatro	anlayışla	yazılan	eserlere	örnek	gösterilebilir.	

Metin ve Türle İlgili Açıklamalar
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1)	 “Kristof	 Kolomb'un	Yumurtası”	 adlı	metnin	 temasını	 ve	 konusunu	 belirleyiniz.	Metinde	 ele	
alınan	temanın	Türk	tiyatrosuna	bir	yenilik	getirip	getirmediğini	tartışınız.	

2)	 Metindeki	temel	çatışmayı/karşılaşmayı	ve	bu	çatışma	etrafında	metinde	yer	alan	veya	met-
nin	ima	ettiği	diğer	çatışmaları/karşılaşmaları/karşıtlıkları	belirleyiniz.	

3)	 Metindeki	olay	örgüsünü	şemalaştırarak	gösteriniz.	
4)	 Okuduğunuz	metindeki	şahıs	kadrosunun	özelliklerini,	temsil	ettikleri	değeri	ve	zihniyeti	belir-

leyerek	aşağıdaki	tabloya	yazınız.	

Kişiler Özellikleri Temsil Ettiği Değer ve Zihniyet

Hidayet Tanrıverdi

Kemal Özarı

Selman Hakgüder

5)	 Oyundaki	kişileri	bir	araya	getiren	olay	nedir?	Bu	kişilerin	zaaflarını	ve	ortak	noktalarını	belir-
tiniz.	

6)	 Okuduğunuz	metindeki	zaman	ve	mekânın	özelliklerini	belirleyiniz.	
7)	 “Sen	sen	ol	bey,	bu	devirde	öz	kardeşine	güvenme..”	diyen	Hidayet	Tanrıverdi	niçin	böyle	

düşünmektedir?	Hidayet	Tanrıverdi’nin	yerinde	siz	olsaydınız	böyle	düşünür	müydünüz?	Gerekçe-
lendirerek	açıklayınız.	

8)	 Okuduğunuz	metinde	 size	 komik	 gelen	 bölümleri	 gösteriniz.	 Bu	 bölümlerde	 komiklik	 nasıl	
sağlanmıştır?	Buna	göre	okuduğunuz	metinde	geleneksel	Türk	tiyatrosunun	güldürü	unsurlarından	
yararlanıldığı	söylenebilir	mi?	Niçin?	

9)	 “Kristof	Kolomb'un	Yumurtası”	adlı	metinden	hareketle	modern	ve	geleneksel	Türk	tiyatrosu-
nun	benzer	ve	farklı	yönlerini	belirtiniz.	

10)	Yazara	özgü	dil	ve	anlatım	özelliklerini	belirleyiniz.
11)	Metinle	ilgili	tespit,	eleştiri	ve	beğenilerinizi	metne	dayanarak/gerekçelendirerek	arkadaşları-

nızla	sözlü	olarak	paylaşınız.	

Metni Anlama ve  Çözümleme

1950-1970	arasında	meydana	gelen	tarihî,	siyasi,	ekonomik	ve	toplumsal	değişim	ve	gelişmeler	
Türk	tiyatrosunu	hangi	yönlerden	etkilemiştir?	Sözlü	olarak	ifade	ediniz.	

1. Etkinlik

Okuduğunuz	metinde	geçen	millî,	manevi	ve	evrensel	değerler	ile	sosyal	ögeleri	belirleyiniz.	Elde	
ettiğiniz	sonuçlardan	hareketle	metnin	yazıldığı	dönemin	gerçekliğini	yansıtan	unsurları	ve	adalet	
anlayışını	sözlü	olarak	ifade	ediniz.	

2. Etkinlik

Hidayet	Tanrıverdi'nin	davranışlarını	ve	konuşmalarını	dürüstlük	değeri	bakımından	değerlendi-
riniz.	Hidayet	Tanrıverdi'nin	yerinde	siz	olsaydınız	kardeşinizden	kalan	malları	almak	için	dava	açar	
mıydınız?	Niçin?

3. Etkinlik
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“Kristof	Kolomb'un	Yumurtası”	adlı	oyun	ve	oyunun	yazarı	arasındaki	 ilişkiyi	değerlendiren	bir	
yazı	kaleme	alınız.	Yazınızı	arkadaşlarınızla	sınıfta	paylaşınız.

4. Etkinlik

Necati Cumalı (1921-2001)
Türk	edebiyatının	önemli	sanatçılarından	biri	olan	Necati	Cumalı	Flori-

na’da	doğdu.	Ankara	Üniversitesi	Hukuk	Fakültesini	bitirdi.	Urla	ve	İzmir’de	
avukatlık	yaptı.	Şiir,	öykü,	roman,	tiyatro	türlerinde	eserler	vermiştir.	Eser-
lerinde	genellikle	kasaba	ve	kırsal	kesim	insanlarıyla	onların	sorunlarını	iş-
lemiştir.	Çevresinden,	gözlemlerinden	yararlanarak	oluşturduğu	kişiler	 ve	
olaylarla	toplumsal	sorunlara	değinmiştir.	Necati	Cumalı’nın	kendine	özgü	
bir	gerçekçilik	anlayışı	vardır.	Oyunlarında,	bireyin	kişisel	sorunlarından	ha-
reket	edip	toplumsal	aksaklıklara	uzanır.	Yazar	toplum	içindeki	insanı	somutlaştırırken	onun	sos-
yal	düzen	içindeki	yerini	de	belirtir.	Eserlerinde	süssüz,	açık,	duru	bir	dil	ve	anlatım	kullanmıştır.	
Necati	Cumalı,	yazarlık	hayatı	boyunca	birçok	ödül	almıştır.	Birçok	eseri	filme	alınmıştır.

Eserleri:	Mine,	Boş	Beşik,	Ezik	Otlar,	Vur	Emri,	Susuz	Yaz,	Tehlikeli	Güvercin,	Yeni	Çıkan	
Şarkılar,	Nalınlar,	Masalar,	Derya	Gülü,	Gömü,	Bakanı	Bekliyoruz,	Kristof	Klomb’un	Yumurtası	
(tiyatro);	Yağmurlu	Deniz	(şiir);	Yalnız	Kadın	(hikâye);	Tütün	Zamanı	(roman)…

DİL BİLGİSİ 
1)	 Okuduğunuz “Kristof	Kolomb’un	Yumurtası” adlı metni yazım ve noktalama bakımından 

inceleyiniz. Elde ettiğiniz sonuçları arkadaşlarınızla paylaşınız.

2)	 H.	Tanrıverdi	—	Kadının	beş	on	kuruş	parası	vardı.	Bir	dükkân	açtı	bunlar.	Kasaba	gibi	yerde	
kadın	geçti	tezgâha.	Seninkisi	desen	günün	yarısı	yatakta.	Âleme	karşı	rezalet!	(…)	Düştük	herkesin	
diline.	Duymayayım	diye	kulaklarımı	çok	tıkamaya	çalıştım	ya,	mümkünü	yok!	Derken	aradan	üç	yıl	
mı	geçti	ne,	baktım	minarede	salâ	okunuyor.	Ben	salâ	işittim	mi	sorarım,	kim	öldü?	diye.	Neme	lâzım	
ölene	son	bir	borcum	varsa	gidip	ödeyeyim	isterim.	Sordum.	Senin	birader	demezler	mi?	Düşün	bey,	
o	kadında	his	olsa	kardeşin	ölüyor	diye	gelip	de	bir	haber	vermez	mi?	Hakkımı	bırakmam	doğru	olur	
mu	böylesine?

Bu parçayla ilgili aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
a)	Bu	parçanın	konusu	belirtiniz.	
b)	Bu	parçadan	Hidayet	Tanrıverdi'nin	kardeşiyle	ilişkisini	gösteren	üç	cümle	örneği	bulunuz.
c)	Bu	parçadan	Hidayet	Tanrıverdi'nin	kardeşiyle	ilgili	hangi	bilgilere	ulaşılabildiğini	belirtiniz.
ç)	Aşağıdaki	yargıların	doğru/yanlış	olarak	değerlendiriniz.

H. Tanrıverdi, kardeşinin ölümünü tesadüfen öğrenmiştir.

H. Tanrıverdi’nin kardeşi, karısıyla bir dükkân açmıştır.

H. Tanrıverdi, kardeşini her zaman desteklemiştir.

H. Tanrıverdi mal paylaşımında adil davranmıştır.

Doğru Yanlış
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Hazırlık

1)	 Tiyatro	oyunlarında	kullanılan	dekor,	kostüm,	ışık,	efekt,	müzik	gibi	unsurlardan	hangisi	sizi	daha	
çok	etkiler?	Televizyonda	ya	da	tiyatroda	izlediğiniz	oyunlardan	örnekler	vererek	belirtiniz.

2)	 Hayatınızda	bir	değişiklik	yapmak	isteseydiniz	neler	yapardınız?	
3)	 Uyumsuz	(absürt)	tiyatronun	temel	özelliklerini	araştırarak	defterinize	yazınız	(1.	etkinliğe	yö-

neliktir.).
4)	 Tiyatro	terimlerinden	dekor,	kostüm,	ışık,	efekt	terimlerinin	anlamlarını	ve	modern	tiyatrodaki	

uygulamalarını	araştırınız.	Araştırma	sonuçlarını	defterinize	yazınız	(2.	etkinliğe	yöneliktir.).
5)	 Türk	edebiyatında	1970-1980	arasında	tiyatro	türünde	yazılmış	önemli	eserleri	araştırınız	(3.	

etkinliğe	yöneliktir.).

2. Metin

MÜFETTİŞLER 
Bir oturma odası. Mutfağa açılan bir kapı. Dışarı ile bağlantı kuran başka bir kapı. Geniş bir pen-

cere. Pencerenin perdesi kapalıdır. Somye. Büfe. Orta masası. İskemleler, koltuklar.
Perde açıldığında Adam, ortada, ev kılığı ile dikilmiş durmaktadır. Dikkatle çevresini dinlediği, 

yüzünden okunur. Ürkek bakışlarla sağa, sola, arkaya bakar. Sonra ayaklarının ucuna basarak pen-
cereye yaklaşır, orada gözlerini kapayıp bir süre durur, sonra geriye bakar ve kesin karara varmış 
insanların cesareti ile perdenin yanına gider, kendini geride tutarak dışarı bakar, gözlerini kapar, 
yeniden bakar. Bu sefer kurnaz kurnaz gülümser. Birden başını geriye çevirir, bir ayak sesi duymuş-
tur, dikkatle dinler ve odanın ortasında koşmağa başlar, saklanacak bir yer aramaktadır. Bula bula, 
ortadaki masanın altını bulur, oraya girer, soluk soluğadır, yüzü seyirciye dönüktür. Kapı açılır, kadın 
girer. Elinde bir tepsi vardır, tepsinin içinde taze sebzeler ve bir bıçak. Kadın merakla iki yana bakar, 
Adam’ı göremediği için telaşlanmıştır. Yüzünde hem korku, hem kızgınlık okunur. Hızla masaya gidip 
tepsiyi bırakır, gene dört bir yana bakar.

KADIN	—	(Soğukkanlı	fakat	sert)	Nerdesin?	(Çevresini	dinler,	sesini	yükseltir.)	Nerdesin?	(Ses-
sizlik.)	Gördüm,	gördüm,	saklanma!	(Görmemiştir	oysa.	Gülümsemeğe	çalışır,	sesinde	sevecenlik	
vardır.)	Çıksana!	(Küçük	bir	çocuğa	ninni	söyler	gibi)	Çık	ortaya,	çııık,	çıık,	çık...

Adam emekleyerek masanın altından çıkar.
KADIN	—	(Çok	sert)	Kalk	ayağa!	(Adam	ayağa	kalkar.)
ADAM	—	(Korku	içindedir,	kendini	bağışlatmak	ister	gibi	masanın	altını	gösterir.)	Ben	şuraday-

dım...	Şurada,	masanın	altında.
KADIN	—	(Odayı	dikkatle	inceler.)	Masanın	altındaydın	ya...	Gördüm	seni.
ADAM	—	(Merakla)	Gördün	mü?	Girer	girmez	mi	gördün?
KADIN	—	Girdikten	biraz	sonra.	Çok	sonra	değil.	 (Kapıdan	yana	 işaret	eder.)	Şuraya	geldim,	

baktım	ki	ortada	yoksun,	“Ah	bu	gene	saklanmıştır”	dedim	kendi	kendime...
ADAM	—	(Gülümsemeğe	çalışarak)	Der	demez	de	gördün,	öyle	mi?
KADIN	—	(Gözlerini	açarak	bağırır.)	Pencereden	bakmışın	sen.
ADAM	—	(Korku	ile	kekeler.)	Hayır,	bakmadım.
KADIN	—	(Yumuşar.)	Bakmışın	bakmışın...
ADAM	—	Bakmadım.
KADIN	—	(Somyeyi	gösterir.)	Git,	otur	oraya.
ADAM	—	(Gidip	somyeye	oturur.)	Oturdum	işte.
KADIN	—	(Tatlılıkla)	Gazetelerini	al	eline!
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ADAM	—	(Yerden	gazeteleri	alır.)	Aldım.
KADIN	—	Başla	okumağa!
Adam okumağa başlar. Kadın sevecenlikle onu gözler.
ADAM	—	(Gazeteyi	yere	atar,	yerde	daha	başka	gazeteler	de	vardır,	göğüs	geçirir,	Kadın’a	ba-

kar.	 İki	 eliyle	arkasına,	 somyeye	dayanarak	doğrulur.	Hareketlerinde	dikkatsiz	olduğu	ve	hareket	
ederken	korktuğu	anlaşılır.	Ayaklarını	yere	sarkıtır.	Başı	önde,	oturur.	Sonra	gene	Kadın’a	bakar.)	
Sen	ne	yapıyorsun?

KADIN	—	 (İşiyle	meşgul	ama	aklı	Adam’da.)	Sebze	ayıklıyorum.	 (Adam’ın	yüzüne	bakmadan	
konuşur.)	Ne	havadisler	var	gazetelerde?

ADAM	—	(Canı	sıkkın	ve	sinirlidir	şimdi.)	Bir	şey	yok.
KADIN	—	Okudun	mu?
ADAM	—	Neyi?
KADIN	—	Gazeteleri.	
ADAM	—	Ne	demek?
KADIN	—	Okudun	da	mı	söylüyorsun	diyorum.
ADAM	—	(Suçlu)	Okudum	elbet.	Bana	inanmıyor	musun?
KADIN	—	Ne	okudun?
ADAM	—	Gazeteyi	işte.	
KADIN	—	(Elinden	bıçağı	bırakır,	sebze	süprüntülerini	toplayıp	tepsiye	atar.)	Bir	şey	yok	dedin	de.
ADAM	—	Bir	şey	yok.
KADIN	—	(Bıçağı	gene	alır	ve	şarkı	söyler	gibi	ama	hiçbir	şarkının	melodisine	uymadan)	Bir	-	şey	

-	yok	-	sa...	Ne	-	o	-	ku	-	dun?
ADAM	—	Anlamadım.
KADIN	—	(Bıçağı	ve	şarkıyı	bırakır,	sol	elinin	başparmağını	ağzına	götürür.)	Uf,	elimi	kestim.
ADAM	—	Neyi	kestin?
KADIN	—	Elimi.
ADAM	—	Niçin	kesiyorsun	elini?
KADIN	—	Ben	kesmek	istemiyordum,	bıçak	kesti.
ADAM	—	Darılma	ama	sevgilim,	dikkat	etmemişsindir	de	ondan.	Ben	de	dikkat	etmediğim	için,	

bak,	yüreğim	sıkılıyor.	Parmağına	da	dikkat	etmeli	insan,	yüreğine	de.	Öyle	değil	mi?	Bıçaklara	ve	
insanlara.

(…)
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(Adam, Kadın'a bahçe duvarının yanında iki kişinin beklediğini söyler. Bu kişilerin müfettişler 
mi yoksa evlerini satın almayı düşünen müşteriler mi olduklarını anlayamazlar. 

Bir süre sonra kapı çalar. Adam telaş ve korku içinde saklanacak bir yer arar, somyanın altına 
girmeye kalkar. Kadın, Adam’ı saklandığı yerden çıkararak Adam'la yerde yan yana oturur ve onu 
sakinleştirir. Kadın, kapıyı açar. Adam ayak seslerini duyunca somyaya gider, yatar. İçeriye birbirle-
rine benzeyen, kılıkları aynı iki adam içeri girer. Adamlardan biri komisyoncu olduğunu, diğeri ise 
müşteri olduğunu söyler. Kadın kahve hazırlamak üzere mutfağa geçince Tellal ve Müşteri, Adam’ı 
sorgulamaya başlar. Kadın’ın elinde çay tepsisiyle odaya dönmesi ile birlikte Tellal ve Müşteri tekrar 
evi satın almaya gelen iki kişi gibi davranmaya başlarlar. Adamla Kadın evle ilgili güzel hayallerini 
anlatmaya başlarlar.)

Aşağıda okuyacağınız parça, Adam'la Kadın'ın evle ilgili hayallerini anlattıkları bölümden 
alınmıştır.

KADIN	—	Yirmi	metre	yürüdünüz	mü	kıyı.	Kocaman	taşlar	var	kıyıda,	deniz	bu	taşların	arasına	
girip	çıkıyor.

MÜŞTERİ	—	Kıyıda	demek?
ADAM	—	Evet,	ama	burası	gibi	satılık	değil	o.	Bizim,	tam	olarak	bizim.	Anlıyor	musunuz?	Oraya	

komisyoncular,	müşteriler	gelmeyecek,	evimizin	önünde	beklemeyecekler	gece	gündüz.	 (Göz	kır-
par.)	Anlatabiliyor	muyum?

MÜŞTERİ	—	O	evi	görmediğimiz	için	şimdiden	bir	şey	söyliyemeyiz.	Ama	bu	evin,	anlattığınız	
gibi,	hattâ	anlattığınızdan	da	çok	önem	taşıdığı,	dışından	belli.	(Ev	sahiplerinin	bu	söze	şaştıklarına	
inanarak	gülümser)	Evet,	bir	ev,	içinde	sakladıklarını	dışına	vurur.	Nasıl,	diyeceksiniz?	Bunu	açıkla-
mak	oldukça	güçtür.	Ama	şu	kadarını	söyliyebilirim	ki	evlerin	de,	insanlarınki	gibi,	anlatımlı	suratları	
vardır,	ruhlarını,	yaşantılarını	yansıtan.	Ben	bir	ev	satın	almağa	kalkınca,	her	şeyden	önce,	bu	su-
ratları	okumasını	bilen	bir	komisyoncu	bulurum.	(Tellâl’a	bakıp	gülümser.	Tellâl	da	bilgiç	bilgiç	göz	
kırpar.)	Kendim	de	görgülüyümdür	bu	konuda,	görgülüyümdür	ya,	yanılmamak	için	bir	yardımcıya	
da	güvenmek	isterim.	(Ayağa	kalkar.)	Sözgelişi,	içinde	cinayet	işlenmiş	olan	ev,	içinde	bir	hırsızın,	
bir	suçlunun,	görevini	kötüye	kullanmış	birinin	barındığı	ev,	bunu	size	fısıldar	gibidir,	fısıldarken	de	
başını	çevirip	içeri	bakar,	içerdekiler	duyuyor	mu	diye.	Ben	satıldıktan	sonra,	içinde	geçmiş	olanları	
açıklayan	evler	gördüm.	Ben,	satılırken	bar	bar	bağıran,	tanıtlar	yok	ediliyor	diye	çevreyi	uyaran	evler	
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gördüm;	ben	öyle	evler	gördüm	ki,	koğuşturmayı	kendi	başına	yapar,	iddianameyi	hazırlar,	suçluyu	
elinden	tutup	adalete	teslim	eder.	Ama	öyle	evler	de	gördüm	ki,	kilitlidir	ağzı,	gözleri	anlamsızdır,	
kara	renkli	emektar	bir	halayık	gibi	bakar	insanın	yüzüne,	bütün	soruşturmaları	boşa	çıkarır.

ADAM	—	Niçin	söylüyorsunuz	bunları?	Evleri	suçlamağa	hakkınız	yok,	evler	masumdur.	İçlerinde	
oturanların	suçluluğundan	ötürü	onları...

MÜŞTERİ	—	Yanlış	anladınız	beni.	Ben	evleri	suçlamak	niyetinde	değilim.
KADIN	—	(Sertçe)	Ama	biraz	tuhaf	konuşuyorsunuz.	Evleri	değil	de,	evlerin	içindekilerini	mi	suç-

lamakla	görevlisiniz	siz	beyefendi?
MÜŞTERİ	—	Ben	hiç	bir	şeyle	görevli	değilim	efendim.
KADIN	—	Öyle	ise	şu	sözümü	dikkatle	dinlemenizi	rica	ederim.	Evleri	ben	sizden	fazla	sever,	siz-

den	fazla	sayarım.	Hele	o	ev	benimki	gibi	hazinelerle	dolu,	eşsiz	bir	ev	olursa,	onu	korumak	görevimi	
sonuna	kadar	yerine	getirmekten	caymayacağımı	düşünebilirsiniz.

TELLÂL	—	Biz	sadece	alıcıyız.	Evinizi	satıp	satmamak	sizin	bileceğiniz	iştir.
KADIN	—	Orası	öyle.	Ama	müşteriyi	de,	tellâlı	da	tartmak,	incelemek,	onlar	hakkında	bir	anla-

yışa	 varmak	 kolay	mıdır	 sanıyorsunuz?	Nerden	bileyim	ben	 (Tellâl’a)	 sizin	 sözgelişi	 iyi	 bir	 adam	
olup	olmadığınızı?	(Müşteri'ye)	Sonra	siz,	satın	alacağınız	evime	iyi	bakacak	bir	ruhta	mısınız,	değil	
misiniz?

ADAM	—	İşlerin	karıştığı	yer	de	burası.	Müsaade	buyurun,	müsaade	buyurun.	Ben	suçsuz	bir	
insan	itirafta	bulunmaz	demedim.	Ama	böyle	kutsal	bir	evin	teftişe	alet	edilmesi	doğru	mudur?

MÜŞTERİ	—	Anlayamıyorum	beyefendi,	 eviniz	madem	kutsaldır,	 niçin	 satışa	 çıkarıyorsunuz?	
Neden	bunca	anı,	bunca	güzellik,	evin	 taşı,	 tahtası,	demiri	 ile	birlikte	satışa	çıkarılıyor?	 (Kadın’a)	
Ben	kuşkucu	değilim,	fakat	müşterileri	de,	tellâlları	da	elekten	geçiren	bir	ev	sahibine	şunu	sormadan	
edemem:	Bize	bu	evin	yaşantısını	da	satmakta	ne	gibi	bir	çıkarınız	var?	Belki	de	ben	kupkuru	bir	ev	
almak	istiyorum?	Nişanlarınızı,	düğünlerinizi,	sırtı	gümüş	gibi	parlayan	anahtarlarınızı,	yeni	yürüme-
ğe	başlayan	bebeklerinizi	alın,	yeni	evinize	götürün	efendim.	(Tellâl’a	göz	kırpar.)

KADIN	—	Biz	sizi	kendimize	yakın	bulduğumuz	için	gerçekleri	olduğu	gibi	açıkladık.	Başka	alıcı-
ları	çevirdiğimizi,	hattâ	çoğu	ile	konuşmağa	bile	yanaşmadığımızı	söylersem	ne	diyeceksiniz?	Çünkü	
yeni	evimizde	yeni	bir	yaşama	başlayacağız.	Bu	da	bizim	hakkımızdır.	Değil	mi	sevgilim?

ADAM	—	Evet,	artık	satılığa	çıkaramayacağımız	bir	eve	gidiyoruz	biz.	Bunu	iyice	bilmenizi	isteriz.
TELLÂL	—	Orası	belli	olmaz.
(...)

(Adam, Tellâl ve Müşteri'nin konuşmaları ve tavırları karşısında korkuya kapılarak telaşlanır. Ka-
dın, Adam'ı sakinleştirmeye çalışır. Aralarında Adam'ın durumu ve evin satışı konusunda tartışırlar. 
Adam iyice fenalaşır. Kadın, bir süre onu bekledikten sonra ayaklarının ucuna basarak pencereye gider 
ve perdenin aralığından dışarı bakar. Baktıktan sonra hemen çekilir, başını Adam’dan yana döndürür. 
Heyecan içinde gülümsemektedir.)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Melih Cevdet ANDAY, Dört Oyun
(Kısaltılmıştır.)

Metinde Geçen Bazı Kelime ve Kelime Grupları
tanıt : Tanıtmaya yarayan belge veya herhangi bir şey.

“Gülümsemeğe, koşmağa, okumağa, söyliyemeyiz” gibi kelimelerin yazımındaki standart dışı 
kullanımlar yazarın tercihi ve metnin yazıldığı döneme özgüdür.
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Metin ve Türle İlgili Açıklamalar

Uyumsuz	(absürt)	tiyatro,	Batı’da	II.	Dünya	Savaşı’nın	insanlık	üzerindeki	olumsuz	etkileri	
ve	yarattığı	hayal	kırıklığı	sonucunda	ortaya	çıkan	 tiyatro	akımıdır.	 İnsanın	yaşama,	doğaya	
olan	uyumsuzluğunu,	doğadan	kopmuşluğunu	sezdirici	bir	yolla	20.	yüzyıl	ortasında	yeni	bir	
öz	ve	biçimle	veren	bu	akımın	dünya	edebiyatındaki	önemli	temsilcileri	Beckett	(Bekıt),	Pinter	
(Pinter),	Albee	(Albe),	Adamov	ve	Ionesco’dur	(Yonesku).	Tiyatro	yazarlarımızın	bu	akımdan	
etkilenmesi	ve	tiyatromuzda	bu	türün	özelliklerini	taşıyan	ilk	oyunların	yazılması	1970'li	yıllara	
rastlar.	Melih	Cevdet	 Anday,	 Sabahattin	 Kudret	 Aksal,	Mehmet	 Baydur,	 Sevim	Burak,	 Şule	
Gürbüz	bu	türde	oyunlar	yazan	önemli	yazarlarımızdandır.	

Okuduğunuz	“Müfettişler”	adlı	oyun,	Melih	Cevdet	Anday’ın	uyumsuz	tiyatrolarından	biridir.	
1972	yılında	yazılan	bu	oyun	tek	perdeliktir.	Oyunun	öyküsü	bir	kadın,	adam,	müşteri	ve	ko-
misyoncu	karakterleri	arasında	geçer.	Kişilerin	 iç	dünyaları	ve	geçmişteki	yaşantıları	oyunda	
önemli	bir	yer	tutar.	Bu	yönüyle	uyumsuz	tiyatroyla	benzerlik	gösterir.

Bu	 tür	oyunların	 temel	 iletisi	 insan	 ile	dünyanın	 karşıtlığıdır.	Uyumsuz	 tiyatro	 yazarlarına	
göre	insana	gösterilen	gerçekler	aslında	birer	aldatmacadır.	Bu	yüzden	bu	tür	tiyatrolarda	in-
sanın	korkuları,	kaygıları,	umarsızlığı,	yalnızlığı,	yabancılaşma	duygusu	gibi	temalar	ele	alınır.	
Oyunda	uyumsuz	tiyatronun	üzerinde	durduğu	başlıca	temalardan	biri	olan	“yabancılaşma	ve	
iletişimsizlik”	görülür.	Kişiler	içinde	bulunduğu	koşullar	gereği	kendilerine	ve	içinde	yaşadıkları	
topluma	yabancılaşmıştır.	Bu	yabancılaşma	kişilerde	iletişim	sorunlarını	ve	birbirini	anlamama	
sonucunu	doğurur.	Oyundaki	diyaloglar,	bu	durumu	yansıtır.	

“Müfettişler”	oyununda	zaman	ve	mekân	unsurları	da	uyumsuz	tiyatro	metinlerinde	karşılaş-
tığımız	zaman	ve	mekân	anlayışıyla	benzerlik	gösterir.	Bu	benzerlik,	genellikle	zamanın	dön-
güsel	olması,	mekânın	tek	ve	değişmez	olmasından	ve	bu	değişmezliğin	giderek	oyun	kişileri-
nin	hapsoldukları,	özgürlüklerinin	kısıtlandığı	bir	mekâna	dönüşmesinden	kaynaklanır.	Oyunda	
insanın	gülünç	ve	acı	dolu	yaşamıyla	birlikte	günlük	yaşamdaki	kaos	kara	mizahla	sivriltilerek	
yeniden	anımsatılır.	

1970-1980 Dönemi Türk Tiyatrosu
Bu	dönem	Türk	 tiyatrosu	1960’larda	başlayan	geleneğin	bir	devamı	niteliğindedir.	Bu	dö-

nemde	oyun	yazarlığında	eski	 kuşakla	beraber	 yeni	bir	 yazar	 kuşağı	da	yetişmiştir.	Güngör	
Dilmen,	Melih	Cevdet	Anday,	Orhan	Asena,	Adalet	Ağaoğlu,	Başar	Sabuncu,	Necati	Cumalı,	
Recep	Bilginer,	Cahit	Atay,	Turan	Oflazoğlu,	Refik	Erduran,	Ülker	Köksal,	Nezihe	Araz	bu	dö-
nemin	önemli	yazarlarıdır.		

Tarihî,	sosyal	ve	siyasi	anlamda	önemli	bir	süreç	olarak	kabul	edilen	bu	dönemde	Türk	ti-
yatrosu	öz,	teknik,	biçim	ve	oyun	yazarlığı	açısından	büyük	gelişme	gösterir.	Tiyatro	yazarları	
büyük	ölçüde	özgün	olmaya	çalışmış,	taklitten	uzaklaşıp	klasik	tiyatro	tekniklerinin	yeni	biçim	
arayışlarını	denemiş	ve	bunda	da	başarılı	olmuşlardır.	Bu	dönemde	müzikli	oyunlar,	 kabare	
oyunları,	uyumsuz	ve	epik	oyunlar	yazılır.	Turgut	Özakman	ve	Oktay	Arayıcı	geleneksel	Türk	
tiyatrosunun	anlatım	biçimlerinden	yararlanarak	eserler	verirler.	Vasıf	Öngören	epik	türde	top-
lumcu	gerçekçi	oyunlar,	Melih	Cevdet	Anday	ise	kendine	has	bir	üslupla	uyumsuz	tiyatro	oyun-
ları	kaleme	alır.	

Bu	dönemin	bir	başka	özelliği	de	tema	çeşitliliğinin	ve	sayısının	artmış	olmasıdır.	Oyunlarda	
genellikle	dönemin	toplumsal	sorunları,	tarih-masal-efsane	atmosferinde	dile	getirilen	iyilik-kötü-
lük	karşıtlığı	ve	iktidar	mücadelesi	gibi	temalar	ele	alınır.	Bu	dönem	yazarları;	dönemin	ağırlaşan	
sosyal,	ekonomik	ve	siyasi	koşullarının	etkisiyle	daha	çok	toplumcu	gerçekçi	anlayışa	yönelirler.	
Oyunlarda	ele	alınan	temalar	toplumsal	düzene	yönelik	eleştirel	bir	bakış	açısıyla	işlenir.		
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Tiyatroda Dekor, Işık vb. Kullanımı
Bir	tiyatro	metni	yönetmen	öncülüğünde	yapımcı,	oyuncu,	dekor	ve	giysi	tasarımcısı,	ışıkla-

ma	uzmanı	gibi	birçok	kişinin	birlikte,	uyumlu	çalışması	ile	sahnelenebilir.	Tiyatroda	amaç	se-
yirciyi	sahnede	gösterilen	dünyanın	içine	sokmak,	seyircide	görsel,	işitsel	vb.	açılardan	değişik	
fizyolojik	ve	psikolojik	etkiler	oluşturmaktır.	Bu	etkinin	ortaya	çıkmasında	mekân,	dekor,	efekt,	
ışık	vb.	uygulamalar	önemli	bir	yere	sahiptir.	

Bir	tiyatro	oyununda	dekor,	oyunun	geçtiği	mekânı,	dönemi,	karakterlerin	toplumsal	konum-
larını	gösterecek	ve	oyunun	asıl	özelliklerine	işaret	edecek	şekilde	düzenlenir.	Örneğin	klasik	
tiyatroda	oyun	yazarları	için	hiç	değişmeyen	dekor,	bir	tapınağın	ya	da	sarayın	önüdür.	Modern	
tiyatroda	ise	aynı	eserin	farklı	temsillerinde,	metinle	ilişkili	veya	metinden	bağımsız	olarak	farklı	
mekân	ve	dekor	uygulamaları	olabilir.

Işıklama	tasarımının	oyunun	görsel	hâle	getirilmesinde,	oyunun	estetik	yanının	ortaya	çıka-
rılmasında	önemli	katkısı	vardır.	Işığın	yönü,	şiddeti,	rengi,	diğer	ışıklarla	olan	kombinasyonu	
seyirciye	birçok	ipucu	verir.	Örneğin	bir	oyunda	gün	ışığının	gece	ışığına	dönüşümü	gibi	zaman	
değişimleri,	oyunun	bir	mekândan	başka	bir	mekâna	geçişi	ışığın	hareketi	sayesinde	gerçek-
leştirilir.	Komedilerde	genelde	sıcak	veya	hafif	renkler,	trajedilerde	ise	soğuk	ve	kuvvetli	renkler	
kullanılır.	Kısacası	bir	oyunun	sahne	tasarımı	oyunun	türüne,	bağlı	olduğu	biçime/akıma,	yönet-
mene	ve	tasarım	ekibine	bağlı	olarak	değişir.

1) “Ama	müşteriyi	 de	 tellâlı	 da	 tartmak,	 incelemek	onlar	 hakkında	bir	 anlayışa	 varmak	 kolay	
mıdır	 sanıyorsunuz?”	 cümlesinde	altı	 çizili	 kelimelerin	 anlamını	metindeki	 bağlamından	hareketle	
tahmin	ediniz.	Tahminlerinizin	doğruluğunu	kaynaklardan	yararlanarak	kontrol	ediniz.

2)	 “Müfettişler”	adlı	metnin	tema	ve	konusunu	belirleyiniz.		

3)	 Metindeki	temel	çatışmayı/karşılaşmayı	ve	bu	çatışma	etrafında	metinde	yer	alan	veya	met-
nin	ima	ettiği	diğer	çatışmaları/karşılaşmaları/karşıtlıkları	belirleyiniz.	

4)	 Okuduğunuz	metnin	olay	örgüsünü	aşağıdaki	şemada	boş	bırakılan	yerlere	yazınız.	

Adam’ın, Kadın’ın
ayak seslerini duyup

masanın altına
saklanması

Tellâl ve Müşteri’nin
Adam’ı sorgulamaya

başlaması

Metni Anlama ve  Çözümleme
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5)	 Metindeki	şahıs	kadrosunun	özelliklerini	belirleyerek	temsil	ettikleri	toplumsal	sınıfları/rolleri	
(otorite/vatandaş,	sorgulayan/sorgulanan…)	sözlü	olarak	ifade	ediniz.	

6)	 Okuduğunuz	metindeki	zaman	ve	mekânın	özelliklerini	belirleyiniz.	Zaman	ve	mekânın	olayın	
oluşmasındaki	rolünü	açıklayınız.	

7)	 Oyunda	Adam	sürekli	bir	şeylerden	kaçmak	ve	sakIanmak	gereksinimi	duymaktadır.	Sizce	
Adam'ın	bu	davranışının	sebebi	nedir?	Metne	göre	açıklayınız.	

8)	 Okuduğunuz	metindeki	açık	ve	örtük	iletileri	belirleyiniz.	
9)	 Adam	ve	Kadın	oturdukları	evi	niçin	satmak	istemektedirler?	Evin,	Adam	ve	Kadın	için	anlamı	

nedir?	Metne	göre	açıklayınız.	

10)	 “Müfettişler”	adlı	metni	dil	ve	anlatım	bakımından	inceleyiniz.	Elde	ettiğiniz	sonuçlara	göre	
yazarın	belirgin	üslup	özelliklerini	sözlü	olarak	ifade	ediniz.		

Uyumsuz	(absürt)	tiyatro	türünde	bir	oyun	yazmak	isteyen	bir	yazar,	oyununu	hangi	ilkelere	göre	
yazmalıdır?	Uyumsuz	tiyatronun	temel	özellikleriyle	ilgili	yaptığınız	araştırma	sonuçlarından	ve	oku-
duğunuz	metinden	yararlanarak	bu	ilkeleri	sıralayınız.

1. Etkinlik

a)	Okuduğunuz	metnin	başında	olay	örgüsü	ve	dekorla	ilgili	verilen	bilgilerin;	oyunun	şahıs	kadrosu,	
teması,	dil	ve	anlatımıyla	ilgisini	sözlü	olarak	açıklayınız.	

b)	“Müfettişler”	adlı	oyunu	siz	sahneleseydiniz	oyun	için	uygulayacağınız	dekor,	kostüm,	efekt,	
ışık	vb.	nasıl	olurdu?	Bu	açıklamadan	hareketle	sözlü	olarak	ifade	ediniz.	

2. Etkinlik

Türk	edebiyatında	1970-1980	arasında	tiyatro	türünde	yazılmış	önemli	eserleri	temalarına	göre	
aşağıdaki	tabloya	yazınız.	

3. Etkinlik

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

a)	 “Müfettişler”	adlı	metinde	geçen	millî,	manevi	ve	evrensel	değerler	 ile	sosyal,	siyasi	ögeleri	
belirleyiniz.	Elde	ettiğiniz	sonuçları	sözlü	olarak	belirtiniz.

b)	Adam'la	Kadın	eve	gelenlere	karşı	dürüst	davrandılar	mı?	Onların	yerinde	siz	olsaydınız	nasıl	
davranırdınız?

4. Etkinlik
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Aşağıdaki	metni	okuyunuz.	

5. Etkinlik

(...)
Güçlükle kalkar, topallayarak sol çıkışa doğ-

ru yürür. Durur. Elini gözlerinin üstüne götü-
rür uzaklara bakar. –Vladimir bakışlarıyla iz-
lemektedir onu.- Yerden potinini kaldırır, içine 
bakar, hemen bırakır.

VLADİMİR — Tüh!
Estragon sahnenin ortasına döner. Sırtı seyir-

cilere dönük sahnenin dibine bakar.
ESTRAGON — Ne güzel yer! (Döner, sah-

nenin önüne değin ilerler. Seyircilere bakar.) 
Latif manzara! (Vladimir'e doğru döner.) Hadi 
gidelim.

VLADİMİR — Gidemeyiz.
ESTRAGON — Niçin?
VLADİMİR — Godot'yu bekliyoruz.
ESTRAGON — Doğru. (Bir an) Emin mi-

sin? Burda mıydı?
VLADİMİR— Ne?
ESTRAGON — Beklememiz gereken yer.
VLADİMİR — Ağacın önü dedi. (Ağaca ba-

karlar.) Başka bir ağaç görüyor musun?
ESTRAGON— Ne ağacı bu?
VLADİMİR — Söğüte benziyor.
ESTRAGON — Yaprakları nerde?
VLADİMİR — Dökülmüş olmalı.
ESTRAGON — Gözyaşları dinmiş.
VLADİMİR — Belki de mevsimi değil.
ESTRAGON — Daha çok bir fidan değil mi?
VLADİMİR— Bir funda.
ESTRAGON— Bir fidan.
VLADİMİR— Bir ... (Kendini tutar.) – 

Dilinin altındaki ne? Yanlış bir yere mi geldik 
demek istiyorsun?

ESTRAGON — Godot... Şimdi burda ol-
ması gerek değil miydi?

VLADİMİR — Yüzde yüz geleceğini söyle-
medi.

ESTRAGON — Ya gelmezse?
VLADİMİR — Yarın gene geleceğiz.
ESTRAGON — Sonra öbür gün.
VLADİMİR — Belki.
ESTRAGON — Ve böyle devam ederek...
VLADIMIR — Yani?
ESTRAGON — Gelene değin.
VLADİMİR — Hiç acıman yok.
ESTRAGON — Dün de geldik.
VLADİMİR — Aaaaah... Hayır, burda ya-

nılıyorsun.
ESTRAGON — Peki ne yaptık dün?
VLADİMİR — Dün ne mi yaptık?
ESTRAGON — Evet, dün ne yaptık?
VLADİMİR — Bence... (Darılır.) Senin ol-

duğun yerde hiçbir şeyden emin olmak yok.
ESTRAGON — Bana kalırsa dün de bur-

daydık.
VLADİMİR — (Çevresine bakarak) Burası 

sana bildik bir yer gibi mi geliyor?
ESTRAGON — Bunu söylemedim.
VLADİMİR — Öyleyse?
ESTRAGON — Bu, dün buraya gelmiş ol-

mamızı önlemez. 
(...)

Samuel Beckett, Godot'yu Beklerken

“Müfettişler”	ve	“Godot'yu	Beklerken”	adlı	oyunları	içerik,	yapı,	dil	ve	anlatım	yönünden	karşılaş-
tırınız.	Benzer	yönlerini	belirleyerek	uyumsuz	tiyatro	anlayışının	bu	metinlere	yansımalarını	değer-
lendiriniz.

Melih	Cevdet	Anday'ın	oyun	yazarlığını	“Müfettişler”	oyunundan	hareketle	değerlendiriniz.

6. Etkinlik
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Melih Cevdet Anday (1915–2002) 
İstanbul'da	doğdu.	Ankara	Gazi	Lisesini	bitirdikten	sonra	bir	süre	Ankara	

Üniversitesi	Hukuk	Fakültesine	devam	etti.	Daha	sonra	sosyoloji	öğrenimi	
görmek	için	Belçika'ya	gönderildi.	Bir	süre	memurluk	yaptı.	

1941	yılında	Orhan	Veli	ve	Oktay	Rifat	ile	birlikte	“Garip”	isimli	şiir	kitabını	
çıkarmıştır.	Daha	sonraki	yıllarda	çeşitli	gazetelerde	denemeler,	makaleler,	
köşe	yazıları	yazmış;	 tefrika	 romanlar	yayımlamıştır.	Oyunlarında	çoğun-
lukla	bireyin	iç	dünyasını	konu	edinmiştir.	Melih	Cevdet	Anday'ın	oyunları	
içsel	yaşantılar	üstüne	kurulmuştur.	Dış	çatışmalara	dayandırılmış	yoğun	
olaylar	dizisi	Anday'ın	hiçbir	 tiyatro	yapıtında	görülmez.	Anday	gerek	şiir	kitaplarıyla,	gerekse	
daha	sonraları	yöneldiği	roman	ve	tiyatro	alanlarındaki	yapıtlarıyla	birçok	ödül	kazanmıştır.	

Eserleri:	İçerdekiler,	Mikadonun	Çöpleri,	Yarın	Başka	Koruda,	Dikkat	Köpek	Var,	Ölüler	Ko-
nuşmak	İster,	Müfettişler,	Ölümsüzler	(tiyatro);	Garip	(Orhan	Veli	ve	Oktay	Rifat'la	birlikte),	Ra-
hatı	Kaçan	Ağaç	(şiir);	Aylaklar	(roman)…

DİL BİLGİSİ 
1)	 “Müfettişler” adlı metni yazım ve noktalama bakımından inceleyiniz. Elde ettiğiniz so-

nuçları arkadaşlarınızla paylaşınız.

2)	 Adam,	ortada,	ev	kılığı	ile	dikilmiş	durmaktadır.	Dikkatle	çevresini	dinlediği,	yüzünden	okunur.	
Ürkek	bakışlarla	 sağa,	 sola,	arkaya	bakar.	Sonra	ayaklarının	ucuna	basarak	pencereye	yaklaşır,	
orada	gözlerini	kapayıp	bir	süre	durur,	sonra	geriye	bakar	ve	kesin	karara	varmış	insanların	cesareti	
ile	perdenin	yanına	gider,	kendini	geride	tutarak	dışarı	bakar,	gözlerini	kapar,	yeniden	bakar.	Bu	se-
fer	kurnaz	kurnaz	gülümser.	Birden	başını	geriye	çevirir,	bir	ayak	sesi	duymuştur,	dikkatle	dinler	ve	
odanın	ortasında	koşmağa	başlar,	saklanacak	bir	yer	aramaktadır.

Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)	İşitsel	ögelerden	yararlanılmıştır.	
B)	Kişisel	yorumlara	yer	verilmiştir.
C)	Görsel	ögelere	yer	verilmiştir.	
D)	Gözlemlere	yer	verilmiştir.
E)	Dokunma	duyusundan	yararlanılmıştır.

3)	 MÜŞTERİ	—	Anlayamıyorum	beyefendi,	eviniz	madem	kutsaldır,	niçin	satışa	çıkarıyorsunuz?	
Neden	bunca	anı,	bunca	güzellik,	evin	taşı,	tahtası,	demiri	ile	birlikte	satışa	çıkarılıyor?	(Kadın’a)	Ben	
kuşkucu	değilim,	 fakat	müşterileri	de,	 tellâlları	da	elekten	geçiren	bir	ev	sahibine	şunu	sormadan	
edemem:	Bize	bu	evin	yaşantısını	da	satmakta	ne	gibi	bir	çıkarınız	var?	Belki	de	ben	kupkuru	bir	ev	
almak	istiyorum?	Nişanlarınızı,	düğünlerinizi,	sırtı	gümüş	gibi	parlayan	anahtarlarınızı,	yeni	yürüme-
ğe	başlayan	bebeklerinizi	alın,	yeni	evinize	götürün	efendim.	

Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi müşterinin almak istediği evin belirleyici özellik-
lerinden biri değildir?

A)	Piyasa	değerinin	yüksek	olması	
B)	Anılarla	dolu	olması
C)	Sahipleri	için	kıymetli	olması	
D)	Geçmişe	dair	iz	taşıması
E)	Nişan,	düğün	yapılmaya	uygun	olması
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KÖSEM:	
Bilirim,	devleti	düşünürsünüz	kendinizden	önce,	
bilirim	ki	devlete	bağlıdır,	herkesin	
bugünü	de,	yarını	da	ve	bilirim	ki	
devlet	demek	sizler	demeksiniz,	ağalar;
ama	neylersiniz	ki	başka	çare	yok.
Öyle	buyuruyor	gelenek	hazretleri:	
padişahı	öldü	mü,	anası	Eski	Saray’a	geçer,	
yeni	padişahın	anası	alır	onun	yerini.
MURAT:
Gelenek,	yaşayışı	düzenlemek	içindir;	

gerektikçe	yeni	gelenekler	edinir	hayat;	
biz	istesek	de,	istemesek	de.
KETHUDA	BEY:
Gerçi	düzenlenmeyen	hayat
kargaşanın	ta	kendisidir,	kargaşaysa	
yokluğun	bir	başka	adı;	ne	var	ki,	
eski	geleneğin	yetersizliği	anlaşılmadan	
yeni	bir	gelenek	edinmeye	kalkmak,
Bilinmeyen	sulara	yelken	atmaktır.
MUSTAFA:
Kethuda	Bey	pek	doğru	söyler,	ancak...	

Hazırlık

1)	 Tiyatro	sanatı	tarihten	ne	kadar	ve	nasıl	yararlanabilir?	Açıklayınız.
2)	 Okul	meclis	başkanını	seçerken	adayın	hangi	niteliklere	sahip	olmasına	dikkat	edersiniz?	

Sizce	iyi	bir	yönetici	nasıl	olmalıdır?	Tartışınız.
3)	 “Kösem	Sultan”ın	hayatını	anlatan	“Mahpeyker:	Kösem	Sultan”	adlı	sinema	filmini	izleyi-

niz	(4.	etkinliğe	yöneliktir.)	

3. Metin

KÖSEM SULTAN

(Çocuk yaştaki Şehzade Mehmet tahtında oturmaktadır. Kösem Sultan’ın isteğiyle Sultan Meh-
met, yeniçerilerin önde gelenlerinden Kara Murat’ı sadrazam yapar. Şehzade Mehmet, padişah 
olunca annesi Turhan Sultan, valide sultan olarak Topkapı Sarayı'nda oturacak, büyük valide olan 
Kösem Sultan ise Osmanlı geleneği gereği eski saraya gidecektir. Ancak Kösem Sultan'ın gönlü ikti-
dardan uzaklaşmaya razı değildir. )

Aşağıda okuyacağınız parça, Topkapı Sarayı'nda kalmak isteyen Kösem Sultan’ın durumu-
nun görüşüldüğü birinci perdenin birinci sahnesinden alınmıştır.

(...)
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BEKTAŞ	(tamamlayarak):
Sultan'ımızın	yıllar	boyu	edinilmiş;	
devlet	tecrübesini	Eski	Saray’a	gömmek	
ihanet	olur	devlete,	öyle	değil	mi,	Paşa?
MURAT:
Ne	şüphe,	Ağa!	
KÖSEM:
Güzel	şeyler	söylendi,	pek	güzel!	
Ama	biraz	daha	açık	olunsa...	
BEKTAŞ:
Siz	yine	Topkapı	Sarayı’nda	kalsanız,	
genç	padişahımızla	genç	validesi	
bir	süre	saltanat	dersi	alsalar	sizden...
MUSTAFA:
Değerli	bilginizden,	değerli	görgünüzden
yararlanmak	istemezler	mi	acaba?
KÖSEM:
Bilmem...	kendilerine	sorulsa?
(Turhan	bocalayınca)
BEKTAŞ:
Devleti	devlet	yapan	güçler	
devletin	iyiliğini	düşünürler	ancak.	
MUSTAFA:
Düşünmek	zorundadırlar.

(Turhan,	Kethuda	Bey'e	 yardım	dilercesine	ba-
kar,	Kethuda	Bey	iç	geçirip	başını	öne	eğince)
TURHAN:
Biz	daha	bu	yolun	başındayız,	
kılavuzluk	etmek	haddimiz	değildir;	
ne	yapılacağını,	nasıl	yapılacağını
bilemeyiz	şimdilik;	yani	
bizden	önce	yola	çıkanların	ardı	sıra	yürümek,	
daha	güvenli	gelir	bize	şimdilik.
BEKTAŞ	(sevinir,	Kösem'e):
Demek,	Sultan'ım,	kalıyorsunuz	her	zamanki	ye-
rinizde,	
yani	devletin	başında,	yani	başımızda.
KÖSEM	(kendi	kendine,	Turhan'ın	sözünü	yan-
kılarcasına):	
Yani	“şimdilik”.	Eksik	olmasın	ağalar!
(Turhan'a)
Padişahımız	yorulmuştur,	annesi.
(Turhan	 saygıyla	 eğilir,	 Mehmet'i	 elinden	 tutup	
götürürken	Kösem,	Murat'a)
Devlet	çarkının	başında	bulunmalı	
o	çarkı	döndürecek	olan.	
MURAT	(eğilip):
Sultan'ım!	(…)

(Ülke tam bir kargaşa içindedir. Bir yanda eşkıyalar can, ırz ve mal güvenliği bırakmadığı gibi 
bir yandan da sipahiler ile yeniçeriler arasında büyük bir çekişme vardır. Padişah Mehmet, çocuk 
olduğu için padişahlığı bir oyun sanmaktadır. Turhan Sultan, oğluna masal anlatırken Kösem Sul-
tan gelir. Padişah Mehmet, ok talimi yapmak üzere bahçeye çıkar.)

KÖSEM	(sanki	sevgi	dolu	bir	sitemle):	
Neden	bir	kez	olsun	daireme	gelip
beni	aramaz,	seni	görmek	mutluluğundan
yoksun	bırakırsın	beni,	a	kızım?
Ben	senin	anan	değil	miyim?
TURHAN	(aynı	sahte	sevgiyle):
Anamdan	göremeyeceğim	iyilikler	gördüm	sizden,	
Mehmet’imi	doğurmamı,	Haseki	Sultan	olmamı	
size	borçluyum	ben.	Sultan'ım.
KÖSEM	(iç	sesi):
Gözlerindeki	kurnaz	parıltı	derinliklerime	işliyor,	
onda	kendimi	görür	gibi	oldukça	

yüreğim	ürküp	kabuğuna	çekiliyor	sanki.	
(Açıktan)
Arzuların	varsa,	bir	dediğin	iki	olmaz.
Padişah	anasının	da	dertleri	olabilir.
Kimseye	açamadığın	kaygıların	varsa	
neden	benimle,	anacığınla	paylaşarak
katlanılır	duruma	sokmuyorsun	onları?
TURHAN	(iç	sesi):
Onun	yok	etme	tutkusunu
direnme	tutkusuyla	karşılayacağım	ben.
Kendimi	ona	çekici	bir	lokma	gibi	sunacağım,
ama	bu	kılçıklı	lokma	boğazını	yırtacak	onun.

(…)

Aşağıda okuyacağınız parça, Kösem’le Turhan’ın birbirlerine sahte sevgi gösterisinde bu-
lunduğu birinci perdenin üçüncü sahnesinden alınmıştır.
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(Açıktan)
Sultan'ım,	siz	beni	kızınız	olarak	benimsedikçe	
daha	iyi	bir	ana	arar	mıyım	kendime?
KÖSEM:
İbrahim'im,	zavallı	yavrum,	nur	içinde	yat,	
ne	 devletine	 doyabildin,	 ne	 şehzadene,	 ne	 de	
hasekine.
TURHAN:
Sebep	olanlar	beter	olsunlar.
KÖSEM:
Bilir	misin,	Turhan’ım,	sevgili	gelinim,	
beni	İbrahim’in	ölümünden	daha	çok	üzen	
ölümünü	benden	bilmeleridir.	Hiçbir	ana	
kıyabilir	mi	yavrusuna,	söyle,	sen	de	anasın,
Mehmet’ini	öldürebilir	misin,	Turhan?
TURHAN:
Tanrı	esirgesin!
KÖSEM:
Gördün	mü!	Ben	de	anayım,	ben	de!
Hem,	senin	gibi	bir	kez	değil,	kızım,	
kaç	kez	doğum	yaptım	ben.	
Öz	varlığımdan	kopup	ortaya	çıkana,	
canımın	canına,	bir	ana	olarak	söyle,	
nasıl	kıyarım?	Masallarda	anlatılan
o,	doğurduklarıyla	beslenir	canavar	mıyım	ben?	

TURHAN:
Haşa,	Sultan'ım!
(Kösem'e	ikramda	bulunurken	iç	sesi)
Hem	de	kaç	başlı	canavar!
Fakat	ona	bir	nebze	benzemeden	
onunla	baş	etmek	olacak	iş	değil.
KÖSEM:
Çok	kötü	günlere	kaldık	kızım,	
bana	sık	sık	gel	de	dertleşelim.
(İç	sesi)
Beni	ortadan	kaldırmayı	umuyor,	oysa
o	ve	onun	gibiler	beni	bir	kez	öldürse	
on	kat	dirilirim	derinliklerinden.
Bu	düzeni	böyle	kurmuş	yukardaki,	
ben	onun	en	eski	yardımcısıyım.
TURHAN	(iç	sesi):
Evet,	bendeki	Kösem	alt	edecek	Kösem’i.
Onun	 bundan	 haberi	 yok,	 benim	 üstünlüğüm	
burda.	
Çünkü	kötülük,	iyiliğe	yardımcı	olsun	diye	düşü-
nülmüş	yukarda.
(Kösem'i	uğurlarken,	açıktan)
Ziyaretime	gelmekle	Sultan'ım,
yıl	 dönümü	 kutlanacak	 bir	 sevinç	 yaşattınız	
bana.

(…)

(Yeniçerilerin kendisini istemediğini duyan Kösem Sultan, sipahilerle yeniçeriler arasında bir 
oyun planlar. İstanbullulardan biri, Sultanahmet’te yeniçerilerin sipahilerle savaştığını haber verir. 
İktidarı kaybetmek üzere olan Kösem Sultan, Sultan Mehmet’in yerine tahta Şehzade Süleyman’ı çı-
karmayı ister. Murat Paşa, padişahın huzuruna vararak sadrazamlıktan azlini ister. Turhan Sultan 
ondan bir süre daha devam etmesini ister. İbrahim Ağa, sünnet töreni sırasında Padişah'ı öldürmeye 
çalışır. Murat Paşa, haini yakalar ve idamını ister. Kösem Sultan araya girerek İbrahim’i idamdan 
kurtarır. Bunun üzerine Murat Paşa mührünü teslim eder ve istediği Budin valiliğine atanır. Oğlu-
nu öldürtmeye çalışan Kösem Sultan’a iyice kinlenen Turhan Sultan, onunla artık kıyasıya mücadele 
edeceğine dair kendisine söz verir.)
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(…)

TURHAN	(Siyavuş’u	görür	görmez	iç	sesi):
Tanrım,	ne	güzel	ne	soylu	insan	bu!	
Ne	ince	ama	ne	güçlü,	melek	gibi	tıpkı.	
Her	şey	teslim	edilebilir	bunun	eline:	
devlet,	millet,	memleket,	oğlum,	kendim,	her	şey!
(Kısa	bir	süre	bakıştıktan	sonra	Siyavuş	gözlerini	
indirir.)
MEHMET	(tam	çocukça	bir	taşkınlıkla):
Yeni	lalamı	sevdim,	anne!
SİYAVUŞ	(ölçülü	bir	şaşkınlıkla):	
Hünkârım	bu	kulunu	ilk	kez	mi	görür?	
MEHMET:
Sana	vereceğim	mührümü,	onu	iyi	sakla!
TURHAN	(yaklaşarak):
Kabul	buyurun	ki	Paşa	Hazretleri,	
âdeta	fark	edilmemeye	çalışan,	öne	çıkmak	için	
en	ufak	çaba	göstermeyen	bir	kişiliğiniz	var.
(Mehmet'e	duyurmamaya	çalışarak)
Hoş	görünüz,	bağışlayın	taşkınlığını,
oğlum	daha	pek	küçük.
SİYAVUŞ	(gülümseyerek):
Oğlunuz	küçük	ama	Sultan	Mehmet	büyük.
TURHAN:	
Bir	cihan	padişah	da	olsa	çocuk	işte.	
Babasını	doğru	dürüst	bilmedi	ki	yavrum,	halkına	
babalık	etsin?	Oysa	bu	halk	
baba	bilir	devletin	başını,	her	şeyi	ondan	bekler.
(Durur,	 görevin	 kabul	 edilmesini	 isteyen,	 rica	
dolu	bakışlarla.)	
Evet,	Paşa,	cevabınız?

SİYAVUŞ:
Bu	ülkede	yaşayanların	umabileceği
ve	erişebileceği	en	yüce	makamdır,	
bahtın	doruğuna	çıkmaktır	o	mührü	taşımak.	
Ama,	Devletli	Sultan'ım,	acaba	
gerçekten	layık	mıyım	buna	ben?
TURHAN:
Elbette,	yoksa	ne	diye	düşünülesiniz?
(...)
SİYAVUŞ:
Haşa!	Gökten	ne	yağar	da,	yer	kabul	etmez.	
Hünkârım'ın	arzusuna	karşı	gelmek	
haddi	midir	bu	kulunuzun?	
(Mehmet	sevinir.)
TURHAN	(Siyavuş'a):
Tam	bir	desteğe	güvenebilirsiniz.
SİYAVUŞ:
Titizliğimi	bağışlayın,	Sultan'ım.
TURHAN:
Nice	kimse,	layık	mı,	değil	mi	düşünmeden,	
sadrazam	olabilmek	için	
her	türlü	yola	başvururken,	Paşa,
	“Acaba	layık	mıyım	ben?”	diye	sormak	bile	
erdemdir	ve	bu	makamın	adamı	olduğunuza	
şaşmaz	bir	işarettir	bizce.	
Devlet	sizden	hizmet	bekler.
SİYAVUŞ	(eğilerek):
Varlığım	zaten	devlete	adanmıştır.
(…)

Aşağıda okuyacağınız parça, Kethüda Bey’in görüşleri alındıktan sonra Siyavuş Paşa’ya 
sadrazamlık teklif edildiği üçüncü perdenin birinci sahnesinden alınmıştır.

(Kösem Sultan, Helvacıbaşı Üveys Ağa’dan Padişah'ın iftar şerbetine zehir koymasını ister; Bek-
taş ile Mustafa’yı saraya çağırtır. Onlara ülkenin her yerinde üst üste olayların çıkması gerektiğini 
söyler. İstanbullular ülkenin içinde bulunduğu durum karşısında öfkelenerek saraya yürürler. Siya-
vuş Paşa, halktan dağılmalarını ister. Turhan Sultan, Helvacıbaşı Üveys’in Padişah'ın şerbetine ze-
hir kattığını öğrenir. Kösem Sultan'ın planlarından haberdar olan Turhan Sultan, Padişah’a onun 
ortadan kaldırılması için ferman yazdırır. Kösem Sultan, dairesinde gelecek iyi haberleri heyecanla 
beklerken Turhanlılar kılıçlarıyla gelirler. Uzun bir mücadeleden sonra Kösem Sultan, Kuşçu Meh-
met tarafından boğulur.)

Turan OFLAZOGLU, Kösem Sultan
(Kısaltılmıştır.)
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Metin ve Türle İlgili Açıklamalar

Turan	Oflazoğlu,	tarihî	oyunlarından	biri	olan	“Kösem	Sultan”ı	1980	yılında	kaleme	almıştır.	
“Kösem	Sultan”	oyunu,	3	perdeden	oluşur.	Her	perdede	7	olmak	üzere	toplam	21	sahne	mev-
cuttur.	Oyun	hem	biçim	hem	de	konu	bakımından	trajedi	türünün	özelliklerini	taşır.	Trajediler,	
ciddi	ve	hüzün	verici	karakterlerden	kurulu	ve	sonu	kötü	biten	dramatik	eserlerdir.	Trajedilerin	
amacı	iki	yüksek	değer	arasındaki	çelişkiyi	yaşayan	insanın	durumundan	doğan	trajik	bir	olay	
sonucunda	acıma	ve	korku	duygularıyla	 insan	 ruhunu	 tutkulardan	arındırmaktır.	19.	yüzyılın	
sonlarından	bugüne	kadar	yazılmış	olan	 trajediler	modern	 trajedi	olarak	kabul	edilir.	Modern	
trajedi	sıradan	insanların	günlük	yaşamlarını	ve	trajik	öykülerini	ele	alır.	

1980 Sonrası Türk Tiyatrosu
1980’de	yaşanan	askerî	darbe;	siyasi,	sosyal,	ekonomik	ve	kültürel	alanlarda	etkisi	uzun	

süren	birtakım	toplumsal	sarsıntılara	sebep	olmuştur.	Bu	süreçte	ortaya	çıkan	gelişmeler	diğer	
sanat	 dallarını	 olduğu	gibi	 tiyatroyu	da	olumsuz	etkilemiştir.	 1980	 sonrasında	 tiyatromuz	bir	
durgunluk	dönemine	girmiş;	gücünü,	çeşitliliğini	ve	coşkusunu	büyük	ölçüde	yitirmiştir.	Bu	dö-
nemde	müzikaller	sahnelenmiş	ya	da	eski	oyunları	yeniden	canlandırma	çabaları	öne	çıkmıştır.	
Düzeyli	güldürüler,	müzikallerin	yanında	seyircinin	eğlenmesine	yönelik	hafif	oyunlar	sergilen-
meye	başlanmıştır.	Ekonomik	güçlükler,	oyunların	sahneleneceği	salonların	bulunamaması	gibi	
olumsuzluklar,	bazı	tiyatro	topluluklarının	dağılmasına	ve	tiyatro	oyuncularının	televizyon,	rek-
lamcılık	gibi	farklı	alanlara	kaymasına	neden	olmuştur.	

	Geçen	yıllarda	eserleri	yayımlanmış	olan	Melih	Cevdet,	Güngör	Dilmen,	Turgut	Özakman,	
Orhan	Asena,	Necati	Cumalı,	Adalet	Ağaoğlu,	Recep	Bilginer,	Ülker	Köksal,	Dinçer	Sümer,	
Bilgesu	Erenus	gibi	usta	yazarlarımız	1980	sonrasında	da	tiyatro	oyunları	yazmayı	sürdürmüş-
lerdir.	Bu	dönemde	adı	 ilk	defa	duyulan	Tuncer	Cücenoğlu,	Murathan	Mungan,	Ülkü	Ayvaz,	
Mehmet	Baydur	ve	Behiç	Ak	yazdıkları	oyunlarla	dikkati	çeken	isimlerden	bazılarıdır.	

Türk	tiyatro	yazarlarının	önemli	bir	kısmı	dönemin	olumsuz	koşullarından	dolayı,	güncel	ko-
nulardan	ve	toplumsal	temalardan	uzaklaşarak	daha	çok	bireysel	temalara,	tarihî	olay	ve	şahsi-
yetlerin	yaşam	öykülerine	yönelirler.	Bununla	birlikte	geçmişe	duyulan	özlem,	efsane,	masal	ve	
mitoloji	motifleri	ile	belirlenen	fantastik	olayların	ve	kişilerin	anlatıldığı	temalar	yazarların	ilgisini	
daha	çok	çeker.	Güngör	Dilmen’in	 “Aşkımız	Aksaray'ın	En	Büyük	Yangını”,	Dinçer	Sümer’in	
“Maviydi	Bisikletim”	oyunları	geçmişe,	çocukluk	dönemine	yönelen	ve	eski	mekânları	ele	alan	
eserlere	örnek	gösterilebilir.	Önceki	dönemlerde	Osmanlı	tarihinden	ilgi	çeken	olayları	ve	şahsi-
yetleri	oyunlaştıran	Orhan	Asena	ile	Turan	Oflazoğlu	tarihî	oyunlar	yazmayı	sürdürürler.	

Metinde Geçen Bazı Kelime ve Kelime Grupları
lala : Şehzadelerin özel eğitmenleri.

“Eski Saray” kelimesindeki standart dışı kullanım yazarın tercihidir.

1)	 “Kösem	Sultan”	adlı	metnin	temasını	ve	konusunu	belirleyiniz.	

2)	 Metindeki	temel	çatışmayı	bu	çatışma	etrafında	metinde	yer	alan	diğer	çatışmaları	tespit	edi-
niz.	

3)	 Tiyatro	metinlerinde	olay	örgüsü;	neden-sonuç	bağı	ve	mantıksal	gelişim	içinde	belli	bir	yer-
de	başlayan,	gelişen	ve	sonuçlanan	bir	bütündür.	Okuduğunuz	metinde,	olay	örgüsünü	oluşturan	
olaylar,	perde	ve	sahneler	hâlinde	düzenlenmiştir.	Buna	göre	metnin	olay	örgüsünü	olayların	oluş	
sırasına	göre	tahtada	çizeceğiniz	bir	şema	ile	gösteriniz.	

Metni Anlama ve  Çözümleme
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4 a)	Okuduğunuz	bölümlerdeki	oyun	kişilerinin	özelliklerini,	sosyal	statülerini	ve	birbirleriyle	olan	
ilişkisini	belirleyiniz.

 b)	Oyun	kişilerinin	konuşmaları	kişiliklerine	ve	içinde	bulundukları	döneme	uygun	mudur?	Belir-
tiniz.

 c)	Gerçek	hayatta	bu	oyundaki	kişiler	gibi	davranan	insanlar	olup	olmadığını	belirtip	bu	kişiler-
den	hangisini	kendinize	yakın	hissettiğinizi	nedenleriyle	açıklayınız.

5)	 Metindeki	zaman	ve	mekânın	özelliklerini	belirleyiniz.	

6)	 Okuduğunuz	sahnelerde	kişi,	zaman	ve	mekânın	değişmesi,	olay	örgüsünü	nasıl	etkilemiştir?

7)	 I.	perdenin	üçüncü	sahnesinde	geçen	Kösem	Sultan	ve	Turhan	Sultan’ın	iç	sesleriyle	iyi	ve	
kötünün	mücadelesinin	anlatıldığı	bölümü	tekrar	okuyunuz.	Kösem	Sultan	ile	Turhan	Sultan'ın	birbir-
lerine	niçin	dürüst	davranmadıklarını	gerekçenizle	birlikte	açıklayınız.

8)	 “Kösem	Sultan”	adlı	metindeki	trajik	olayı	belirleyiniz.	Bu	trajik	olaydan	nasıl	bir	sonuç	çıkardı-
ğınızı	sözlü	olarak	belirtiniz.

9)	 Yazara	özgü	dil	ve	anlatım	özelliklerini	belirleyiniz.	

a)	Okuduğunuz	metinde	anlatılan	mekân	 ile	 tiyatrodaki	sahne	ve	sahne	düzeni	arasında	nasıl	
bir	ilişki	vardır?	Sahnedeki	kostüm,	dekor,	ışık	düzeni	vb.	uygulamaların	metnin	anlamına	neler	ka-
zandırdığını	Ankara	Devlet	Tiyatrosu	2013	yılındaki	“Kösem	Sultan”	gösterisinden	alınan	aşağıdaki	
görsellerden	ve	izlediğiniz	oyunlardan	hareketle	belirtiniz.	

1. Etkinlik

b)	“Kösem	Sultan”	adlı	oyundaki	dekor	ve	mekân	metnin	türüne	uygun	olarak	Topkapı	Sarayı	arz	
odasıdır.	Odanın	ortasında	bir	taht	yer	almaktadır.	Saray,	devleti	simgelerken	taht,	iktidarı	(padişahı)	
simgelemektedir.	Bu	açıdan	düşünüldüğünde	oyundaki	kişilerin	davranışlarıyla	taht	arasındaki	ilişkiyi	
açıklayınız.	

c)	Oyun	kişileri	günümüzden	birileri	olsaydı	oyunun	teması,	dekoru	ve	kostümleri	değişir	miydi?	
Tartışınız.

Okuduğunuz	metinde	geçen	millî,	manevi	ve	evrensel	değerler	 ile	sosyal,	siyasi,	 tarihî	ögeleri	
belirleyiniz.	Elde	ettiğiniz	sonuçlardan	hareketle	oyundaki	edebî	gerçekliğin	toplumsal	veya	bireysel	
gerçeklikle	ilişkisini	inceleyiniz.	

2. Etkinlik
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“Kösem	Sultan”	adlı	oyunun	klasik	trajedinin	hangi	özelliklerini	taşıdığını	aşağıdaki	tabloda	verilen	
ölçütlere	göre	değerlendiriniz.	Klasik	trajedi	ile	metnin	benzer	yönleri	için	(+)	işareti,	farklı	yönleri	için	
(-)	işareti	koyunuz.

3. Etkinlik

Baştan sona acıklı ve ciddi konulardan oluşur.

Yüksek bir dil kullanılır ve bayağı sözlere yer verilmez.

Yüksek düşünce, duygu ve ahlaka önem verilir.

Üç birlik kuralı vardır.

Konular tarih ve mitolojiden alınır.

Kişiler soylu kişilerden seçilir.

Akıl dışı ve çirkin sayılan olaylara sahnede yer verilmez.

Klasik Trajedinin Özellikleri Kösem Sultan 

a)	Sinemada	film	çekimine	uygun	olarak	hazırlanan	ve	belirli	yöntemlerle	kurgulanmış	metinlere	
senaryo	denir.	Okuduğunuz	Kösem	Sultan	metnini	senaryo	biçiminde	yazınız.	

b)	Oyuncular	tiyatro	metnini	kendi	tarzlarına	ve	kabiliyetlerine	göre	canlandırabilir/yorumlayabilir.	
Buna	göre	bir	tiyatro	oyununu	okumakla	aynı	oyunu	sahnede	ya	da	sinemada	izlemek	arasında	ne	
tür	farklar	olabileceğini	izlediğiniz	“Mahpeyker:	Kösem	Sultan”	adlı	sinema	filminden	hareketle	belir-
tiniz.

c)	 “Kösem	Sultan”	 gibi	 tarihî	mirasımıza,	 kültürümüze	 karşı	 duyarlılığımızı	 yansıtan	 oyunların	
Türk	tiyatro	ve	sinemasında	çok	ilgi	görmesinin	sebepleri	nelerdir?	Yorumlayınız.	

4. Etkinlik

İncelediğiniz	“Kristof	Kolomb'un	Yumurtası”,	“Müfettişler”	ve	“Kösem	Sultan”	oyunlarını	aşağıdaki	
tabloda	verilen	ölçütlere	göre	karşılaştırınız.	Elde	ettiğiniz	sonuçları	tabloya	yazınız.

5. Etkinlik

Kristof Kolomb'un 
Yumurtası

Müfettişler Kösem Sultan

Tema

Kahramanlar

Mekân

Zaman

Tiyatro anlayışı/türü
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“Kösem	Sultan”	metninden	yazarın	 fikrî	ve	edebî	yönü	hakkında	çıkarımlarda	bulununuz.	Elde	
ettiğiniz	sonuçları	sözlü	olarak	ifade	ediniz.

6. Etkinlik

Turan Oflazoğlu (1932 -…)
Adana’da	doğdu.	 İstanbul	Üniversitesi	Edebiyat	Fakültesi	Felsefe	ve	

İngiliz	 Edebiyatı	 Bölümlerini	 bitirdi.	 Yirmiden	 fazla	 tiyatro	 eseri	 bulunan	
Oflazoğlu;	oyunlarının	çoğunu	trajedi,	birkaçını	da	komedi	türünde	yazmış-
tır.	Oyunlarında	insan	ve	insanlık	durumlarını	daha	çok	tarihî	konu	ve	kişiler	
aracılığıyla	ele	almıştır.	Felsefi	bir	arka	plan	bulunan	oyunlarında	günümüz	
insanlığının	tüm	meselelerini	bulmak	mümkündür.	Trajedilerini	serbest	na-
zımla	kaleme	almıştır.	Turan	Oflazoğlu	oyunlarıyla	birçok	ödül	kazanmıştır.	

Eserleri: Deli	İbrahim,	IV.	Murat,	Sokrates	Savunuyor,	Genç	Osman,	Elif	Ana,	Sinan,	Kösem	
Sultan,	Cem	Sultan,	Kanunî	Süleyman,	Korkut	Ata,	Yavuz	Selim	(tiyatro);	Mütarekeden	Büyük	
Taarruza	(senaryo)…

DİL BİLGİSİ
1)	 “Kösem	Sultan”	adlı metni yazım ve noktalama bakımından inceleyiniz. Elde ettiğiniz 

sonuçları arkadaşlarınızla paylaşınız.

2)	 KÖSEM:
	 Çok	kötü	günlere	kaldık	kızım,	
	 bana	sık	sık	gel	de	dertleşelim.
	 (İç	sesi)
	 Beni	ortadan	kaldırmayı	umuyor,	oysa
	 (…)
Bu parça aşağıdaki cümlelerin hangisiyle sürdürülemez?
A)	Ben	onu	hep	kızım	gibi	sevdim.	
B)	Bunu	başarması	imkânsız.
C)	Bunun	için	o	kadar	güçsüz	ki.	
D)	Neler	yapabileceğimin	farkında	değil.
E)	Ondan	önce	davranmalıyım.	

3)	 TURHAN	(Siyavuş’u	görür	görmez	iç	sesi):
	 Tanrım,	ne	güzel	ne	soylu	insan	bu!	
	 Ne	ince	ama	ne	güçlü,	melek	gibi	tıpkı.	
	 Her	şey	teslim	edilebilir	bunun	eline:	
	 devlet,	millet,	memleket,	oğlum,	kendim,	her	şey!
Turhan Sultan bu sözleriyle Siyavuş Paşa’nın aşağıdaki özelliklerinden hangisini vurgula-

mıştır?
A)	Cesur	olması	 B)	Sadık	olması	 C)	Eli	açık	olması
	 D)	Güvenilir	olması	 E)	Dürüst	olması
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A. Yazma Tür ve Tekniklerini Tanıma
Bu	ünitede;	edebiyat	ve	tiyatro	sanatından	beslenen,	kimi	özellikleri	ile	tiyatro	türüyle	ben-

zerlik	gösteren	ve	kendine	özgü	bir	anlatım	formu	olan	“radyo	tiyatrosu”yla	ilgili	yazma	çalış-
ması	gerçekleştireceksiniz.	

Radyo	tiyatroları,	 radyo	 için	yazılmış	dramatik	eserlerdir.	Bunlar,	radyonun	olanakları	ve	
sınırları	 içerisinde,	radyonun	malzemeleri	kullanılarak	yazılan	ve	seslendirilen	özgün	metin-
lerdir.	Bu	tür	metinler	diyaloglar	şeklinde	yazılmış,	konuşmaya	dayalı,	zıtlıkların	çatışmasıyla	
gelişen,	içinde	olay	zenginliği	bulunan	eserlerdir.	

Radyo	tiyatrosu,	eğer	arkası	yarın	şeklinde	değilse	en	fazla	altmış	dakika	olarak	sınırlan-
dırılır.	Radyo	tiyatrosunda	şahıs	kadrosu	genellikle	az	kişiden	oluşur.	Radyo	tiyatrosu	görsel	
hiçbir	ögeye	dayanmaz,	anlatmak	istediğini	sesle	dinleyicisine	ulaştırır.	Yalnızca	kulağa	hitap	
ettiği	için	bütünüyle	dinleyicisinin	düş	gücüne	seslenen	radyo	oyunlarında	hemen	hemen	her	
konu	ele	alınabilir.	Radyo	tiyatrosunda	mekân	sınırlaması	yoktur.	Oyundaki	olaylar/durumlar	
farklı	mekânlarda	geçebilir.	Oyun	trafikte,	hastanede,	sahilde	vb.	pek	çok	yerde	başlayabilir;	
müzik	ya	da	bir	diyalogla	saniyeler	içinde	başka	bir	mekânda	devam	edebilir.	Radyo	tiyatro-
sunda	zaman	bakımından	da	bir	sınırlama	yoktur.	Olayın	geçtiği	zaman,	efekt	ya	da	oyuncu-
nun	bir	sözüyle	belirtilir.	Zamanın	değiştiği	de	yine	bu	yolla	ifade	edilir.

Radyo	tiyatrosunda	oyunun	ana	gövdesini	oluşturan	diyalogların	oyun	yapısında	yeri	çok	
önemlidir.	Çünkü	diyaloglar	bir	radyo	oyununda	hayal	gücünü	harekete	geçiren,	tıpkı	efektler	
gibi	oyunun	mekânını,	zamanını,	sahnesini	belirleyen	unsurların	başında	gelir.	Oyun	kişileri	
yaşına,	 çevreye	ve	düzeye	uygun	konuşmalıdır.	 İyi	bir	diyalogda	cümleler	 kısa,	açık	ve	 ilk	
duyuşta	anlaşılır	olmalı;	klişe	ve	slogan	sözlerden	“ve”,	“ki”	gibi	bağlaçlardan	kaçınılmalıdır.	
Ayrıca	 radyo	 tiyatrosunda	müzik	 ve	efektler	 oyundaki	 sesleri	 yansıtma,	mekânı	 ve	 zamanı	
belirleme,	gerilim	yaratma	ve	sahneler	arası	geçişi	sağlamada	bir	işleve	sahiptir.

B. Yazma Sürecini Uygulama
Beğendiğiniz	bir	 tiyatro	metninin	bir	bölümünü	veya	tamamını	özelliklerine	dikkat	ederek	

radyo	tiyatrosuna	dönüştürünüz.

YAZMA ÇALIŞMALARI
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A. Sözlü İletişim Tür ve Tekniklerini Tanıma 
Dinleme	etkinliği,	dilin	dört	temel	becerisinden	biridir.	Bu	becerinin	önemi,	öğrenme	yöntemlerinin	

temelini	 oluşturmasından	gelir.	Atalarımız	 “Yüz	dinle,	 bin	 düşün,	 bir	 söyle.”	 sözleriyle	 dinlemenin	
önemine	dikkat	çekmişlerdir.

Dinleme,	aynı	zamanda	bir	iletişim	kurma	yoludur.	İletişim	araçlarının	çokluğu	sebebiyle	dinleme	
büyük	bir	önem	kazanmış,	iletişim	araçları	insanları	konuşmaktan	çok	dinlemeye	yöneltmiştir.	Tar-
tışma,	konferans,	panel,	sempozyum,	radyo/radyo	oyunu	dinlemek;	televizyon,	film,	tiyatro	izlemek	
günümüz	dinleme	etkinliklerinden	akla	gelen	birkaçıdır.

Dinleme,	 işitmeden	 farklı	 bir	 etkinliktir.	 İşitme	bizim	 isteğimiz,	 irademiz	 dışında	gerçekleşirken	
dinleme,	belli	bir	amaç	doğrultusunda	yapılan,	öğrenilmesi	gereken	bir	beceri	olarak	karşımıza	çı-
kar.	Dinleme	bir	yönüyle	kişinin	tercihine	bağlı	olarak,	seçerek	ve	isteyerek	algıladığı	sesler	bütünü	
olduğundan,	bu	etkinlikte	seçicilik	söz	konusudur.	Bunun	için	öncelikle	dinlemenin	amacına	uygun	
olarak	“not	alarak	dinleme,	empati	kurarak	dinleme,	seçici	dinleme,	eleştirel	dinleme”	tekniklerinden	
biri	tercih	edilmelidir.	

Dinlediğini	anlamak	için	iyi	bir	dinleyici	olmak	gerekir.	İyi	bir	dinleyici	olmanın	temel	şartı	ise	dikka-
ti	konuşmacının	sözleri	üzerinde	yoğunlaştırmaktır	ancak	bu	her	zaman	gerçekleşmez.	Yeri	geldikçe	
dinleyici	konuşmacıdan	uzaklaşarak	zihnî	gezintilere	çıkar.	Bunu	önlemenin	yolu	konuşmacının	söz-
lerine	yoğunlaşmaktır.

İyi	bir	dinleyici,	dinlediği	konuşmanın	konusunu	ve	ana	düşüncesini	tespit	etmeli,	dinlediği	konuyu	
anlamaya	çalışmalı,	 ileri	sürülen	görüşü	 tespit	etmelidir.	Sanatsal	metin	dinlemelerinde	 ise	olayın	
konusunu	ve	kişilerini,	olayın	geçtiği	yeri	ve	olay	zamanını,	bunların	birbiriyle	ilgilerini	belirlemelidir.	

Konuşmacının	her	söylediği	aynı	derecede	önemli	olmayabilir	ve	söyledikleri	bizi	ilgilendirmeye-
bilir.	Kimi	zaman	konuşmanın	büyük	bir	bölümünü	ana	düşünceyi	destekleyen	örnekler	oluşturabilir.	
Bu	yüzden	verilen	örneklerden	ziyade	ana	düşünceyi	ya	da	anlatılan	olayın	ana	hatlarını	tespit	etmek	
gerekir.	İyi	bir	dinleyici,	dinlediği	konuşmadaki	temel	kavramlara	ve	ayrıntılara	dikkat	eder,	açık	ve	
örtük	iletileri	belirler.	Bunun	için	dinlediği	konuyla	ilgili	birtakım	sorular	çıkararak	cevaplandırır.	Dinle-
me	sırasında	neden,	nasıl,	niçin,	nerede,	ne	vb.	soruları	sormak	hem	dinleyeni	uyanık	tutar	hem	de	
konuşmayı	daha	iyi	anlamayı	sağlar.	Ayrıca	konuşmanın	önemli	noktalarını	not	alır	ve	dinlediklerini	
ileride	 kolay	 hatırlayacağı	 biçimde	özetler.	Bunu	 konuşma	bittikten	 sonra	 notlarının	 sonuna	 ilâve	
eder.	Bu	yöntemler	dinlemeyi	ve	dinlemekle	elde	edilen	bilgilerin	transferini	kolaylaştırır.	

Dinlemenin	başarılı	olması	dinleyicinin	konuşmayı	dinlerken	önce	konu	ile	ilgili	bilgi	edinmesine	
bağlıdır.	Bu	hususu	dikkate	alan	kimi	konuşmacılar	dinleyicilerini	konuya	hazırlamak	için	konuşma	
metinlerinin	özetini	önceden	dağıtırlar.	İyi	bir	dinleyici,	dinlediklerini	ön	bilgileriyle	karşılaştırarak	bun-
ların	tutarlılığını	ve	konuşmada	öne	sürülen	düşüncelerin	dayanaklarının	geçerliliğini	sorgular.	

B. Sözlü İletişim Uygulamaları 

1)	Öğretmeninizle	birlikte	belirleyeceğiniz	bir	radyo	tiyatrosu	dinleyiniz.

2)	Yazma	çalışmalarında	kaleme	aldığınız	radyo	tiyatrosunu	bilişim	teknolojilerini	kullanarak	ses-
lendiriniz	ve	bu	seslendirmeyi	sınıfta	sununuz.

SÖZLÜ İLETİŞİM
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5. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1) 

HAŞİM:	Meryem!
MERYEM:	(İçerden)	Ne	var?
HAŞİM:	İçeride	misin?
MERYEM:	Duymadın	mı?
HAŞİM:	Beni	arayan	soran	oldu	mu?
MERYEM: (Hep	entariyle	meşgul,	kayıt-

sız)	Olmadı.
HAŞİM: (Kararsız)	Meryem!.

MERYEM:	(Kendi	kendine)	Patla!	(Sesini	
yükselterek)	Ne	var	dedik	ya!

HAŞİM:	Ne	cehenneme	kırdın	boynunu?
MERYEM:	Burdayım!
HAŞİM: Adam	gibi	karşılık	versene!
MERYEM:	Burdayım,	söyle!
HAŞİM: Ne	işin	var	orda?	
	 	 																Necati	Cumalı,	Derya	Gülü

II. SAHNE

 Necatı Cumalı'nın “Derya	Gülü”	adlı oyunundan alınan bu metnin türünü belirtiniz. 

2)	 •	 Güngör	Dilmen-Aşkımız	Aksaray'ın	En	Büyük	Yangını
	 •	 Dinçer	Sümer-Maviydi	Bisikletim
Yazarlarıyla birlikte verilen bu tiyatro eserlerinin ortak özelliği nedir? Açıklayınız.

3) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelime ya da kelime gruplarıyla tamam-
layınız.

a)	............................;	bir	oyunun	geçtiği	yeri,	renk,	kalıp	ve	ışık	ögeleri	ile	canlandıran	araçlara	
denir.	

b)	Oyuncunun	dekor	gereğiyle	kullandığı	eşyalar,	dekora	yardımcı	olacak	küçük	parça	eşyalar,	
sahne	takımlarına	............................	denir.

c)	Bir	 tiyatro	oyununda	kişilerin	sahneye	girişleri	 ve	çıkışlarıyla	bölümcük	adını	alan	en	küçük	
parçaya	............................	denir.	

ç)	Ses	ya	da	ışık	yönünden	sahnede	etki	sağlayan	aygıt	ya	da	aygıtların	tümüne	............................	
denir.	

4)	 Aşağıda verilen sanatçılar ile eserleri eşleştiriniz. 

 
Sanatçı Eser

(			)	1. Turan	Oflazoğlu a. Hürrem	Sultan
(			)	2. Nazım	Kurşunlu b. Keşanlı	Ali	Destanı
(			)	3. Melih	Cevdet	Anday c. Sabır	Taşı
(			)	4. Necip	Fazıl	Kısakürek ç. Müfettişler
(			)	5. Orhan	Asena d. Kösem	Sultan	

e. Fatih

5) Aşağıdakilerden hangisi 1960’lı yıllarda oyun yazarlığında atılım yapan yazarlardan biri 
değildir?
A)	Turgut	Özakman	 B)	Haldun	Taner	 C)	Orhan	Asena
	 D)	Reşat	Nuri	Güntekin	 E)	Refik	Erduran
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6)	 Aşağıdakilerden hangisi Türk tiyatrosunun gelişimini olumlu yönde etkilememiştir?
A)	Tiyatro	kuram,	biçim	ve	türlerinin	gelişmesi
B)	Devlet	ve	şehir	tiyatrolarının	sayısının	artırılması
C)	Tiyatro	türünde	eser	veren	yazarların	çoğalması
D)	Yerli	oyunların	Devlet	Tiyatrolarında	sahnelenmesi
E)	Özel	kanallarla	birlikte	televizyon	yayınlarının	artması

7) Aşağıdakilerden hangisi 1960-1970 Dönemi Türk tiyatrosu için söylenemez? 
A)	Türk	tiyatrosu	dönemin	özgürlükçü	ortamında	daha	zengin	ve	derin	bir	içerik	kazanmıştır.	
B)	Tiyatro	eserlerinde	yalnızca	toplumsal	sorunlar	ele	alınmıştır.
C)	Bazı	yazarlar	eserlerinde	epik	tiyatro	gibi	yeni	tiyatro	biçimlerini	kullanmıştır.
D)	Bazı	oyunların	geri	planında	devrin	siyasi	eğilimlerine	uygun	düşen	toplumsal	bir	düşünceye	

yer	verilmiştir.	
E)	Batı'da	sergilenen	öncü,	yenilikçi	ve	yeni	tiyatro	yapıtları	özel	tiyatrolar	tarafından	sahnelenmiştir.

8)	 Bir	oturma	odası.	Mutfağa	açılan	bir	kapı.	Dışarı	 ile	bağlantı	kuran	başka	bir	kapı.	Geniş	bir	
pencere.	Pencerenin	perdesi	kapalıdır.	Somye.	Büfe.	Orta	masası.	İskemleler,	koltuklar.

 Bu parçada aşağıdaki tiyatro terimlerinden hangisiyle ilgili detaylara değinilmiştir? 
A)	Aksesuar	 B)	Dekor	 C)	Kostüm	 D)	Meclis	 E)	Mizansen

9) Tiyatroda dekor ve ışık uygulamalarıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A)	Seyircide	görsel,	işitsel	vb.	açılardan	değişik	fizyolojik	ve	psikolojik	etkiler	oluşturur.
B)	Komedilerde	genelde	soğuk	ve	kuvvetli,	trajedilerde	ise	sıcak	veya	hafif	renkler	kullanılır.
C)	Yönetmen	tarafından	tasarımcılarla	görüşülerek	belirlenir.
D)	Dekor	oyunun	geçtiği	dönemi	yansıtacak	şekilde	düzenlenir.
E)	 Işıklama	tasarımının	oyunun	görsel	hâle	getirilmesinde	önemli	katkısı	vardır.

10)	 Batı’da II. Dünya Savaşı’nın insanlık üzerindeki olumsuz etkileri ve yarattığı hayal kırıklığı sonu-
cunda ortaya çıkan tiyatro akımına denir. İnsanın yaşama, doğaya olan uyumsuzluğunu, doğa-
dan kopmuşluğunu sezdirici bir yolla 20. yüzyıl ortasında yeni bir öz ve biçimle veren bu akımın 
dünya edebiyatındaki önemli temsilcileri Beckett, Pinter, Albee, Adamov ve Ionesco’dur. Türk 
edebiyatında bu türün özelliklerini taşıyan ilk oyunların yazılması 1970'li yıllara rastlar. Melih 
Cevdet Anday, Sabahattin Kudret Aksal, Mehmet Baydur, Türk edebiyatındaki önemli temsilci-
leridir.

 Bu parçada sözü edilen tiyatro akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A)	Uyumsuz	tiyatro	 B)	Epik	tiyatro	 C)	Müzikli	tiyatro
	 D)	Komedi	 E)	Modern	trajedi	

11) Aşağıdakilerden hangisi dinleme teknik ve yöntemlerinden biri değildir?
A)	Not	alarak	dinleme	 B)	Empati	kurarak	dinleme	 C)	Soru	sorarak	dinleme
	 D)	Seçici	dinleme	 E)	Eleştirel	dinleme
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12) Aşağıdakilerden hangisi “Kösem	Sultan” adlı tiyatro oyunu için söylenemez?
A)	Turan	Oflazoğlu'nun	tarihî	oyunlarından	biridir.
B)	Osmanlı	tarihindeki	bir	dönemin	iktidar	mücadelesini	anlatılır.	
C)	1980	yılında	kaleme	alınmıştır.	
D)	3	perdeden	oluşmaktadır.	
E)	Komedi	türünün	özelliklerini	taşımaktadır.

13)	 Türk edebiyatında, farklı türlerde eserler veren usta yazarlarımızdan biridir. 1950-1960 yılları ara-
sında yazdığı ilk oyunlarıyla edebiyat dünyamızda tiyatro alanında da adından söz ettirmeye baş-
lar. Oyunlarında genellikle kasaba ve kırsal kesimdeki ilişkileri, toplumsal sorunları ele alır. Boş 
Beşik, Ezik Otlar, Vur Emri, Kristof Kolomb'un Yumurtası eserlerinden bazılarıdır.

 Bu parçada tanıtılan ünlü oyun yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A)	Sabahattin	Kudret	Aksal	 B)	Turgut	Özakman	 C)	Necati	Cumali
	 D)	Haldun	Taner	 E)	Orhan	Asena

14) Aşağıdakilerden hangisi uyumsuz (absürt) tiyatro oyunlarında görülmez?
A)	Oyun	kişileri	arasındaki	iletişimsizlik/anlaşamamazlık	durumu
B)	İnsanın	korkuları,	kaygıları,	yalnızlığı,	yabancılaşma	duygusu	gibi	temalar	
C)	İmgeler	ve	sembollerle	ortaya	çıkan	anlam	katmanları	
D)	Olayların	birden	çok	mekânda	geçmesi	
E)	Seyirciye	insanın	gülünç	ve	acı	dolu	yaşamının	kara	mizahla	anımsatılması

15) Aşağıdakilerden hangisi radyo oyunlarını tiyatro oyunlarından ayıran bir özelliktir?
A)	Diyaloglar	şeklinde	yazılması	
B)	Bir	olay	örgüsüne	dayanması
C)	Yalnızca	kulağa	hitap	etmesi	
D)	Belli	bir	zaman	ve	mekânda	geçmesi
E)	Müzik	ve	efektlere	yer	verilmesi

16) 1980 sonrası Türk tiyatrosuyla ilgili aşağıdaki belirlemelerden hangisi yanlıştır?
A)	Düzeyli	güldürür	ve	müzikallerin	yanında	seyircinin	eğlenmesine	yönelik	hafif	oyunlar	sergi-

lenmeye	başlanmıştır.
B)	Ekonomik	güçlükler,	oyunların	sahneleneceği	salon	bulunamaması	bazı	tiyatro	toplulukları-

nın	dağılmasına	neden	olmuştur.	
C)	Tiyatro	oyuncuları	televizyon,	reklamcılık	gibi	farklı	alanlara	yönelmişlerdir.	
D)	Gösterişli	dekorlar,	kostümler,	danslar,	müzikler,	günlük	hayatta	kullanılan	esprilerin	bolca	

kullanıldığı	oyunlar	gün	geçtikçe	yaygınlaşmıştır.
E)	Tiyatro	yazarları	bireysel	 temalardan	çok	dönemin	güncel	konu	ve	 toplumsal	 temaları	ele	

almışlardır.
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6. ÜNİTE: DENEME
KONULAR
OKUMA ÇALIŞMALARI

•	 Dünya	edebiyatında	deneme
•	 1923-1960	arası	dönemde	deneme
•	 1960	sonrası	dönemde	deneme
•	 Paragrafta	anlam	ile	ilgili	çalışmalar
•	 İmla	ve	noktalama	çalışmaları

YAZMA ÇALIŞMALARI
•	 Toplumsal	değişim,	teknoloji	ve	sosyal	medyanın	dili	nasıl	etkilediği	üzerine	yazı	çalışması

SÖZLÜ İLETİŞİM
•	 Hayatımıza	yeni	girmiş	teknolojik	terimler	üzerine	sunum
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Adamın	biri	 evimi	 ve	beni	bir	pusuya	düşürmeyi	 kurmuş.	Kurnazlığı	 kapıma	önce	yalnız	gelip	
içeriye	girmekte	biraz	telaş	göstermek	oldu.	Kendisini	adından	tanıdım;	komşum	ve	az	çok	da	ben-
den	yana	olduğu	için	güvensizlik	gösteremezdim.	Herkes	gibi	ona	da	kapımı	açtırdım.	Bir	de	baktım	
adam	korkular	içinde,	atı	soluk	soluğa,	bitik	bir	hâlde.	Şu	masalı	anlattı	bana:	Bizden	yarım	fersah	
ötede,	benim	de	 tanıdığım,	kavgalı	olduklarını	bildiğim	bir	düşmanıyla	karşılaşmış;	düşmanı	dolu	
dizgin	ardına	düşmüş;	gafil	avlandığı	ve	yanında	az	adamı	olduğu	için	can	havliyle	benim	kapıya	dar	
atmış	kendini;	adamlarını	çok	merak	ediyormuş;	ya	ölmüş	ya	da	yakalamışlarmış.	Ben	saflıkla	onu	
avutmak,	(...)	ve	 ferahlatmak	 için	elimden	geleni	yaptım.	Az	sonra,	askerlerinden	dördü	beşi	aynı	
surat	ve	aynı	telaşla	içeri	girmek	istediler,	ardından	başkaları,	dahi	başkaları	sökün	etti;	yirmi	beş	
otuz	kadar	oldular,	hepsi	tepeden	tırnağa	silahlı	ve	hepsi	düşmanlarından	kaçma	numarası	yapmak-
ta	idiler.	Bu	kadarı	bende	kuşku	uyandırmaya	başladı.	Ne	zamanlarda	yaşadığımızı,	benim	evime	
ne	kadar	göz	dikildiğini	biliyordum	ve	tanıdıklarım	arasında	böyle	baskınlara	uğramış	olanlar	vardı.	
Ne	var	ki,	başladığım	nezaketi	sonuna	götürmemekte	bir	kazancım	olmayacağı	ve	caymakla	bütün	
ipleri	koparmış	olacağımı	düşünerek,	her	zamanki	gibi,	işi	oluruna,	en	doğal	ve	basit	yoluna	bırakıp	
hepsine	kapımı	açtırdım.	Doğrusu,	ben	aslında	yaratılıştan	güvensizliğe	ve	kuşkulara	düşmeyen	bir	
insanımdır.	Bana	kötülük	edenleri	dinlemeye,	hoşgörmeye	çalışırım.	Ejderhalara	ve	mucizelere	nasıl	

Hazırlık

1)	 Montaigne’in	(Monteyn)	“Her	insanda	insanlığın	bütün	hâlleri	vardır.”	sözüyle	ilgili	düşün-
celerinizi	belirtiniz.

2)	 a)	Aşağıdaki	cümleleri	tamamlayınız.	
	 Herkese	karşı	temkinli	davranırım	çünkü	……………..………………………...............…
	 Bir	insana	güvenebilmem	için	…………………..........………………………...............…
	 Güven	için	kıstaslarım	var:	…………………………………………................................
	 Aslında	herkese	sonsuz	güven	duyan	biriydim	ama	…………………………………….....
	 Ne	olursa	olsun	insanlara	güvenirim	çünkü	……………………………………................

	 b)	Güven	duygusu/değeri	kişiden	kişiye	ya	da	toplumdan	topluma	göre	değişir	mi?	Tartı-
şınız.

1. Metin

İNSANA GÜVEN GÖSTERMENİN YARARI

OKUMA ÇALIŞMALARI
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Metin ve Türle İlgili Açıklamalar

inanmıyorsam,	çok	büyük	tanıklar	olmadıkça	insanlarda	doğa	dışı	korkunç	canavarlıklar	olacağına	
inanmam.	Ayrıca	ben	kadere	seve	seve	boyun	eğebilir,	kendimi	onun	kollarına	bırakabilirim.	Böyle	
oluşumdan	da	bugüne	dek	zarardan	çok	yarar	gördüm.	Kader	hep	benden	daha	akıllı	davranıp	be-
nim	çıkarımı	benden	daha	iyi	sağladı.	Yaşamımda	başarılmış	zor,	ya	da	belki	akıllıca	denebilecek	
birkaç	eylem	vardır.	Bilin	ki	bunlarda	benim	payım	üçte	bir,	kaderin	payıysa	en	az	üçte	ikidir.	Bence	
başarısızlıklarımız	kadere	yeterince	güvenmemekten	ve	elimizde	olmayan	bir	gücü	kendi	davranı-
şımıza	bağlamaktan	geliyor.	Dilediklerimize	varamayışımız	çok	kez	bundan	ötürüdür.	Kader	insan	
aklına,	onun	zararına	olmak	üzere	verdiğimiz	hakları	kıskanıyor	ve	biz	ne	kadar	artırırsak	o	da	o	
kadar	azaltıyor	bu	hakları...	Uzatmayalım,	o	adamlar	at	üstünde	evimin	avlusunda	beklediler.	Şefleri	
benimle	içeri	girmiş,	adamlarından	haber	alır	almaz	gideceğini	söyleyerek	atının	ahıra	götürülmesini	
istememişti.	Giriştiği	işi	artık	avucuna	almış	durumdaydı;	geri	kalanı	eyleme	geçivermesiydi	yalnız.	
Sonradan	çok	kez	anlatmışlar	bana;	çünkü	bu	yaptığını	anlatmaktan	sakınmıyordu	hiç.	Yüzüm,	dav-
ranışım,	açık	yürekliliğim	kalleşliği	söküp	atmış	içinden.	Adamları	vereceği	işaret	için	hep	gözlerine	
bakıp	dururken	o	birden	atına	bindi	ve	onlar	bu	kazançlı	durumunu	nasıl	tam	sonunda	bırakmasına	
şaşadursunlar,	çekti	gitti.

MONTAIGNE, Denemeler
Çev: Sabahattin EYUBOĞLU

Metinde Geçen Bazı Kelime ve Kelime Grupları

fersah  : Yaklaşık 5 kilometrelik bir uzaklık ölçüsü.
sökün etmek : Birdenbire görünüp arkası kesilmeden gelmek.

16.	 yüzyılda	 yaşamış	 olan	 Fransız	 yazar	Montaigne’in	 “Deneme-
ler”	adlı	eserinden	bir	metin	okudunuz.	Dünya	edebiyatında	deneme	
türünün	 öncüsü	 olan	 Montaigne	 hayatının	 son	 dönemlerinde	 şehir	
yaşamından	kaçmış,	yirmi	yılını	babasından	kalan	çiftlikte	geçirmiştir.	
Burada	kendini	felsefe	ve	yazı	çalışmalarına	vermiş,	farklı	konulardaki	
düşüncelerini	kaleme	almaya	başlamıştır.	5	kitaptan	oluşan	“Deneme-
ler”	adlı	kitabı	bu	çalışmaların	bir	ürünüdür.	Eserdeki	yazıların	merke-
zinde	 insan	 yaşamı	 ve	 doğası	 vardır.	 Denemelerinde	 insan	 sevgisi,	
arkadaşlık,	 yalnızlık,	 ahlak,	 eğitim	 gibi	 pek	 çok	 farklı	 konu	 hakkında	
kişisel	düşüncelerini	sade,	akıcı	ve	 içten	bir	anlatımla	anlatmıştır.	Bu	
eseri	Türkçeye	çeviren	Sabahattin	Eyuboğlu,	kitabın	başında	Montaig-
ne’i	“Avrupa’ya	serbest	düşünmesini	öğretmiş	olan	adamdır.”	diye	tanıtır.	

Montaigne’den	sonra	deneme	 türünün	en	meşhur	 yazarı	 İngiliz	Francis	Bacon’dır	 (Fransis	
Beykın).	“Denemeler”	adlı	eseriyle	deneme	türüne	şekil,	anlatım	ve	içerik	açısından	farklı	bir	boyut	
kazandırmıştır.	

Deneme;	bir	yazarın	daha	çok	felsefe,	ahlak,	siyaset,	sanat	ve	edebiyat	alanlarında	seçtiği	
bir	konuda	duygu	ve	düşüncelerini	kendi	kendisiyle	konuşuyormuş	ya	da	karşısında	biri	varmış	
gibi	kaleme	aldığı	kısa	yazılardır.	Deneme	türündeki	yazılarda	konu	sınırlaması	yoktur.	Dene-
me	yazarı	bu	genişlik	içerisinde	gözlemlediği	veya	yaşadığı	olay,	olgu,	durum	ve	izlediği	varlık-
lar	ya	da	herhangi	bir	kavram	ile	ilgili	izlenimlerini	içten	bir	anlatımla	dile	getirir.	Yazar,	ele	aldığı	
konu	üzerinde	okurun	düşünmesini,	kendince	belli	bir	sonuca	varmasını	amaçlar.	
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1)	 Okuduğunuz	metnin	konusunu,	amacını	ve	hedef	kitlesini	belirleyiniz.	Buna	göre	denemelerin	
öğretici	bir	yönü	olduğu	ve	ele	alınan	konuda	okuru	düşündürdüğü	söylenebilir	mi?	Niçin?	

2)	 Metnin	ana	düşüncesini	ve	yardımcı	düşüncelerini	belirleyiniz.	

3)	 “Doğrusu,	ben	aslında	yaratılıştan	güvensizliğe	ve	kuşkulara	düşmeyen	bir	insanımdır.”	diyen	
yazarın	“güven”	ve	“kader”	konusundaki	ortaya	koyduğu	bilgi,	tespit	ve	görüşlerin	bilimsel	yazılara	
özgü	kesinlik	taşıyıp	taşımadığını	inceleyiniz.	

4)	 Okuduğunuz	 denemenin	 tamamında	 hangi	 anlatım	 biçimlerinin	 kullanıldığını	 tespit	 ediniz.	
Bunlara	ait	örnek	ifadeleri	aşağıdaki	tabloya	yazınız.	Buna	göre	deneme	yazılarında,	farklı	anlatım	
biçimlerinin	bir	arada	kullanılmasının	metne	katkısını	açıklayınız.	

Örnek İfadelerAnlatım Biçimleri

5)	 “İnsana	Güven	Göstermenin	Yararı”	adlı	metinden	yola	çıkarak	deneme	türüne	ait	üslup	özel-
liklerini	belirleyiniz.	Deneme	ile	makaleyi	üslup	özellikleri	açısından	karşılaştırınız.	Elde	ettiğiniz	so-
nuçları	belirtiniz.

6)	 Deneme	 gibi	 bilgilendirici	metinlerde	 yazar	 ile	 anlatıcının	 aynı	 kişi	 olması	metnin	 anlamını	
nasıl	etkiler?	Açıklayınız.

7)	 Okuduğunuz	metindeki	açık	ve	örtük	iletileri	aşağıdaki	noktalı	yerlere	yazınız.

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

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

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

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

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

Deneme	yazarı	ele	aldığı	konuyu	kendi	yaşantısından	ve	kendi	bilgi	birikiminden	faydalana-
rak	çeşitlendirir.	Denemelerde	gözlem,	düşünce	ve	duygu	birbirine	öylesine	kaynaşır	ki	bu	yazı-
lar	okuyanda	ayrı	bir	tesir	ve	zevk	bırakır.	Denemede	ileri	sürülen	düşüncelerin	makaledeki	gibi	
belgelenmesi,	kanıtlanması	ya	da	kesin	bir	sonuca	bağlanması	gerekmez.	Deneme;	makale,	
eleştiri	gibi	diğer	düşünce	yazılardan	bu	yönüyle	ayrılır.	

Denemeler,	belli	bir	kurala	dayanmaz.	Yazar	konu	seçmekte,	anlatımda,	üslupta	serbesttir;	
ele	aldığı	konuyu	istediği	şekilde	geliştirebilir.	Cemil	Meriç,	“Denemenin	belli	bir	muhtevası	yok.	
Her	edebî	nevi	(türü)	kucaklayacak	kadar	geniş,	rahat	ve	seyyal	(akıcı).	Kalıplaşmamış	olduğu	
için	çekici.”	der.

Metni Anlama ve  Çözümleme
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Montaigne’in	yaşadığı	dönemde	krallıkla	yönetilen	Fransa’da	kilise,	devlet	yönetiminde	ve	top-
lumda	 etkili	 olmakla	 beraber	mezhep	 kavgaları	 ve	 savaşları	 yaşanmaktaydı.	 Bilimsel	 ve	 serbest	
düşünce	de	yaygın	değildi.	Hümanist	bir	 insan	olan	Montaigne	tanık	olduğu	bu	olaylar	karşısında	
düşüncelerini	açıkça	söylemek	yerine	kendini	anlatarak	bir	tek	insanda	bütün	insanlığı	dile	getirmiş-
tir.	Bir	denemesinde	şöyle	der:	“Başkaları	insanoğlunu	yetiştiredursun	ben	onu	anlatıyorum	ve	ken-
dimde,	pek	kötü	yetişmiş	bir	örneğini	gösteriyorum.	Bu	örneğe	yeniden	biçim	vermek	elimde	olsaydı	
onu	elbet	olduğundan	çok	başka	türlü	yapardım.	Bir	kez	yapılmış	artık.	Şunu	söyleyeyim	ki	kendimi	
anlatırken	söylediklerim	değişik	ve	değişken	olmakla	beraber	gerçeğe	hiç	aykırı	değildir.”

Bu	metinden	hareketle	deneme	türünün	nasıl	ortaya	çıktığını	sözlü	olarak	ifade	ediniz.	

1. Etkinlik

Öğretmeninizin gözetiminde aşağıdaki yönergelere göre “güven oyunu”nu dramatize ediniz.
•	 Sınıftan	4	gönüllü	öğrenci	seçilerek	gönüllüler	ikişerli	eşleştirilir.	
•	 Eşlerden	biri	diğerinin	arkasında	durur,	öndeki	öğrenci	gözlerini	kapatır.
•	 Arkadaki	öğrenci,	öndeki	öğrencinin	sırtına	dokunarak	onun	 ileriye,	sağ	omzuna	dokunarak	

sağa,	sol	omzuna	dokunarak	sola	gitmesini	sağlar.	
•	 Öğrenciler	birbirine	çapmadan	yürümeye	çalışır.	
•	 Bu	oyun	yaklaşık	 iki	dakika	devam	ettirilir.	Eşler	arasındaki	 roller	değiştirilerek	oyun	bir	kez	

daha	oynanır.

	

2. Etkinlik

a)	Yazarın,	evini	ele	geçirmeye	çalışan	adama	güvenmesi	ve	her	şeye	rağmen	evinin	kapısını	
açması	sizin	için	örnek	bir	davranış	olabilir	mi?	Günümüz	insan	ilişkileri	açısından	değerlendiriniz.

b)	İyi	niyetli	ve	dürüst	olmanız	karşınızdaki	kişilere	güven	duymanızda	ne	kadar	etkilidir?	Tartı-
şınız.

3. Etkinlik

Montaigne	“Denemeler”	adlı	eseri	için,	“Ben	kitabımı	yaptığım	kadar	da	kitabım	beni	yaptı.”	der.		
Montaigne’in	bu	sözünü	ve	yirmi	yılını	bir	kitap	yazmak	için	harcamasını	yazar	ve	metin	ilişkisi	açı-
sından	değerlendiriniz.

4. Etkinlik

1. Oyun sırasında neler hissettiniz?

2. Oyun sırasında nerede güçlük çektiniz?

5. “Bana güvenebilirsin!” diyen birine güvenir misiniz? Siz, böyle bir durumda ne kadar sorumluluk 
alabilirsiniz?

3. Oyun arkadaşınıza güvendiniz mi?

6. Size göre güven nedir?

4. Oyun arkadaşınız size güven verdi mi?

Oyunun sonunda katılımcılardan aşağıdaki soruları cevaplamaları istenir:
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Montaigne (1533-1592) 
	16.	yüzyıl	Fransız	deneme	yazarı.	Bordeaux'da	(Bordo)	doğdu.	Burada	

edebiyat	fakültesinde	felsefe	okuduktan	sonra	Toulouse’da	(Tuluz)	hukuk	
okuluna	gitti.	1557’de	Bordeaux	Belediye	Meclisine	girdi.	Belediye	meclisi	
tarafından	önemli	bir	görevle	saraya	gönderilmesi	ile	siyasi	hayatı	başladı.	
Montaigne	1571	yılında,	hayatını	 babasından	kalan	 çiftliğinde	geçirmeye	
karar	verdi.	Burada,	1572	yılından	itibaren	tek	eseri	olan	“Denemeler”i	yaz-
maya	başladı.	Bu	eser	ilk	kez	1580	yılından	iki	cilt	olarak	basıldı.	1582	yılın-
da	Bordeaux	Belediye	Başkanı	oldu.	1585	yılına	kadar	bu	görevine	devam	
etti.	“Denemeler”	adlı	eserini	birçok	eklemeler	ile	yeniden	yayımladı.		

Eserleri: Denemeler.

DİL BİLGİSİ
1)	 Ayrıca ben (I) kadere seve (II) seve boyun eğebilir (III) kendimi onun (IV) kollarına bırakabi-

lirim (V)
Bu cümledeki yay araçla gösterilen yerlerden hangi ikisine herhangi bir noktalama işareti 

getirilemez? 
A)	I	ve	II	 B)	II	ve	III	 C)	II	ve	IV	 D)	I	ve	IV	 E)	III	ve	V

2)	 Şu masalı anlattı bana: Bizden yarım fersah ötede, benim de tanıdığım, kavgalı olduklarını 
bildiğim bir düşmanıyla karşılaşmış; düşmanı dolu dizgin ardına düşmüş; gafil avlandığı ve yanında 
az adamı olduğu için can havliyle benim kapıya dar atmış kendini; adamlarını çok merak ediyormuş; 
ya ölmüş ya da yakalamışlarmış.	

Bu parçada altı çizili kelimelerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A)	fersah	 B)	dolu	dizgin	 C)	gafil	avlandığı	
	 D)	merak	ediyormuş	 E)	yakalamışlarmış

3)	 Adamın	biri	evimi	ve	beni	bir	pusuya	düşürmeyi	kurmuş.	Kurnazlığı	kapıma	önce	yalnız	gelip	
içeriye	girmekte	biraz	telaş	göstermek	oldu.	Kendisini	adından	tanıdım;	komşum	ve	az	çok	da	ben-
den	yana	olduğu	için	güvensizlik	gösteremezdim.	Herkes	gibi	ona	da	kapımı	açtırdım.	

Bu sözlerin sahibi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)	İnsanlara	güvenir.	 B)	Çevresindekilere	yardım	eder.
C)	Kimse	hakkında	kötü	düşünmez.	 D)	Komşuluk	ilişkisine	önem	verir.
E)	Kurnaz	bir	adamdır.

4)	 (I)	Yaşamımda	başarılmış	zor	ya	da	belki	akıllıca	denebilecek	birkaç	eylem	vardır.	 (II)	Bilin	
ki	bunlarda	benim	payım	üçte	bir,	kaderin	payıysa	en	az	üçte	ikidir.	(III)	Bence	başarısızlıklarımız	
kadere	yeterince	güvenmemekten	ve	elimizde	olmayan	bir	gücü	kendi	davranışımıza	bağlamaktan	
geliyor.	(IV)	Dilediklerimize	varamayışımız	çok	kez	bundan	ötürüdür.	(V)	Kader	insan	aklına,	onun	
zararına	olmak	üzere	verdiğimiz	hakları	kıskanıyor	ve	biz	ne	kadar	artırırsak	o	da	o	kadar	azaltıyor	
bu	hakları…

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A)	 I.	cümlede	yazar	hayatına	dair	değerlendirmesinden	söz	etmiştir.
B)	 II.	cümlede	yazar	okura	seslenmektedir.
C)	III.	cümlede	neden-sonuç	ilişkisi	söz	konusudur.
D)	IV.	cümlede	amaç-sonuç	ilişkisi	kurulmuştur.	
E)	V.	cümlede	yazar	kader	üzerine	kişisel	görüşlerini	açıklamıştır.
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Yılın	en	uzun	günlerindeyiz.	Saat	dört	buçuğa	varmadan	göğü	sarıveren	aydınlık	geç	vakitlere	
dek	sürüp	gidecek,	sular	kararmak	bilmeyecek...	Erkenden	uyanıp	gözlerime,	gönlüme	taze	ışık	dol-
duruyorum.	Hep	aşkı,	hep	inançları,	hep	yurt	sevgisini	şakıyan	şairler	vardır,	ben	şair	olsaydım	ışığın	
verdiği	hazları	söyler,	hep	güneşe	övgüler	yazardım.	

Yaz	insanı	dinlendirir.	En	ağır	sıcaklarda,	tenimize	çöküp	kımıldanmaya	dilek	komayan	sıcaklarda	
bile	bir	dinlendiricilik	vardır.	Dünya	önümüze	serili	 işte,	yanı	başımızda,	görmek	için,	anlamak	için	
neden	çabalayım?	Her	şey	bize	yaklaşıyor,	yaklaşıyor,	bir	gizlisi	kalmıyor...	Ama	vermiyor	kendini,	
gerçekten	sokulmuyor.	Yaklaşması	bizi	istediğinden	değil,	bize	aldırmadığından,	bizi	bilmediğinden.	
Biz	de	bir	şeyi	kavramak	hevesini	duymuyoruz,	gözlerimizi	oradan	oraya	gezdiriyor	da	bir	şeye	bak-
mıyoruz.	Bu	yakınlık,	bu	yan	yanalık	 içinde,	her	şeyin	böyle	birbirine	karışmasında	bir	uzaklaşma	
var.	Uzaklaşma	duygusu	değil,	uzaklaşmanın	ta	kendisi.	Asıl	yakınlık	anmada,	düşünmededir.	Kol-
larımızın	sardığı	değil,	ancak	düşünüşümüzün,	kafamızın	sardığı	gerçekten	bizim	olabilir.	Bizimle	
yaşayan,	varlığını	varlığımıza	katan,	varlığıyle	varlığımızı	zenginleştiren,	bize	kendini	içimizden	du-
yurandır.	Yaz	günleri,	ışıklı	yaz	günleri,	bize	dünyayı	açıveren	yaz	günleri	ise	bize	bir	şeyi	düşündür-
mez,	kendimizi	de	düşündürmez,	bizi	sadece	yaşamak	sevincine,	kendi	kendini	sezemiyen	o	sevince	
salıp	düşünmeyi	durduruverir.	Ancak	haklarının	kaygısında	olan	tenin	türlü	arzularını	 işletip	ruhun	
dileklerini,	yaratma	gücümüzü	sindirir.

Hazırlık

1)	 Nurullah	Ataç	“Deneme	 ‘ben’in	ülkesidir.”	sözüyle	bu	 türün	hangi	özelliğine	dikkat	çek-
mektedir?	Düşüncelerinizi	sözlü	olarak	belirtiniz.

2)	 Mevsimlerden	en	çok	hangisini	seversiniz?	Niçin?

3)	 Türk	edebiyatında	deneme	türünün	ortaya	çıkışı,	önemli	temsilcileri	ve	bunların	eserleriy-
le	ilgili	arkadaşlarınıza	kısa	bir	sunum	yapınız	(1.	etkinliğe	yöneliktir.).

2. Metin

33

229



Dinlendirmesi,	benliğimizi,	kendi	kendisiyle	yetinmeyip	hep	anlayarak,	kavrayarak,	zenginleşmek	
isteyen	benliğimizi,	bir	türlü	doyamayan	benliğimizi	uyuttuğu	içindir.

Nereden	geliyor	bu	hırsımız?	Renkleri,	sesleri,	kokuları	ile	önümüzde	salınan	bu	dünya	bize	ne-
den	yetmiyor?	Niçin	bakmakla,	dinlemekle,	koklamakla	kalmıyoruz	da	 ille	anlamak,	her	şeyi	ken-
dimize,	sonra	da	birbirlerine	bağlamak	 istiyoruz?	Yaşamak,	yalnız	 tenimizle,	 tenimizin	 iştihalariyle	
yaşamak	az	bir	bahtiyarlık	mı?	İşte	hayvanlar,	işte	bitkiler,	işte	büsbütün	cansız	sandığımız	taşlar...	
Onlar	da	yaşıyor,	başlarına	bir	de	ruh	derdi	çıkarmadıkları	için	yaşamağı,	her	günün	getirdiği	zevki	
bizden	daha	iyi	tadıyorlar.	Biz	ise	duyularımızın	bildirdikleriyle	kalamıyoruz;	onlara	inanmıyoruz,	ışı-
ğın	aldattığını,	ışığın	eşya	üzerinde	bir	örtü	olduğunu,	eşya	ile	bizim	aramızda	bir	perde	olduğunu	
sanıyoruz.	Işık	kalkınca	da	memnun	değiliz.	Gene	her	şeyin	bize	kendini	gizleyen,	bize	kendini	sez-
dirmek	istemeyen	bir	yanı	olduğunu	düşünüyoruz.	Bilmek,	anlamak	için	çırpınıyoruz,	sonra	da	her	
bilgimizi,	her	anladığımızı	yanlıştır	diye	çürütüyoruz.	Öyle	ki	o	bilmek,	anlamak	hevesi	bir	bilmemek,	
anlamamak	hevesi	oluyor.	İçimizde	sanki	ne	kadar	uğraşsak,	didinsek	bilemeyeceğimizi,	dışarıyı	da,	
kendi	kendimizi	de	kavrayamayacağımızı	bildiren	bir	ses	var,	“o	melâle	düşüyor”,	gene	de	durmadan	
o	yolda	koşuyoruz.	Koşmak,	durmadan	koşmak,	ama	öyle	bir	koşmak	ki	ilerletmiyor,	yer	değiştirmi-
yor.	Kendi	kendinde	kalan	bir	hız...	

Dışarısı	aydınlık,	her	şey,	her	yer	pırıl	pırıl,	bütün	yüzler	gözüküyor,	sularda	oynayan	 ışık	bizi	
sevince,	 hayranlığa	 çağırıyor.	 Ama	 bizim	 gözlerimiz	 o	 parıltıdan	 dönüyor,	 içimizdeki	 karanlıklara	
dikiliyor,	asıl	bildirecek	olan,	aldatmayacak	ışığı	oradan	bekliyor.	Bunun	içindir	ki	benliğimizi,	bize	
bir	tanrılık	sanısı	veren	benliğimizi	uzun	yaz	günlerinden	çok,	uzun	kış	gecelerinde	duyarız.	Dışarı-
daki	karanlıkla	içimizdeki	karanlığı	birbirine	düzenleyip	de	gerçek	âlemin	yerine	düşler,	düşünceler	
âlemini	kurabildik	mi,	yaratıyoruz	diye	coşarız.	Yaratırız,	bizi	avutan,	esrikleştiren,	ağulayan	birtakım	
yalanlar	yaratırız.	Adına	şiir	der,	bilgi	der,	bilgelik	der,	bir	yığın	yalanlar	uydururuz.	Hemen	hepsi	ken-
dimize	kış	gecelerinde	anlattığımız,	ışıklı	günleri	gibi	karanlık	geceleri	de	kararsız	bu	dünyada	bizi	
oyalıyan	masallardır.	İnsan	masal	anlatmasını	seven	hayvandır.	Uydurduğu	yalanlara	inanmaktan,	
kendi	elleriyle	kurduğu	sıkılar	altında	ezilmekten	de	hoşlanır.	Bunun	içindir	ki	yaz	günlerini	sevdiğini	
ne	kadar	söylerse	söylesin,	kanmayın;	gerçi	sever,	canlıların	çoğu	gibi	o	da	sıcağı	ister,	ışığı	ister,	
ama	sıcağın,	 ışığın	 verdiği	 hazlara	 çocukça	birer	 eğlence	diye	bakar,	 onlara	 saygısı	 yoktur.	Asıl	
saydığı,	asıl	değerli	bulduğu	işler,	kış	gecelerinde	düşündükleridir.	Gözlerinin	renklerle,	kulaklarının	
seslerle	avunamadığı	o	saatlerde	yalnızlığını	binbir	hayal	ile	kalabalıklaştırır,	kendi	buyruklarına	uy-
duğu	için	daha	düzenli	sandığı	bir	âlem	yaratır,	olmayan	renkleri	görüp	olmayan	sesleri	işiterek	kendi	
kendine	anlattığı	masallar,	 teninin	asıl	dilediği	 yaz	günlerine	hasretin	can	sıkıntısı	denilen	acayip	
tanrının	bizden	kopardığı	iniltilerdir.	Şair:	“Mihneti	kendine	zevk	etmedir	âlemde	hüner”*	demiş;	insa-
noğlu	o	hüneri	edinmiş,	hem	de	belki	pek	çabuk	edinmiştir.	Bakın,	can	sıkıntısını	ne	güzel	kullanmış,	
ne	güzel	işlemiş!	“Canım	bahar	kokuların	yitirmiş!”	deyip	üzülmesi	gereken	günlerde,	ışıksızlıktan,	
soğuktan	yakınması	gereken	günlerde	o	yakınma	sebebi	ile	şiir,	bilgi,	bilgelik	denilen	masalları	uy-
durmuş,	medeniyet	diye	övündüğü	hülya	âlemini	kurmuş.

Şair	olsaydım	ışığın	verdiği	hazları	söyler,	hep	güneşe	övgüler	yazardım...	Ama	bir	şair	değilim,	
dışarıdan	aldığım	hazlarla	kalamıyorum.	Onların	ne	olduğunu	anlamak	istiyor,	düşünüyor,	onları	yok	
edinceye	kadar	çözümlemeğe	kalkıyorum.	Budur	işte	insanoğlunun	kaderi:	önüne	serili	şeylerin	gü-
zelliğini	gördüğü	hâlde	o	güzellikle	yetinmeyecek,	o	güzelliğin	arkasında	bir	şeyler	arayacak,	oyun-
cağını	kıran	çocuk	gibi	saadetini,	yaşamak	bahtiyarlığını	yıkacak.	Niçin	ben	de	taşlara	serilen	kediler	
gibi,	duvarlarda	hayran	hayran	duran	kertenkeleler	gibi	yaz	günlerinin	bütün	tadını	çıkaramıyorum?	
Yaz	günlerini	 sevdiğimi	söylemek	 isteyince	de	aklıma	övgüler	yazmak,	duygularımı	kâğıt	üzerine	
dökmek	hevesi	 geliyor...	Niçin?	 İlle	 çabalamak,	 benliğimi	 göstereyim,	 dışarıdan	aldıklarımı	 içimle	

*	Enderunlu Vâsıf ’a ait “Mihneti kendiye zevk etmedir âlemde hüner” dizesi “Mihneti kendine zevk 
etmedir âlemde hüner” şeklindedir. Metindeki bu dizgi hatası Haluk İpekten’in “Enderunlu Vâsıf ” adlı 
kitabı esas alınarak düzeltilmiştir.	
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yoğurup	gene	dışarıya	vereyim	diye	didinmek	mi	gerek?	
Yılın	en	uzun	günlerindeyiz;	yarın	yaz	mevsimi	girecek,	Hürmüz,	Ahrimen’e	yenilecek,	geceler	ya-

vaş	yavaş	uzamağa	başlayacak.	Bütün	bir	kış	özlediğim	bahardan	ancak	birkaç	hatıra,	daha	şimdi-
den	belirsizleşiveren	birkaç	hatıra	kalacak...	Ben	kendimi	bu	vefasız	günlerin	zevkine	bırakacağıma,	
bir	damlasını	kaçırmaktan	korkacağıma	bir	kış	günündeymişim	gibi	oturmuş	düşünüyorum.	Kışa	o	
kadar	alışmışım	ki	yaz	günlerinde	bile	kış	âdetlerini	bırakamıyorum.	Naili	Efendi'nin:	“Varakların	gül-i	
ter	döktü	Naili	cûya	-	Bahar	mevsimidir	kim	bakar	risâlelere"	beytini	çok	severim,	söyler	dururum;	o	
beyitteki	öğüde	uysam	ya!..	Ama	elimde	mi?	Zaten	Naili	de	o	verdiği	öğüde	uyabilmiş	mi?	“Risalele-
re”	bakmayın	diyor	da	niçin	kendi	beyti	söylüyor,	o	beyti	bir	yere	yazıveriyor?	O	da	benim	gibi,	o	da	
bizim	gibi,	o	da	düşünmekten	kendini	alamıyor,	kendini	dünyanın	verdiği	hazlara	bırakmıyor.

Yazın	verdiği	hazları	söylemek	değil,	o	hazları	sadece	tatmak,	güneşe	övgüler	yazmak	değil,	ben-
den	övgü	beklemeksizin	nimetini	üstüme	saçan	güneşte	ısınmak	isterdim.	Ne	olur	kendimi	de,	gü-
nümü	de,	yılın	en	uzun	günlerinde	olduğumuzu	da	unutabilsem?	Unutabilsem	de	insanlar	gibi	değil,	
öteki	canlılar	gibi,	bitkiler	gibi	düşüncesiz	bir	bahtiyarlığa	dalabilsem	ne	olur?..	Alnımızın	yazısı	öyle:	
biz	yazı	değil;	ışığı,	sıcağı	değil,	ancak	yazın,	ışığın,	sıcağın	düşüncesini	seviyoruz,	bizim	içimizde	
uyandırdığı	duyguları	seviyoruz.

En	güzel	yaz,	kış	gecelerinin	karanlığında	bütün	çiçeklerini,	kuşlarını	bizim	yarattığımız	yaz	değil	
midir?

Nurullah ATAÇ, Karalama Defteri

Metinde Geçen Bazı Kelime ve Kelime Grupları

ağu  : Zehir.
cûy  : Nehir, akarsu, ırmak, dere, çay.
esrik  : Sarhoş.
iştiha : İştah.
melâl : 1. Can sıkıntısı, usanç. 2. Üzüntü, hüzün, dert.
mihnet : Sıkıntı.
risâle : Kitapçık.
sanı  : Sanma durumu veya sonucu, zan, zehap.
varak : Yaprak.

“Sezemiyen, iştihalariyle, yaşamağı, melâl” gibi kelimelerdeki standart dışı kullanım yazarın ter-
cihi ve metnin yazıldığı döneme özgüdür.
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Metin ve Türle İlgili Açıklamalar

Avrupa’da	16.	yüzyılın	 ikinci	yarısında	Montaigne’in	yazılarıyla	ortaya	çıkan	deneme	türü,	
Türk	edebiyatına	Tanzimat’tan	sonra	girmiştir	ancak	bu	dönem	yazarları	makale,	sohbet	gibi	
yazı	 türlerinden	sıyrılıp	 tam	anlamıyla	denemeye	yönelememişlerdir.	Denemenin	gerektirdiği	
bireysel	ve	özgür	tutum	Servetifünun	Dönemi’nde	oluşmaya	başlamıştır.	Türk	edebiyatında	Ce-
nap	Şahabettin,	Ahmet	Rasim,	Ahmet	Haşim	 ve	Yahya	Kemal	Beyatlı	 ilk	 deneme	yazarları	
olarak	değerlendirilebilir.	Deneme	türü,	Cumhuriyet	Dönemi’nde	olgun	örneklerin	verilmesiyle	
gelişmeye	başlar.	

Ahmet	Haşim’in	Bize	Göre	 (1928)	 ve	Reşat	Nuri’nin	Anadolu	Notları	 (1936)	 adlı	 eserleri	
Cumhuriyet	Dönemi’nin	ilk	deneme	kitapları	arasında	sayılabilir.	Denemenin	ilk	usta	ismi	olarak	
Nurullah	Ataç	1940’lı	yıllarda	öne	çıkar.	Nurullah	Ataç’la	aynı	kuşaktan	olan	Suut	Kemal	Yetkin	
ve	Ahmet	Hamdi	Tanpınar	bu	yılların	önde	gelen	diğer	deneme	yazarlarıdır.	Deneme,	sonraki	
yıllarda	gelişimini	sürdürerek	çok	okunan	bir	tür	niteliği	kazanır.	1960-1970’li	yıllarda	Sabahattin	
Eyuboğlu,	Salah	Birsel,	Mehmet	Kaplan,	Melih	Cevdet	Anday,	Oktay	Akbal,	Vedat	Günyol,	Ce-
mil	Meriç	deneme	yazıları	ile	dikkati	çeken	yazarlardır.	Bunlardan	bir	kısmı	1980	sonrasında	da	
deneme	yazmaya	devam	eder.	Bu	yazarların	yanı	sıra	Enis	Batur,	Memet	Fuat,	Nermi	Uygur	
ve	Asım	Bezirci	1980	sonrası	Türk	edebiyatında	deneme	türündeki	yazılarıyla	öne	çıkan	diğer	
isimlerdir.

Deneme	denilince	akla	ilk	gelen	isim	dünya	edebiyatında	Montaigne,	Türk	edebiyatında	ise	
Nurullah	Ataç’tır.	Emin	Özdemir	bir	yazısında,	Ataç’ın	hayaliyle	Montaigne’in	hayalinin	aynı	ol-
duğunu	belirtir	ve	şöyle	der:	“Nurullah	Ataç,	deneme	türünün	babası	sayılan	Montaigne’in	kendi	
yazılarını	oluştururken	ardında	koştuğu	bir	düşü,	bir	özlemi	Türkçede	gerçekleştirmek	istemiş-
tir.”	Ataç’ın	denemeleri	öznel	olması,	konuşur	gibi	yazılması,	bireyi	ve	bireyciliği	savunması	vb.	
özellikleriyle	Montaigne’in	denemelerine	benzer.	

Nurullah	Ataç’ın	çeşitli	konularda	yazdığı	binden	fazla	deneme	yazısı	vardır.	Ataç;	duygu-
larını,	 düşüncelerini	 ve	 izlenimlerini	 istediği	 gibi	 aktarmasına	olanak	 sağladığı	 için	daha	çok	
deneme	 türüne	yönelmiştir.	Yazılarında,	okuru	düşünme	çabasına	yöneltir;	bilgilendirmekten	
öte,	sarsmak,	uyandırmak	ister.

1)	 Deneme,	kişinin	kendi	kendisiyle	ya	da	kendi	dışındaki	kişilerle/varlıklarla	herhangi	bir	konuda	
gerçek	ya	da	hayalî	olarak	girdiği	diyalogun	ürünüdür.	Buna	göre	yazar,	metnini	oluştururken	hangi	
okuyucu	kitlesini	dikkate	almıştır?	Tartışınız.

2)	 Tabiat	konusunda	yazılmış	bir	deneme	ile	bir	şiir	arasında	yazılış	amacı	bakımından	ne	gibi	
farklar	vardır?	Açıklayınız.

3)	 Nurullah	Ataç’ın	yaz	ve	kış	mevsimleriyle	ilgili	izlenimlerini	ve	düşüncelerini	yansıtan	cümleleri	
okuduğunuz	metinden	belirleyiniz.	Bu	cümlelere	göre	tabiatın	insan	üzerindeki	etkisini	belirtiniz.	

4)	 Nurullah	Ataç’ın	 tabiata	bakışı	 ve	yaklaşan	yaz	mevsiminden	beklentisi	 nedir?	Metne	göre	
sözlü	olarak	ifade	ediniz.	

5)	 Okuduğunuz	metinde	ifade	edilen	yardımcı	düşünceleri	ve	bu	düşünceleri	birbirine	bağlayan	
ana	düşünceyi	belirleyiniz.	

6)	 Deneme	türünde	yazarın	konuya	ve	okuyucuya	yönelik	genel	yaklaşımı/tavrı	nasıldır?	Okudu-
ğunuz	metinden	hareketle	açıklayınız.	

Metni Anlama ve  Çözümleme
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7)	 Okuduğunuz	metinle	ilgili	aşağıda	verilen	ifadeler	doğru	ise	yargının	başına	“D”,	yanlış	ise	“Y”	
yazınız.	Cevaplarınızın	gerekçelerini	açıklayınız.

İçten ve doğal bir anlatım vardır.

Belirli bir planı yoktur.

Dil ve anlatımı açık, duru, yalın, akıcıdır.

Sanatsal kaygıyla kaleme alınmıştır.

Yazar, ileri sürdüğü düşünceleri kanıtlamıştır.

Yazar, kendine özgü duygu ve düşüncelerini okuyucuya aktarmıştır.

Yazar, kendi kendisiyle konuşuyormuş gibi yazmıştır.

Açıklayıcı ve söyleşmeye bağlı anlatım biçimleri kullanılmıştır.

Gözleme dayalı cümlelere yer verilmiştir.

8)	 Nurullah	Ataç'ın	üslup	özelliklerini	metinden	hareketle	belirleyiniz.	Buna	göre	iyi	bir	deneme	
yazarında	bulunması	gereken	üslup	özelliklerinin	neler	olması	gerektiğini	tartışınız.	

a)	Türk	edebiyatında	deneme	türünün	ortaya	çıkışı,	önemli	temsilcileri	ve	bunların	eserleriyle	ilgili	
hazırladığınız	sunumu	yapınız.	

b)	Deneme	türünün	edebiyatımızda	ortaya	çıkışında,	gelişiminde	ve	yaygınlaşmasında	sözlü	ve	
yazılı	 kültürün,	 toplumsal	 değişimlerin	 ve	etkileşimlerin,	 yayın	organlarının	 ve	 teknolojinin	 ne	gibi	
etkileri	olmuştur?	Araştırma	sonuçlarınızdan	hareketle	açıklayınız.	

1. Etkinlik

a)	 Okuduğunuz	metindeki	mitolojik	ögeleri	belirleyiniz.	
b)	 Baharın	gelişi	Nevruz,	Hıdırellez	gibi	törenlerle	kutlanır.	Nevruz	ve	Hıdırellez	ile	ilgili	bir	belge-

sel	izleyerek	Nevruz	ve	Hıdırellez'in	Türkler	için	önemini	belirtiniz.

2. Etkinlik

Nurullah	Ataç	Türkçenin	özleşmesi,	gelişmesi,	benliğine	kavuşması,	yazarlarda	bir	dil	beğenisi	ve	
bilincinin	uyanması	için	çaba	sarf	etmiştir.	Konuşma	dilinin	yazı	diline	yaklaşması	için	de	çok	gayret	
göstermiştir.	Bir	yazısında	bu	konuyla	ilgili	şöyle	der:	“Dil	 işine	sonradan	giriştim...	Ben	öz	Türkçe	
için	nice	kazançlarımı	teptim,	rahatımı	kaçırdım.	Üzdüm	kendimi,	adımı	deliye	çıkardım...	Latince,	
Yunanca	öğretilmeyen	bir	ülkede	tek	doğru	yolun,	tek	usul	(akli)	yolun	öz	dile	gitmek	olduğunu	dü-
şüncemle	anladım	da	onun	için	o	yolu	tuttum.”

Ataç,	dilde	özleşme	için	yabancı	kelimelere	karşılık	öz	Türkçe	kelimeler	bulmuş	dilimize	birçok	ke-
lime	kazandırmıştır.	Genel	Ağ'da	bu	konuda	araştırma	yaparak	ve	okuduğunuz	metinden	hareketle	
bir	“Nurullah	Ataç	Sözlüğü”	hazırlayınız.	

3. Etkinlik
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Nurullah Ataç (1898- 1957)
İstanbul'da	 doğdu.	Galatasaray	 Lisesinde	 okudu.	 Babasının	 isteğiyle,	

öğrenimini	tamamlamak	üzere,	Birinci	Dünya	Savaşı'ndan	önce	İsviçre'ye	
gitti.	 Cenevre'de	 Fransızcasını	 ilerletti,	 Fransız	 edebiyatını	 yakından	 ta-
nıdı.	Babasının	ölümü	üzerine	 İstanbul'a	dönmek	zorunda	kaldı.	Bir	süre	
İstanbul	 Üniversitesinde	 edebiyat	 derslerine	 devam	 etti.	 Çeşitli	 okullarda	
Fransızca	öğretmenliği	 yaptı.	1940'ta	kurulan	Tercüme	Bürosunda	görev	
aldı.	Daha	sonra	Türk	Dil	Kurumu	üyeliğine	getirildi.	Cumhurbaşkanlığı	çe-
virmenliği	yaptı.	

Nurullah	Ataç	yazı	hayatına	1921'de	Dergâh	dergisinde	yayımladığı	tiyatro	eleştirisiyle	baş-
lamıştır.	Edebî	hayatı	boyunca	yalnızca	deneme	ve	eleştiri	türünde	ürünler	vermiştir.	Deneme	
türünün	Türk	edebiyatında	gelişmesinde	önemli	katkıları	olan	Ataç,	kendisine	Montaigne’i	ör-
nek	almıştır.	Yazılarını	okuduklarından,	gözlemlerinden	ve	yaşantısından	hareketle	oluşturmuş,	
özellikle	dil	ve	edebiyatla	ilgili	konuları	ele	almıştır.	Sürekli	bir	arayış	içinde	olan	Ataç	nesir	dilin-
de	önemli	yenilikler	yapmış,	devrik	cümleyi	yazı	dilinde	kullanmıştır.	Yabancı	kelimeleri	kullan-
mayıp	onların	yerine	Türkçe	kelimeler	türeterek	Türkçeyi	korumaya	çalışmıştır.	

Eserleri: Günlerin	Getirdiği,	Sözden	Söze,	Karalama	Defteri,	Ararken,	Diyelim,	Söz	Arasın-
da,	Okuruma	Mektuplar	(deneme);	Söyleşiler,	Dil	Üzerine	Söyleşiler	(sohbet);	Günce	I,	Günce	
II	(günlük).

DİL BİLGİSİ

1)	 Nurullah Ataç’ın denemesini yazım ve noktalama bakımından inceleyiniz. Elde ettiğiniz 
sonuçları arkadaşlarınızla paylaşınız.

2)	 Okuduğunuz metni inceleyerek bu metinde kendi içinde anlamca bütünlük taşıyan bö-
lümleri belirleyiniz. Bu bölümlere (düşünce birimlerine) ne ad verilir? Bu bölümler anlamca 
birbirini tamamlamakta mıdır? Açıklayınız.

3)	 “Şair	olsaydım	ışığın	verdiği	hazları	söyler,	hep	güneşe	övgüler	yazardım.”	cümlesi bir pa-
ragraf olabilir mi? Niçin?

4)	 Aşağıda boş bırakılan yerleri kendi cümlelerinizle tamamlayarak anlamlı bir paragraf 
hâline getiriniz.

	

Dışarısı aydınlık, her şey, her yer pırıl pırıl, bütün yüzler gözüküyor, sularda oynıyan ışık bizi 
sevince, hayranlığa çağırıyor ama ...........................................................................

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

Yılın en uzun günlerindeyiz. .................................................................................

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

5)	 “Yaz,	deniz,	sıcak,	tatil,	yolculuk” kelimelerini kullanarak defterinize bir olay ve bir düşün-
ce paragrafı yazınız.
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Hazırlık

1)	 Çevrenizdeki	kütüphanelerle	ilgili	izlenimlerinizi	arkadaşlarınızla	paylaşınız.

2)	 Aşağıdaki	metni	okuyarak	yorumlayınız.

	

 Eşekli Kütüphaneci Mustafa Amca

Ürgüp'te bir eşek heykeli olduğunu biliyor muydunuz? Eşeğin heykeli mi olurmuş dediği-
nizi duyuyorum. Eğer o eşek yıllarca köylere kitap taşımışsa neden olmasın? Tabii ki asıl konu 
kütüphaneci Mustafa Güzelgöz'ün hikâyesidir.

Yıl 1943. Genç Mustafa’nın tayini kütüphaneci olarak Ürgüp Tahsin Ağa Kütüphanesi’ne 
çıkar.(...) Bizimki kütüphanede heyecanla okurları bekler; bir gün olur, beş gün olur, gelen 
giden yok. Etraftakilerle konuşur, herkese anlatır: “Bakın kütüphane bomboş duruyor, gelin 
kitap okuyun.” Gelen giden olmaz. Amirlerine durumu bildirir.

— Kardeşim otur oturduğun yerde, maaşını düzenli alıyon mu, almıyon mu?
— Alıyorum.
— Eee, o zaman ne karıştırıyon ortalığı, gelen giden olsa maaşın mı artacak? Başına daha 

fazla bela alacan, o kütüphaneye yıllardır kimse gelmez zaten.
23 yaşındaki genç memur “Ne yapayım, ne yapayım?” diye düşünür durur. Sonunda aklı-

na bir fikir gelir, eşine söyler. Eşi önce “Deli misin bey?” der ama kocasının bir şeyler üretme, 
işe yarama çabasını yakından görünce fikri kabullenir.(...)

O bıyıklı, kravatlı, asık yüzlü, arkalarındaki Atatürk resminden utanmayan ama ülkesi-
ne gram faydası olmayan bürokratları zorlukla ikna eder ve bir eşek alır. İki tane de sandık 
yaptırır, iki sandığa, kalınlığına göre 180-200 kitap sığar. Sandıkların üstüne “Kitap İade 
Sandığı” yazar.

Kitapları eşeğe yükler ve köy köy gezmeye başlar.
(...)

(Basından)

3. Metin

KÜTÜPHANELER
Eskişehir'de,	şimdi	yerine	büyük	bir	okul	dikilmiş	bahçe	içindeki	tek	katlı	beyaz	kütüphane,	lise	

sıralarında	benim	saadeti	duyduğum	en	güzel	yerlerden	biriydi.	Uzak,	hayalî	seyahatlerin,	içlerinde	
Goethe	(Göte)	ve	Nietzsche	(Niçe)	de	bulunan	büyük	adamların,	gazete	ve	dergilerde	sayısız	bilgi	
ve	haberlerin,	kafamı	Nuh’un	gemisi	gibi	doldurduğu	ve	benim	her	akşam	yeni	bir	ruhla	yüklü,	parkta	
dolaştığım	saatleri	hiç	unutmam.

İş	hayatında	başarı	kazanamamış	olan	babam,	bir	daha	geri	dönmemek	üzere,	bütün	evi	Siv-
rihisar’dan	Eskişehir’e	 taşımıştı.	Porsuk	nehrinin	ötesinde,	demir	yolu	 istasyonuna	yakın,	 tek	katlı	
kerpiç	bir	evde	oturuyorduk.	Evin	kerpicini	bütün	aile	biz	kırmış,	kesmiş	ve	kurutmuştuk.	Gece	yarıları	
istasyona	gider,	süt,	simit,	ekmek	veya	köpük	taşı	satardım.

Evde	okul	kitabı,	Kur'an	ve	bir	rüya	tabirnamesinden	başka	kitap	yoktu.	Kışın	mangal	kömürü	ile	
ısınırdık.	Bilmiyorum,	hangi	arkadaş,	bir	gün	beni	şehir	kütüphanesine	götürmüştü.	Soba	gürül	gürül	
yanıyordu.	Masalarda	düğmesine	basınca	yanan	ampuller...	ve	istediğim	her	kitabı	saygı	ile	getiren	
ciddî	çehreli	memurlar...	Yaşadığım	hayat	ne	kadar	fakir	ve	ıstırap	verici	ise	bu	güzel	kütüphanede	
geçirdiğim	saatler	o	kadar	geniş,	zengin	ve	mesut	edici	idi.	Ben	hayal	kurmasını,	düşünmesini,	sev-
mesini	orada	öğrendim,	diyebilirim.
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O	zamanlar	caddeler	böyle	gürültülü	vasıtalarla	dolu	değildi.	Kütüphane,	çarşı	ve	pazardan	uzak	
bir	yerde,	büyük	bir	bahçe	içindeydi.	Biraz	ötesinde	Temyiz	Mahkemesi	vardı.	Saat	beşte	bu	ciddî	
binadan	yaşlı,	hürmet	telkin	eden	adamlar	çıkar,	yolda	bastonlarına	dayanarak	uzun	uzun	konuşur-
lardı.	Onların	bende	uzak	bir	memleket	intibaı	uyandıran	bu	hâllerini	severdim.

Sonradan	içime,	kitaplardan	geldiğini	farkettiğim	bir	uzak	memleket	hayali,	bana	yıllarca	arkadaş-
lık	etti.	Kendimi	uzak	bir	diyarda	hissediyordum.	Bir	gün	asıl	vatanıma	dönecektim.	O	asıl	vatanın	
neresi	olduğunu	bilmiyordum.	Bazı	kitaplarda	ben	oranın	 tatlı	havasını	hissediyordum.	O	 ıstıraplı	
yıllarda	benim	için	asıl	hayat,	dışarda	değil,	kitaplarda	idi.

Allah’ım,	orada	neler	okumadım!	Bütün	romanları,	felsefe	ve	psikoloji	kitaplarını,	dergileri	elden	
geçirdim.	Bu	bende	bitmez	tükenmez	bir	keyif	intibaını	uyandırıyordu.	Kitapların	içinde	neler	vardı,	
uzak,	gidilmedik	diyarlar,	acaip	insanlar,	yabancı	dinler,	örf	ve	âdetler,	çok	eski	çağlar,	ruh	ve	kâina-
tın	sırları...

Lisede	okuduğumun	bin	mislini	bu	kütüphanede	okudum.	Hür	ve	mesut	olarak.	İyi,	hayat	boyunca	
kendilerine	 saygı	 duyduğum	hocalarım	 vardı.	 Fakat	 ben	 en	 büyük	 hocaları,	Goethe’leri,	Nietzsc-
he’leri,	Tolstoy’ları,	Hugo’ları,	Gorki’leri	kitaplarda	tanıdım.	Tabiî	tercümelerinden.	Çünkü	bize	okulda	
yabancı	dil	okuttular	ama	maalesef	öğretemediler.

Hayalimde	uzun	yıllar	bir	beyaz	düşünce	mabedi	gibi	hatırası	devam	eden	bu	kütüphaneyi,	Eski-
şehir’e	her	gidişimde	ziyaret	ederdim.	Onu	yıktıklarını	duyunca,	saadet	ülkem	tecavüze	uğramış	gibi	
üzüldüm.	Ne	olur	kütüphaneleri	de	böyle	mabetler	gibi	güzel	inşa	etseler	ve	onlara	hiç	dokunmasa-
lar...

Benim	gibi	 fakir,	 evlerinde	kitap,	masa,	 soba	olmayan	Anadolu	çocukları	 için	 kütüphane,	okul	
kadar,	hattâ	okuldan	da	mühim	bir	saadet	ülkesidir.	Günlük	hayatları	dar	olanlar,	orada	genişliği	his-
sederler.	Tarihe,	dünyaya,	kâinata,	varlık	ötesine	açılırlar.	Kütüphaneler,	ruhların	kendilerini	en	hür	
hissettikleri	yerlerdir.	Bundan	dolayı	onlara	okullar	ve	mabetler	kadar	önem	vermek	lazımdır..

Mehmet KAPLAN, Sevgi ve İlim
haz.: Ezel Erverdi

Metinde Geçen Bazı Kelime ve Kelime Grupları
kerpiç : Duvar örmekte kullanılmak için kalıplara dökülüp güneşte kurutulmuş saman ve balçık 

karışımı ilkel tuğla.
saadet : Mutluluk.
“Ciddî, farketmek, acaip” gibi kelimelerin yazımındaki standart dışı kullanım yazarın tercihi ve 

metnin yazıldığı döneme özgüdür.
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Deneme	kitaplarının	birçoğu,	gazete	ve	dergilerde	yayımlanmış	yazıların	yazar	ya	da	yayı-
nevi	tarafından	bir	araya	getirilerek	kitaplaştırılmasıyla	oluşmuştur.	Bununla	birlikte,	doğrudan	
kitap	olarak	düşünülmüş,	farklı	başlık	altındaki	yazılardan	oluşan	deneme	kitapları	da	vardır.	
Mehmet	Kaplan’ın	“Sevgi	ve	İlim”	adlı	kitabı	da	daha	önceden	yayımlanmış	yazılarının	bir	araya	
getirilmesiyle	oluşturulmuştur.	Mehmet	Kaplan,	çocukları	ve	gençleri	yarının	büyüğü	ve	ülkenin	
geleceği	olarak	görmüştür.	Bu	yüzden	denemelerinde	çocuk	hakları	ve	gençlik	sorunları	üze-
rinde	de	durmuştur.	

Denemeler	sağlam	bir	dil,	geniş	bir	kültür,	sistemli	bir	düşünce	yapısı	ve	zengin	bir	yaşam	
deneyiminin	ürünüdür.	Deneme	yazarı	için	konu,	amaç	değil,	kendi	fikirlerini	söyleyebilmek	için	
bir	araç	konumundadır.	Denemede	konudan	çok	yazarın	izlenimleri,	düşünceleri	ve	duyguları	
önemlidir.	Yazar,	ele	aldığı	konuyu	nasıl	görüyorsa,	onun	kendi	üzerinde	bıraktığı	genel	izlenim	
neyse	onu	yazar.	Okuduğunuz	metinde	yazar,	çocuk	ve	gençlik	yıllarından	hareketle	kütüphane	
ve	kitapların	hayatımızdaki	önemiyle	ilgi	düşüncelerini	dile	getirmiştir.	

Metin ve Türle İlgili Açıklamalar

1)	 “Kütüphaneler”	adlı	metnin	yazılış	amacı	okurda	güzellik	duygusu	uyandırmak	mı	yoksa	ele	
alınan	konu	üzerinde	okurun	kendi	yaşantısından	hareketle	düşünmesini,	kendince	belli	bir	sonuca	
varmasını	sağlamak	mıdır?	Niçin?

2)	 Okuduğunuz	metinden	Mehmet	Kaplan’ın	lise	yıllarında	gittiği	kütüphaneyle	ilgili	izlenimlerini	
ve	 düşüncelerini	 yansıtan	 cümleleri	 belirleyiniz.	 Bu	 cümlelerden	 hareketle	 kütüphanenin	Mehmet	
Kaplan’ın	hayatındaki	önemini	açıklayınız.	

3)	 Mehmet	Kaplan’ın	kütüphanede	okumaktan	zevk	aldığı	yazarlar	kimlerdir?	Bu	okumalar	ona	
ne	kazandırmıştır?	

4)	 Okuduğunuz	denemeyi	meydana	getiren	birimlerdeki	yardımcı	düşünceleri	ve	metnin	ana	dü-
şüncesini	defterinize	yazınız.

5)	 Okur,	 denemede	üzerinde	 durulan	 düşüncenin	 farklı	 boyutlarıyla	 karşılaşma	 imkânı	 bulur.	
Buna	göre	yazarın	bireysel	duygu	ve	düşüncelerinden	çıkarımlarınız	nelerdir?	

6)	 Yazarın	anlatım	tutumunu	deneme	türünün	özelliklerini	dikkate	alarak	değerlendiriniz. 
7)	 Deneme	türünde	yazılan	bu	metinde	türe	ait	hangi	özellikler	vardır?	Metinden	örneklerle	açık-

layınız.	
8)	 Mehmet	Kaplan,	ana	düşünce	çerçevesindeki	iletisini	okuyucu	ile	sohbet	eder	tarzda	anlat-

maktadır.	Bu	üslup	özelliği	metnin	anlamını	nasıl	etkilemektedir?	Açıklayınız.	
9)	 Okuduğunuz	metinde	hangi	anlatım	biçimi	ağır	basmaktadır?	Deneme	türünde	bir	metin	yaz-

mak	isteyen	biri	başka	hangi	anlatım	biçimlerini	kullanabilir?	

Metni Anlama ve  Çözümleme

Mehmet	Kaplan’ın	düşünce	dünyasının,	edebî	kişiliği	ve	zevkinin	oluşmasında	hangi	olaylar	ve	
yazarlar	etkili	olmuştur?	Okuduğunuz	metinden	hareketle	sözlü	olarak	ifade	ediniz.

2. Etkinlik

“Kütüphaneler”	adlı		metinde	çalışkan	olma,	azimli	olma	ve	güçlüklere	karşı	tahammül	etme	de-
ğerleriyle	ilgili	cümleleri	belirleyiniz.	Bu	cümlelerden	çıkarımlarınızı	arkadaşlarınızla	paylaşınız.

1. Etkinlik
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Mehmet Kaplan (1915-1986)
Eskişehir’de	doğdu.	İstanbul	Yüksek	Öğretmen	Okulu	Türk	Dili	ve	Ede-

biyatı	Bölümünü	bitirdi.	
Mehmet	Kaplan	edebiyat	dünyamızda	denemeleri,	Tanzimat	sonrası	ve	

bugünkü	edebiyatımızın	çeşitli	yazar	ve	konuları	üzerine	yaptığı	inceleme	
ve	 eleştirileriyle	 tanınmıştır.	 Mehmet	 Kaplan	 edebî	 eser	 incelemelerinde	
Batılı	metotları	uygulayarak	edebiyat	 tarihçiliği	anlayışı	yerine	metin	mer-
kezli	bir	yaklaşımı	getirmiştir.	

Eserleri: Tanpınar’ın	Şiir	Dünyası,	Şiir	Tahlilleri	(2	cilt),	Türk	Edebiyatı	Üzerine	Araştırmalar	
(2	 cilt),	 Hikâye	 Tahlilleri,	Oğuz	Kağan	Destanı	 (inceleme-araştırma);	 Edebiyatımızın	 İçinden,	
Nesillerin	Ruhu,	Kültür	ve	Dil,	Sevgi	ve	İlim	(deneme)...

DİL BİLGİSİ

1)	 O asıl vatanın neresi olduğunu bilmiyordum. Bazı kitaplarda ben oranın tatlı havasını hissedi-
yordum. O ıstıraplı yıllarda benim için asıl hayat, dışarda değil, kitaplarda idi.
 Bu parçadaki altı çizili kelimelerin yazımı doğru mudur? İnceleyiniz.

2)	 Lisede okuduğumun bin mislini bu kütüphanede okudum. Hür ve mesut olarak. İyi, hayat bo-
yunca kendilerine saygı duyduğum hocalarım vardı. Fakat ben en büyük hocaları, Goethe’leri, Nıetz-
sche’leri, Tolstoy’ları, Hugo’ları, Gorki’leri kitaplarda tanıdım. Tabiî tercümelerinden. Çünkü bize 
okulda yabancı dil okuttular ama maalesef öğretemediler.
 Bu parçada dile getirilmek istenen esas duygu ya da davranış aşağıdakilerden hangisidir?

A)	Pişmanlık	 B)	Şaşırma	 C)	Sitem
	 D)	Yakınma		 E)	Düş	Kırıklığına	Uğrama	

3)	 Hayalimde uzun yıllar bir beyaz düşünce mabedi gibi hâtırası devam eden bu kütüphaneyi, 
Eskişehir’e her gidişimde ziyaret ederdim. Onu yıktıklarını duyunca, saadet ülkem tecavüze uğramış 
gibi üzüldüm. Ne olur kütüphaneleri de böyle mabetler gibi güzel inşa etseler ve onlara hiç dokunma-
salar...
 Bu parçada düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur?

A)	Benzetme	 B)	Karşılaştırma	 C)	Örnekleme
	 D)	Tanık	gösterme	 E)	Tanımlama

4)	 Evde okul kitabı, Kur'an ve bir rüya tabirnamesinden başka kitap yoktu. Kışın mangal kömürü 
ile ısınırdık. Bilmiyorum, hangi arkadaş, bir gün beni şehir kütüphanesine götürmüştü. Soba gürül 
gürül yanıyordu. Masalarda düğmesine basınca yanan ampuller... ve istediğim her kitabı saygı ile ge-
tiren ciddî çehreli memurlar... Yaşadığım hayat ne kadar fakir ve ıstırap verici ise bu güzel kütüpha-
nede geçirdiğim saatler o kadar geniş, zengin ve mesut edici idi. Ben hayal kurmasını, düşünmesini, 
sevmesini orada öğrendim, diyebilirim.
 Bu sözlerin sahibi kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)	Yoksul	ve	sıkıntılı	bir	hayat	geçirmiştir.
B)	Kütüphaneye	ilk	kez	bir	arkadaşının	sayesinde	gitmiştir.
C)	Çocukluğunda	en	güzel	saatlerini	kütüphanede	geçirmiştir.
D)	Kitap	okumayı	ve	hayal	kurmayı	seven	biridir.
E)	Evinde	geniş	bir	kitaplığı	vardır.	
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KOMPOZİSYON DENİLEN UMACI
Az	öğrenci	vardır,	kompozisyon	dendi	mi	ödü	kopmayan,	yüreği	ağzına	gelmeyen;	özellikle	sınav-

larda,	hani	o	bir-iki	saatlik	süre	içinde,	öğretmenlerin	göz	açtırmaz,	kuş	uçurtmaz	denetimi	altında.	
Cumhuriyet’in	ilk	yıllarına	varıncaya	kadar	tahrir	diye	anılan	bu	yazılı	işe	uğraşa,	sonradan	kompo-
zisyon	denildi.	Fransızcadan	alınan	bu	sözcük,	şöyle	tanımlanıyor	sözlüklerde:	“Öğrencilerin	duygu	
ve	düşüncelerini,	düzgün	bir	biçimde	anlatmaları	için	yaptırılan	yazılı	ve	sözlü	çalışma.”	

Demek,	kompozisyonla	istenilen,	öğrencinin	duygu	ve	düşüncesini,	tabii,	belirli	bir	konuda,	anlat-
masıdır.	Bu	anlatma,	ister	yazılı	ister	sözlü	olsun,	her	şeyden	önce	düzgün	olacak,	yani	anlaşılır	bir	
Türkçe	ile	dile	getirilecek;	yani	Türkçemizin	kurallarına	uygun,	virgülü	noktası	yerli	yerinde,	okuyanı	
ya	da	dinleyeni	de	yormadan,	“Acaba	ne	demek	istiyor	bu	çocuk?”	dedirtmeden.

Kompozisyonda	birinci	koşul	dil	olduğu	kadar	düşüncedir	de.	Bir	 insanın	anadilini,	düzgün	ko-
nuşması,	düzgün	yazması,	aslına	bakarsanız	bir	saygı	sorunudur.	Anadiline	saygısı	olan,	onu	güzel	
kullanmaya	özen	gösterir	bence.	Peki,	diyeceksiniz,	anadilini	düzgün	konuşmak	yeterli	mi,	kompo-
zisyon	denilen	o	yazılı	uğraş	için.	Değil,	elbette.	Düzgün	bir	Türkçe	ile	yazılan	yazının	özü,	içeriği,	
kısacası	ana	düşüncesi	değil	midir	asıl	önemli	olan?

1)	 Kompozisyon	kelimesinin	size	çağrıştırdığı	kavramlar	nelerdir?	Belirtiniz.

2)	 “Kendini	anlatmak	ya	da	kendince	anlatmak”	sözünü	deneme	geleneği	açısından	yorum-
layınız.

Hazırlık 3. Metin
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Diyelim,	Türkçemiz	güzel.	Ya	düşünce	ne	olacak?	Düşünmek	neyle	olur?	 İnsan	sözcükler	 ol-
madan	düşünebilir	mi,	hele	bir	sorun	kendi	kendinize.	Hayır,	düşünemez.	Görüyorsunuz,	dil	ile	dü-
şünceyi	 birbirinden	 ayırmak	 olası	 değil.	 Bir	 düşünceyi,	 bir	 duyguyu	 (işe	müziği,	 resmi	 katmadan	
söyleyelim),	sözcüklerle	dile	getirmek	 istiyoruz	değil	mi?	 İlk	kez,	düşünceyi	kafamızda	belirgin	bir	
biçimde	oluşturmuş,	olgunlaştırmış	olmamız	gerekli.	O	düşünceyi	kâğıda	dökmek	için	ne	yapacağız,	
dile	sarılacağız	dört	elle.

Örneğin,	size	sınavda	“tebeşiri	tanımlayın”	diye	bir	konu	verildi,	ne	yaparsınız	ilkten,	şaşırıp	kal-
maktan	başka?...	Ben	de	olsam	şaşırırım	ilkağızda,	ama	sonra	başımı	ellerimin	arasına	alır,	bir	süre	
düşünürüm,	bu	işin	içinden	nasıl	çıkarım	diye.	Sonunda,	soğukkanlılığıma	dönüp,	karınca	kaderince	
bir	şeyler	yazmaya	başlarım.

Bakın,	böyle	bir	soru	sorulmuş	gerçekten.	Çağımızın	değerli	denemecilerinden	(ne	yazık	ki	bugün	
yaşamıyor	artık)	Seha	L.	Meray,	Su	Başını	Devler	Tutmuş	adlı	yapıtında	bunun	öyküsünü	(Sayfa:	
196-197)	şöyle	anlatıyor:

“Ortaokulda	Türkçe	öğretmenimiz	rahmetli	Recai	Cin	idi...	O	çağlarda	romantik	duygularla	doluy-
duk.	Çamlıca’dan	bakıp,	Haliç’de	batan	güneşin	rengârenk	oyunlarını	seyretmekti	yazın	zevkimiz.	
Biz,	‘ruhumuzun	derinliklerinden’	en	iç	çeken	sözcükleri	araştırırken	konuyu	veriverdi:	‘Tebeşiri	ta-
nımlayın!..'

‘Hepimiz	durakaldık.’	Şaka	mı	yoksa?	Böyle	konu	olur	muydu?	‘Bakışları	dolaştı	aramızda.	Oyna-
dığı	oyuna	için	için	gülen	bir	‘ders	verme’	sevinci	yansımıştı	öğretmenimizin	gözlerine.	‘Konu,	bu	işte;	
hadi,	başlayın.’	Bir	türlü	başlayamıyorduk,	incilerimizi	‘döktürmeye.’

Ne	güç	şeymiş	tebeşiri	tanımlamak!	Ne	güç	şeymiş	ince,	ak,	uzunca,	yazmaya	yarayan	ya	da	ya-
ramayan,	öteki	şeylerden	ayırt	etmek	tebeşiri!	Yazdıklarımızı	dinledikten	sonra,	güldü	öğretmenimiz:	
‘Palavra	kolay’	dedi:	‘Zor	olan,	boş	laf	etmeden	anlatabilmek.	Neyi	anlattığına	bakacaksın;	bakmak	
da	yeterli	değil,	göreceksin	neyi	anlatmak	istediğini;	düşüneceksin.	Sonra	da,	herkesin	kolayca	anla-
yabileceği	biçimde	anlatacaksın.	Düzenli	düşünmek	ister	bu	iş;	anlamı	çıkacak	söz	etmeyi	öğrenmek	
gerek.	Bunu	beceremezsen,	susacaksın;	başka	yol	yok.’”

Haydi,	gelin	şu	tebeşir	konusunu	alalım	ele	birlikte.	Tebeşiri	tanımlayın	dediler	mi,	illa	da	sözlüğe	
bakıp,	bilgiçlik	de	taslayarak,	“Kısa	çubuk	biçiminde	kara	tahtaya	yazı	yazmakta	kullanılan	gevrek,	
beyaz,	bir	cins	kireç	karbonatı.”	diye	döktürmek	işin	kolayına	ve	ucuzuna	kaçmak	olur.	Tebeşiri	ta-
nımlayın	konusu,	bizi	tanım	dışında	birtakım	okul	anılarına	götüremez	mi?	Örneğin,	tebeşirle	ne	za-
man	tanıştığımızı,	diyelim	ilkokula	başlarken,	öğretmenin	kara	tahtaya	ak	biçimler	çizdiği	günün	biz-
de	yarattığı	ilk	izlenimleri	anlatamaz	mıyız?	Sonra,	birbirini	tebeşir	yağmuruna	tutmamış	kaç	öğrenci	
gösterebilirsiniz?	Bizim	küçüklüğümüzde,	 ortaokulda	 sözlüden	yazılıdan	 kaçıp	 kurtulma	yollarının	
başında,	tebeşir	tozu	yutup,	külrengi	bir	suratla	mide	bulantıları	içinde	müdür	yardımcısının	karşısına	
çıkıp,	hasta	tanısı	ile	kapağı	eve	ya	da	başka	bir	yere	atmak	gelirdi.	Sonra,	çetele	diye	bir	söz	vardı.	
Eve	su,	süt,	yoğurt	getirenler,	kapıların	üstüne	tebeşirle	birer	çizgi	çizerlerdi,	verdikleri	malların	sayı-
sını	belirlemek	için.	Sonra,	tebeşir,	Atatürk’ün	elinde,	bir	karatahta	önünde,	yanılmıyorsam	Kastamo-
nu’da	halka	ilk	olarak	Latin	harflerini	öğretirken	bir	güzel	izlenim	aracı	niteliğinde	görünmüyor	mu?

İşte,	size,	tebeşirle	ilgili	bir	sürü	gereç.	Kullanın	bunları,	kullanabildiğinizce.	Bunlar,	anılar,	duygu-
larla	ilgili	şeyler.	Düşünce	konusuna	gelince,	onu	da	bir	sonraki	söyleşimizde	ele	alalım,	olmaz	mı?

Vedat GÜNYOL, Daldan Dala

Metinde Geçen Bazı Kelime ve Kelime Grupları
çetele : Çizilerek veya oyularak açılan kertik.
tahrir : Yazma, kitabet, kompozisyon.
umacı : Öcü.
“Bir-iki, anadil” gibi kelimelerin kullanımındaki standart dışı kullanımlar yazarın tercihi ve met-

nin yazıldığı döneme özgüdür.
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Vedat	Günyol,	1982	yılında	basılan	“Daldan	Dala”	adlı	kitabında,	1976’dan	itibaren	edebiyat	
ve	sanatla	ilgili	kaleme	aldığı	yazılarını	tarih	sırası	gözetmeden	bir	araya	getirmiştir.	Yazar,	ki-
tabın	ön	sözünde	şöyle	der:	“Ortaya	çıka	çıka,	adını	‘Daldan	Dala’	koyduğum,	koymak	zorunda	
kaldığım	bir	yazı	toplamı	çıktı.	İki	üç	yılın	düşüncede,	duyguda	bana	yansıyan	ne	varsa;	hepsini,	
yanlışı	doğrusuyla,	kusurlarımı	bile	algılaya,	kabullene	benimseye	sunmayı	göze	aldım.”	

Deneme	metinlerinde	anlatıcı,	yazarın	kendisidir.	Yazar	kendini	gizlemez,	 tüm	 içtenliğiyle	
kendi	 iç	 dünyasını	 okurla	 paylaşır.	Çünkü	 denemede	 yazar,	 kendi	 duygu,	 düşünce,	 gözlem	
ve	izlenimlerini	aktarır.	Anlatım	I.	tekil	kişi	anlatımdır	ancak	kimi	zaman	yazar	kendisinden	söz	
ederken	üçüncü	 tekil	 kişiyi	 de	kullanabilir.	Bu	 tür	 yazılar	 “ben	merkezli”	metinler	olduğu	 için	
yazarın	tavrına	göre	şekillenir.	Bundan	dolayı	denemelerde	öznellik	ağır	basar.	Yazar	konuyu	
kendi	bakış	açısına	göre	işler.	Düşüncelerini	açıklayıcı,	tartışmacı	ve	söyleşmeye	bağlı	anla-
tım	biçimlerinden	yararlanarak	tartışma,	konuşma	şeklinde	aktarabilir.	Yazar	örnekleme,	tanık	
gösterme	ve	alıntı	yapma	gibi	düşünceyi	geliştirme	yollarından	da	yararlanır.	Bunu	kimi	zaman	
herhangi	bir	amaçla	seçtiği	metin	parçasını,	alıntı	biçiminde	ya	da	aslına	bağlı	kalarak	yapar.	
Doğrudan	alıntılar	metin	içerisinde	çift	tırnak	işareti	içinde	ya	da	kimi	zaman	farklı	bir	yazı	ka-
rakteriyle	verilir.

Denemeler	konusuna	göre	sınıflandırılabilir.	Bunlardan	en	yaygın	olanları	şunlardır:

1)	 Okuduğunuz	metinden	anlamını	bilmediğiniz	deyimleri	belirleyerek	bunların	metinde	kazan-
dıkları	anlamlarla	 ilgili	 tahminlerinizi	defterinize	yazınız.	Anlamını	 tahmin	edemediğiniz	deyimlerin	
anlamını	deyimler	sözlüğünden	kontrol	ediniz.	

2)	 “Kompozisyon	Denilen	Umacı”	adlı	metin,	konusuna	göre	hangi	deneme	türüne	girer?	

3)	 “Kompozisyon”	kelimesinin	sözlük	anlamı	ve	size	çağrıştırdığı	anlamı	nedir?	Sizce	öğrenciler	
kompozisyon	yazmaktan	niçin	korkmaktadır?	Metne	göre	açıklayınız.

Metin ve Türle İlgili Açıklamalar

Dille İlgili Deneme
Dilin kullanımı, dildeki değişim gibi konularda eleştirel bir yaklaşım-
la yazılan denemelerdir.

Siyasi Deneme
Politik konularda yazılan bu denemelerde toplum-siyaset ilişkisi eleştirel 
bir tavırla ele alınır. Konu bakımından güncel bir nitelik de taşır. 

Felsefi Deneme Felsefi kavramlar ve olgular üzerine değerlendirmeler geniş yer tutar.

Eleştirel Deneme
Ele alınan konu bilimsel bir bakış açısıyla, iyi ya da kötü yönleriyle, 
kişisel bir tavırla işlenir. Okuru düşünmeye yöneltir.

Yazınsal Deneme
Edebiyatla ilgili her türlü konuda yazılır. Didaktik yönü olan dene-
melerdir. Kültür düzeyi yüksek ve belirli bir bilgi birikimine sahip 
okur kitlesine seslenir.

Klasik Deneme
Montaigne tarzı denemelerdir. Gözleme, yaşantıya dayalı bir “ben” 
anlatımı hâkimdir. Yazar kanıtlama, yargıda bulunma, öğretici olma 
gibi tutumlardan uzaktır.

Metni Anlama ve  Çözümleme
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4)	 Yazara	göre	iyi	kompozisyon	yazmak	için	nelere	dikkat	etmek	gerekir?	Yazarın	bu	konudaki	
görüşleri	ve	önerileri	nelerdir?	

5)	 Yazar,	kompozisyon	yazma	kurallarını	doğrudan	anlatmak	yerine	ele	aldığı	konuyu	kendi	ya-
şantısından	ve	kendi	bilgi	birikiminden	faydalanarak	zenginleştirmiştir.	Bu	bakımdan	yazarın	anlatım	
tutumunu	metnin	amacı	ve	türü	açısından	değerlendiriniz.

6)	 Okuduğunuz	metnin	ana	düşüncesini	ve	yardımcı	düşüncelerini	sözlü	olarak	ifade	ediniz.

7)	 Denemelerde	ele	alınan	konuyla	ilgili	ortaya	konulan	görüş	ve	düşüncelerin	gerçek	hayattaki	
nesnelerle,	varlıklarla,	durumlarla,	olaylarla	ve	olgularla	birebir	ilgisi	var	mıdır?	Metinden	hareketle	
açıklayınız.

8)	 Vedat	Günyol’un	denemesinde	öznellik	mi	yoksa	nesnellik	mi	söz	konusudur?	Niçin?

9)	 Yazarın	ele	aldığı	konuyla	ilgili	ortaya	koyduğu	görüş	ve	düşüncelerini	kesin	bir	sonuca	bağla-
yıp	bağlamadığını	deneme	türüyle	ilişkilendirerek	tartışınız.	

10)	 Okuduğunuz	metinde	hangi	anlatım	biçimlerinden	ve	düşünceyi	geliştirme	yollarından	yarar-
lanılmıştır?	Bu	anlatım	biçimlerinin	ve	düşünceyi	geliştirme	yollarının	metindeki	işlevlerini	örnekleye-
rek	açıklayınız.

11)	 Bir	metnin	üslup	özellikleri	 incelenirken	hangi	ölçütlerin	kullanılabileceğini	tahtaya	yazınız.	
Bu	ölçütlere	göre	“Kompozisyon	Denilen	Umacı”	adlı	metnin	üslup	özelliklerini	belirleyiniz.	Belirledi-
ğiniz	üslup	özellikleri	bu	türde	yazılmış	bütün	metinler	için	geçerli	midir?	Tartışınız.

a)	“Kompozisyon”	kavramı	edebiyat	dışında	hangi	alanlarla	ilgilidir?	Kendi	yaşantınızdan	ve	çev-
renizden	örneklerle	açıklayınız.

b)	İletişim	sürecinde	kişilerin	kendini	açık	ve	anlaşılır	bir	şekilde	ifade	edebilmesinde	yazı	(kom-
pozisyon)	çalışmalarının	katkıları	nelerdir?	

c)	Bir	kişinin	okuma,	yazma	gibi	dil	becerileri	nasıl	geliştirilebilir?	Tartışınız.

1. Etkinlik

Okuduğunuz	deneme	ile	aşağıdaki	denemeyi	içerik,	dil	ve	anlatım	bakımından	karşılaştırınız.	Bu	
iki	metnin	benzer	ve	farklı	yönlerini	tahtaya	yazınız.	Elde	ettiğiniz	sonuçlardan	hareketle	hangisinin	
daha	açık	ve	anlaşılır	olduğunu	belirtiniz.

2. Etkinlik

Kompozisyon
Öğrencilerin imtihan kâğıtlarını okuyorum. Çoğunda bir yığın bilgi var fakat konu ile ilgisi yok ve 

karmakarışık. Kompozisyon işte bunların zıddıdır. Çeşitli konularda düzensiz bir yığın bilgiye sahip 
olmak yeterli değildir. Öğrenci herhangi bir konuda lüzumlu ile lüzumsuzu seçebilmeli, fikirlerini bir 
sıraya koymasını öğrenmelidir.

Karışık bir taş, demir ve cam yığını bir araya geldi mi bir mimari eser vücuda gelmez. Yapı için 
elbette buna benzer malzemeye ihtiyaç vardır. Fakat mimari, her şeyden önce bir düzendir. Her taş bir 
planın içinde yerli yerine konulunca bina göklere yükselir ve bir saadetin şarkısını söyler.

Batı dillerinden alınan kompozisyon kelimesi, çeşitli şeylerin düzenli olarak bir araya getirilmesi 
manasını taşır ve çeşitli sahalarda; musikide, resimde, mimaride ve edebiyatta kullanılır. Kelimenin 
çeşitli sahalara tatbiki de gösteriyor, kompozisyon muhtevadan yahut malzemeden ziyade, onların bir 
araya getirilişi ile ilgilidir ve bu çok mühim bir şeydir. (…)

Mehmet Kaplan, Dil ve Kültür
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a)	Bir	yazı	çalışmasında	başka	kaynaklardan	yaptığı	alıntılarda	kaynak	göstermeyen	bir	kişi	aşa-
ğıdaki	değerlerden	hangisine	karşı	bir	davranışta	bulunmuş	olur?

Açık ve anlaşılır olma

Doğru sözlü olma 

Sözünde durma

Etik davranma 

Güvenilir olma 

b)	Bu	değerin	hayatımızdaki	yeri	ve	önemi	hakkındaki	düşüncelerinizi	sözlü	olarak	ifade	ediniz.

3. Etkinlik

Vedat Günyol (1911-2004) 
İstanbul’da	doğdu.	Saint-Benoit	(Sen	Bönua)	Fransız	Lisesini	ve	İstan-

bul	Üniversitesi	Hukuk	Fakültesini	bitirdi.	Fransızca	öğretmenliği	ve	okut-
manlığı	yaptı.	

Cemal	Süreya’nın	verdiği	 “Yazarların	Cumhurbaşkanı”	unvanıyla	 tanı-
nan	Vedat	Günyol	deneme,	eleştiri,	inceleme,	günlük	türündeki	eserleriyle	
Türk	edebiyatında	önemli	bir	yere	sahiptir.	Düşünce	ve	sanat	hayatımızın	
gelişmesinde	 özellikle	 eleştiri	 türündeki	 yazılarıyla	 önemli	 rolü	 olmuştur.	
Vedat	Günyol	eleştiri	yazılarından	sonra	deneme	türüne	yönelmiş;	Atatürk,	
eğitim,	edebiyat,	felsefe	başta	olmak	üzere	hemen	her	konuda	deneme	yazmıştır.	Bir	yazı	us-
tası	olan	Vedat	Günyol’un	kendine	has	bir	deneme	anlayışı	ve	güçlü	bir	dili	vardır.	Yazılarının	
en	belirgin	özelliği	kendi	yaşantısından	ve	düşüncesinden	hareketle	genellemelere	ulaşmasıdır.	
Sabahattin	 Eyuboğlu,	 Azra	 Erhat	 ve	Halikarnas	 Balıkçısı	 ile	 birlikte	 Türk	 hümanizmini	 (Mavi	
Anadoluculuk)	kurmaya	çalışmıştır.

Eserleri: Yeni	Türkiye	Ardında,	Bu	Cennet	Bu	Cehennem,	Daldan	Dala,	Gölgeden	 Işığa,	
Giderayak/Yaşarken,	Güne	Doğarken,	Günlerin	İçinden,	Dile	Gelseler,	Çalakalem,	Yine	de	Ya-
şarken…

Ünite	boyunca	okuduğunuz	denemeleri	konularına	göre	sınıflandırarak	ortak	özelliklerini	aşağı-
daki	tabloya	yazınız.

4. Etkinlik

Kompozisyon Denilen Umacı

Kütüphaneler

33

İnsana Güven Göstermenin Yararı

Konusuna Göre Türü Ortak Özellikler
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DİL BİLGİSİ 

1)	 Az öğrenci vardır ( ) kompozisyon dendi mi ödü kopmayan ( ) yüreği ağzına gelmeyen ( ) özel-
likle sınavlarda hani o bir-iki saatlik süre içinde ( ) öğretmenlerin göz açtırmaz ( ) kuş uçurtmaz denetimi 
altında ( ) Cumhuriyet’in ilk yıllarına varıncaya kadar tahrir diye anılan bu yazılı işe uğraşa ( ) sonradan 
kompozisyon denildi ( ) 

Bu parçayı, önce noktalama işaretleri olmadan sonra uygun noktalama işaretleri koyarak 
okuyunuz. Bu iki okuyuş arasındaki farkı belirtiniz. 

2)	 Aşağıdaki cümlelerde yazım kurallarına aykırı kullanılan kelimeleri belirleyiniz. 
•	 Bir	insanın	anadilini,	düzgün	konuşması,	düzgün	yazması,	aslına	bakarsanız	bir	saygı	sorunu-

dur.
•	 Ben	de	olsam	şaşırırım	ilkağızda,	ama	sonra	başımı	ellerimin	arasına	alır,	bir	süre	düşünürüm,	

bu	işin	içinden	nasıl	çıkarım	diye.
•	 Çamlıca’dan	bakıp,	Haliç’de	batan	güneşin	rengârenk	oyunlarını	seyretmekti	yazın	zevkimiz.
•	 “Hepimiz	dura	kaldık.”

3)	 Demek, kompozisyonla istenilen, öğrencinin duygu ve düşüncesini, tabii, belirli bir konuda, an-
latmasıdır. Bu anlatma, ister yazılı ister sözlü olsun, her şeyden önce düzgün olacak, yani anlaşılır bir 
Türkçe ile dile getirilecek; yani Türkçemizin kurallarına uygun, virgülü noktası yerli yerinde, okuyanı 
ya da dinleyeni de yormadan, “Acaba ne demek istiyor bu çocuk?” dedirtmeden.

Bu parçanın bütününde kompozisyonla ilgi esas vurgulanmak istenen aşağıdakilerden 
hangisidir?

A)	Açık	bir	anlatımla	yazılması
B)	Noktalama	işaretlerini	yerinde	kullanılması
C)	Konu	seçimine	özen	gösterilmesi
D)	Sözlü	ya	da	yazılı	anlatımın	kullanılabileceği
E)	Belirli	bir	konuda	kaleme	alınması	gerektiği

4)	 Kompozisyonda birinci koşul dil olduğu kadar düşüncedir de. Bir insanın anadilini, düzgün ko-
nuşması, düzgün yazması, aslına bakarsanız bir saygı sorunudur. Anadiline saygısı olan, onu güzel 
kullanmaya özen gösterir bence. Peki, diyeceksiniz, anadilini düzgün konuşmak yeterli mi, kompo-
zisyon denilen o yazılı uğraş için. Değil, elbette. Düzgün bir Türkçe ile yazılan yazının özü, içeriği, 
kısacası ana düşüncesi değil midir asıl önemli olan?
 a) Bu parçanın konusunu ve ana düşüncesini aşağıda boş bırakılan yere yazınız.
 

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

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

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

 

 b) Bu parçada kullanılan anlatım biçimini aşağıda boş bırakılan yere yazınız.
 

....................................................................................................................
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YAZMA ÇALIŞMALARI
A. Yazma Tür ve Tekniklerini Tanıma
Bu	ünitede,	seçeceğiniz	bir	konuda	deneme	yazacaksınız.	Denemeler,	belli	bir	kurala	da-

yanmaz.	Bir	bakıma	yazar	konu	seçmekte,	anlatımda,	üslupta	serbesttir.	Siz	de	seçeceğiniz	
bir	konuyu	deneme	türünün	imkânları	ile	istediğiniz	şekilde	ele	alabilirsiniz.	

Seçtiğiniz	tema	ve	konuyu	sınırlandırarak	yazınızın	planını	oluşturunuz.	Denemeler	düşün-
ce	ağırlıklı	plana	göre	yazıldığı	için	giriş,	gelişme	ve	sonuç	bölümlerinden	oluşur.	Giriş	bölü-
münde	ele	alınacak	konu	tanıtılır.	Genellikle	birkaç	cümleden	oluşan	giriş	bölümü	okuyucunun	
ilgisini	çekmeli	ve	yazının	tümünde	neler	anlatılacağının	bir	göstergesi	olmalıdır.	

Gelişme	bölümünde	yardımcı	düşünceler,	örnekler	 işlenir.	Deneme	yazarı,	ele	aldığı	ko-
nuyla	ilgili	olarak	eleştirme,	tartma,	ölçüp	biçme,	yargılama,	değişik	yönleri	yoklama,	değer-
lendirme	 faaliyetlerinde	bulunur.	Ancak	bu	sırada	 ileri	sürdüğü	düşünceleri	makaledeki	gibi	
belgelemesi,	kanıtlanması	gerekmez.	Denemede	önemli	olan	herkesin	kabul	ettiği	genel	ve	
basmakalıp	görüşleri	değiştirmek	ve	ele	alınan	konuyla	ilgili	okurda	yeni	bir	bakış	oluşturarak	
onun	ufkunu	açmaktır.	Bu	bölümde	düşünce	ve	ifade	açıklığı,	içeriğin	mantıklı	düzenlenmesi,	
fikirlerin	geliştirilmesi	ve	yazının	içeriğine	yönelik	sorular	sorulması	okurun	ufkunu	açmak	için	
yararlı	olabilir.	Yazının	türüne	ve	içeriğine	uygun	görsel	ve	işitsel	unsurlardan	da	yararlanıl-
ması	 bu	 konuda	etkili	 olabilir.	 Sonuç	 bölümünde	 ise	 daha	önceki	 bölümlerdeki	 düşünceler	
özetlenerek	ana	düşünce	ortaya	konur.	

Deneme	yazarının	hareket	noktası	kendi	dünyasıdır.	Ele	aldığı	konuyu	kendi	yaşantısın-
dan	ve	kendi	bilgi	birikiminden	faydalanarak	çeşitlendirir	ve	buradan	genellemeler	yapar.	Ya-
zınızda	konuyla	ilgili	ne	düşündüğünüzü	ve	gözlemlerinizi	anlatınız.	Denemelerin	dili	içtendir.	
Bu	havayı	yaratmak	için	okurlarınıza	nasıl	hitap	edeceğinizden	emin	olmalısınız.

Paragrafların	uzunluğu,	cümlelerin	uzunluğu	gibi	hususlar	hedef	kitlenize	okumak	üzere	
oldukları	deneme	yazısına	dair	bir	fikir	sunar.	Genel	olarak,	“kısa	ve	açık”	yazınız.	

Yazma	çalışmalarında	dilbilgisi	ve	yazım	kurallarına	uyma	önemlidir.	Anlatım	bozuklukları	
ve	yazım	yanlışlarıyla	dolu	bir	yazıda	düşünce	netliği	yoktur.	Örneğin	dikkatsiz	şekilde	virgül	
kullanılması	bir	cümlenin	anlamını	değiştirebilir.	Bu	 tür	yanlışlar	hem	yazının	etkisini	azaltır	
hem	de	okur	için	zaman	kaybına	sebep	olur.	

B. Yazma Sürecini Uygulama
Belirlediğiniz	bir	konuda	deneme	yazınız.	Yazma	süreci	sonunda,	metinlerinizi	öğretmeni-

nizle	birlikte	değerlendiriniz.	Yazınızı	çeşitli	araç	ve	yöntemlerle	(sınıf	panosu,	okul	panosu,	
dergi,	gazete,	sosyal	medya…)	sergileyiniz.	
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A. Sözlü İletişim Tür ve Tekniklerini Tanıma 
Yazdığınız	denemeyi	sınıf	ortamında	arka-

daşlarınıza	sunmadan	önce	mutlaka	konuşma	
provası	 yapınız.	 Böylelikle	 hem	 heyecanınızı	
kontrol	 altına	 alabilir	 hem	 de	 arkadaşlarınıza	
güzel	bir	sunum	gerçekleştirebilirsiniz.	

Konuşmanın	 üslubu	 dinleyici	 kitlesinin	 du-
rumuna,	 konuşma	 ortamına	 ve	 konuşmanın	
türüne	göre	farklılık	gösterir.	Bu	yüzden	konuş-
macı,	hedef	kitlenin	ilgi	alanına,	kültür	düzeyi-
ne,	yaşına	vb.	özelliklerine	göre	konuşmasını	
düzenler.	

Konuşmanın	başlangıç	ve	sonuç	bölümü	özellikle	çok	önemlidir.	Bu	bölümler	sıkıcı	ve	boş	sözlerle	
doldurulmamalıdır.	Konuşmanın	içeriğine	ve	konuşma	ortamına	göre	konuşmaya	etkili	bir	başlangıç	
yapılmalıdır.

Sunum	sırasında	sesleri	ve	heceleri	birbirine	karıştırmadan,	yutmadan	tam	ve	doğru	çıkarmak,	
kelime	ve	cümle	vurgusuna	dikkat	etmek;	ses	tonunu	amaca,	ortama,	içeriğe	ve	hedef	kitleye	uygun	
olarak	ayarlamak	konuşmanın	başarısını	etkiler.	Çok	hızlı	ya	da	yavaş	okumak	dinleyicilerin	dikkatini	
dağıtabilir.	Bu	yüzden	konuşurken	sözün	anlamına	uygun	duraklamalar	yapılmalıdır.	Konuşmanın	
etkisini	artırmak	için	beden	dilini	doğru	ve	etkili	biçimde	kullanmaya	özen	göstermelidir.	Konuşmanın	
genel	iletisi,	konuşmanın	sonunda	vurgulanarak	konuşma	etkili	bir	biçimde	sonlandırılmalıdır.	

B. Sözlü İletişim Uygulamaları 
Yazma	çalışmalarınızda	kaleme	aldığınız	denemeyi	yukarıdaki	açıklamaları	dikkate	alarak	sınıf	

ortamında	sununuz.

SÖZLÜ İLETİŞİM
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6. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1)	 Dille	oynamaya,	dili	bir	madde	olarak	alıp	yoğurmaya	en	yatkın	olan	edebiyat	türü	şiirdir.	Dilin	
gündelik	yaşamdaki	kullanımından	uzağa	düşen	ürünler	daha	çok	bu	alanda	görülür.	Öyle	ki	
şairler	arasında	ortak	dille	şiir	yazılamayacağına	inananlar	bile	vardır.	Her	şair	kendi	sözlüğünü,	
kendi	dil	dizgesini	kurmalıdır,	derler.	Şiirde	dilin	anlam	 taşıyıcı	olarak	da	malzeme	olarak	da	
önemi	yadsınamaz.	

 Bu denemenin konusuna göre türü nedir?

2)	 Aşağıda verilen ifadeler doğru ise yargının başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız. 

(....)	 a.	Denemelerde	konu	sınırlaması	yoktur.	
(....)	 b.	Deneme	yazarı	ele	aldığı	düşünceyi	kanıtlamak	zorundadır.
(....)	 c.	Denemelerde	nesnel	anlatım	hâkimdir.		
(....)	 ç.	Deneme	yazarı	ele	aldığı	konuyla	ilgili	izlenimlerini	dile	getirir.
(....)	 d.	Deneme	yazarı,	ele	aldığı	konu	hakkında	kesin	bir	sonuca	varır.	

3)	 Aşağıda verilen sanatçılar ile eserleri eşleştiriniz. 

 
Sanatçı Eser

(			)	1. Ahmet	Haşim a. Anadolu	Notları
(			)	2. Nurullah	Ataç b. Bize	Göre
(			)	3. Suut	Kemal	Yetkin c. Boğaziçi	Şıngır	Mıngır		
(			)	4. Salah	Birsel ç. Daldan	Dala
(			)	5. Reşat	Nuri	Güntekin d. Sözden	Söze

e. Günlerin	Götürdüğü

4) Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Kaplan’ın deneme türündeki eserlerinden biri değildir?
A)	Tanpınar’ın	Şiir	Dünyası	 B)	Nesillerin	Ruhu	 C)	Edebiyatımızın	İçinden	
	 D)	Kültür	ve	Dil	 E)	Sevgi	ve	İlim

5) Deneme türüyle ilgili aşağıdaki belirlemelerden hangisi yanlıştır?
A)	Montaigne	deneme	türünün	dünya	edebiyatındaki	öncüsüdür.
B)	Nurullah	Ataç,	Suut	Kemal	Yetkin	deneme	türünde	eserler	vermişlerdir.
C)	Deneme	türü	Servetifünun	Dönemi’yle	birlikte	gelişmeye	başlamıştır.	
D)	Deneme	türü	Türk	edebiyatına	Tanzimat'tan	sonra	girmiştir.	
E)	 1940’lı	yıllarda	denemenin	ilk	usta	ismi	olarak	Ahmet	Haşim	öne	çıkar.

6)	 (I) Düşünsel bir planla yazılır. (II) İleri sürülen sav ya da düşünceyi kanıtlamaya çalışır. (III) Nesnel 
bir anlatımla yazılır. (IV) Düşünce şiirsel, akıcı, samimi bir üslupla sunulur. (V) Konu yazarların 
izlenim ve görüşlerine dayandırılarak işlenir.

 Numaralanmış cümlelerin hangisi “makale” ile “deneme”nin ortak özelliğidir? 
A)	I	 B)	II	 C)	III	 D)	IV	 E)	V
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7) Aşağıdakilerden hangisi sadece deneme yazarı olarak tanınır?
A)	Mehmet	Kaplan	 B)	Mustafa	Kutlu	 C)	Oğuz	Atay
	 D)	Nurullah	Ataç	 E)	Orhan	Pamuk

8)	 (I) Nietzsche “Ceza insanı eğitmez, sadece evcilleştirir.” der. (II) Çünkü suç işleme dürtüsü ya da 
kötülük sadece dışarıdan gelmez. (III) Suçun ya da kötülüğün kaynağı içimizdedir. (IV) Çünkü 
suçu anlatan bütün büyük romanların altında aslında bu soru vardır. (V) Tarih boyunca insanın 
insana, toplumun topluma, toplumun insana uyguladığı şiddeti gözden geçirecek olursak bunu 
daha iyi kavrarız. 

 Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
A)	I	 B)	II	 C)	III	 D)	IV	 E)	V

9)	 Sevdiğim bir muharrir “aşk, ölümün gülümseyen yüzüdür.” der. Bu mesut cümleyi her hatırladı-
ğımda, onu kendim söylememiş olduğuma müteessir olurum. Çünkü bu iki mefhumdan birini, 
ötekini hatırlamadan hiçbir zaman düşünmedim hatta onlar benim için eş doğmuş mefhumlar 
değil, birbirini tamamlayıcı yegâne hakikatlerdir. İnsan zekâsının bu ikiz kanadı, hayat aynasın-
da daima yan yana çırpınırlar. Büyüğe, bütüne, kemale ancak onlara eriştiğimiz, bu tecrübeleri 
nefsimize mal ettiğimiz zaman vasıl oluruz.

 Bu parçada yazarın sözlerine bir alıntıyla başlamasının nedeni aşağıdakilerden hangisi 
olamaz?
A)	Geniş	bir	kültür	birikimi	olduğunu	göstermek		
B)	 İleri	sürdüğü	görüşlerini	inandırıcı	kılmak
C)	Kendi	düşüncesini	güçlendirmek/pekiştirmek	
D)	Söyleyeceklerini	belirginleştirmek	
E)	Kendi	görüşünü	ve	düşüncesini	desteklemek

10)	 Uzun sürdü güz. Ama ne güzeldi... Tatlı yağmurlar, ardından güneşli sonbaharlar, serin akşa-
müstüleri ( ) İnsanı şehirden alıp kırlara, parklara, bahçelere çağıran; devamlı yürüme, avare 
avare dolaşma arzusu uyandıran zamanlardır.

 Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilebilir? 
A)	Nokta	 B)	Üç	nokta	 C)	İki	nokta	 D)	Ünlem	 E)	Soru	işareti

11)	 Cemal Süreya’nın “Yazarların Cumhurbaşkanı” unvanı verdiği yazar Türk edebiyatının usta ka-
lemlerindendir. Deneme, eleştiri, inceleme, günlük, anı türündeki eserleri ile düşünce ve sanat 
hayatımızın gelişmesinde önemli rolü oldu. Yazılarının en belirgin özelliği kendi yaşantısından 
ve düşüncesinden hareketle genellemelere ulaşmasıdır. Çağdaş Türk hümanizminin kurucula-
rından biridir.

 Bu parçada aşağıdaki yazarların hangisinden bahsedilmektedir?
	 A)	Nurullah	Ataç	 B)	Salah	Birsel	 C)	Mehmet	Kaplan
	 D)	Sabahattin	Eyüpoğlu	 E)	Vedat	Günyol
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7. ÜNİTE: SÖYLEV
KONULAR
OKUMA ÇALIŞMALARI
•	 Cumhuriyet	Dönemi’nde	söylev
•	 İslamiyet’in	kabulünden	önceki	Türk	edebiyatında	söylev
•	 İslamiyet	etkisinde	gelişen	Türk	edebiyatında	söylev
•	 Paragrafta	anlam	ile	ilgili	çalışmalar
•	 İmla	ve	noktalama	çalışmaları

YAZMA ÇALIŞMALARI
•	 Güncel	bir	konudan	yola	çıkarak	bir	söylev	metni	yazma	çalışması

SÖZLÜ İLETİŞİM
•	 Hazırlanan	söylevi	sınıfta	sunma
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OKUMA ÇALIŞMALARI

Hazırlık

1)	 Güzel,	doğru	ve	etkili	konuşmanın	birey	ve	toplum	yaşamındaki	önemini	belirtiniz.

2)	 Türk	 edebiyatında	 söylev	 türünün	 önemli	 temsilcilerini	 ve	 bunların	 eserlerini	 araştırınız	
(1.etkinliğe	yöneliktir.).

3)	 Atatürk’ün	 “Onuncu	Yıl	 Söylevi”ni	 sınıfta	 dinleyiniz.	 Atatürk’ün	 bu	 konuşması	 sırasında	
neler	hissettiğinizi	arkadaşlarınızla	paylaşınız.

1. Metin

ATATÜRK'ÜN ONUNCU YIL SÖYLEVİ
Türk	Milleti!
Kurtuluş	Savaşı'na	başladığımızın	15'inci	yılındayız.	Bugün	cumhuriyetimizin	onuncu	yılını	dol-

durduğu	en	büyük	bayramdır.
Kutlu	olsun!
Bu	anda	büyük	Türk	milletinin	bir	ferdi	olarak	bu	kutlu	güne	kavuşmanın	en	derin	sevinci	ve	he-

yecanı	içindeyim.
Yurttaşlarım!
Az	zamanda	çok	ve	büyük	işler	yaptık.	Bu	işlerin	en	büyüğü,	temeli,	Türk	kahramanlığı	ve	yüksek	

Türk	kültürü	olan	Türkiye	Cumhuriyeti'dir.
Bundaki	muvaffakiyeti	Türk	milletinin	ve	onun	değerli	ordusunun	bir	ve	beraber	olarak	azimkârane	

yürümesine	borçluyuz.
Fakat	yaptıklarımızı	asla	kâfi	görmeyiz.	Çünkü	daha	çok	ve	daha	büyük	işler	yapmak	mecburiye-

tinde	ve	azmindeyiz.	Yurdumuzu	dünyanın	en	mâmur	ve	en	medeni	memleketleri	seviyesine	çıka-
racağız.	Milletimizi	en	geniş	refah,	vasıta	ve	kaynaklarına	sahip	kılacağız.	Millî	kültürümüzü	muasır	
medeniyet	seviyesinin	üstüne	çıkaracağız.

Bunun	için,	bizce	zaman	ölçüsü	geçmiş	asırların	gevşetici	zihniyetine	göre	değil,	asrımızın	sürat	
ve	hareket	mefhumuna	göre	düşünülmelidir.	Geçen	zamana	nisbetle,	daha	çok	çalışacağız.	Daha	
az	zamanda,	daha	büyük	işler	başaracağız.	Bunda	da	muvaffak	olacağımıza	şüphem	yoktur.	Çünkü,	
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Türk	milletinin	karakteri	yüksektir.	Türk	milleti	çalışkandır.	Türk	milleti	zekidir.	Çünkü	Türk	milleti	millî	
birlik	ve	beraberlikle	güçlükleri	yenmesini	bilmiştir.	Ve	çünkü,	Türk	milletinin	yürümekte	olduğu	terak-
ki	ve	medeniyet	yolunda,	elinde	ve	kafasında	tuttuğu	meşale,	müspet	ilimdir.	Şunu	da	ehemmiyetle	
tebarüz	ettirmeliyim	ki,	yüksek	bir	insan	cemiyeti	olan	Türk	milletinin	tarihî	bir	vasfı	da,	güzel	sanatları	
sevmek	ve	onda	yükselmektir.	Bunun	içindir	ki,	milletimizin	yüksek	karakterini,	yorulmaz	çalışkanlı-
ğını,	fıtrî	zekâsını,	ilme	bağlılığını,	güzel	sanatlara	sevgisini,	millî	birlik	duygusunu	mütemadiyen	ve	
her	türlü	vasıta	ve	tedbirlerle	besliyerek	inkişaf	ettirmek	millî	ülkümüzdür.

Türk	milletine	çok	yaraşan	bu	ülkü,	onu,	bütün	beşeriyete	hakikî	huzurun	temini	yolunda,	kendine	
düşen	medeni	vazifeyi	yapmakta,	muvaffak	kılacaktır.

Büyük	Türk	milleti,	onbeş	yıldan	beri	giriştiğimiz	işlerde	muvaffakiyet	vadeden	çok	sözlerimi	işit-
tin.	Bahtiyarım	ki	bu	sözlerimin,	hiçbirinde	milletimin,	hakkımdaki	itimadını	sarsacak	bir	isabetsizliğe	
uğramadım.

Bugün,	aynı	inan	ve	katiyetle	söylüyorum	ki,	millî	ülküye,	tam	bir	bütünlükle	yürümekte	olan	Türk	
milletinin	büyük	millet	olduğunu	bütün	medeni	âlem,	az	zamanda,	bir	kere	daha	tanıyacaktır.

Asla	şüphem	yoktur	ki	Türklüğün	unutulmuş	büyük	medeni	vasfı	ve	büyük	medeni	kabiliyeti,	bun-
dan	sonraki	inkişafı	ile,	âtinin	yüksek	medeniyet	ufkunda	yeni	bir	güneş	gibi	doğacaktır.

Türk	Milleti,
Ebediyete	akıp	giden	her	on	senede,	bu	büyük	millet	bayramını	daha	büyük	şereflerle,	saadetler-

le	huzur	ve	refah	içinde	kutlamanı	gönülden	dilerim.	Ne	mutlu	Türküm	diyene!
Mustafa Kemal ATATÜRK, Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri I-III

Metinde Geçen Bazı Kelime ve Kelime Grupları
azimkârane : Kararlılıkla, kararlı olarak.
fıtri  : Doğuştan.
inkişaf  : Gelişme, gelişim.
kâfi  : Yeterli, yetecek ölçüde olan.
mamur  : Bayındır.
muasır  : Çağdaş.
muvaffakiyet : Başarı.
müspet  : Olumlu.
mütemadiyen : Ara vermeden, sürekli olarak, mütemadi.
tebarüz etmek : Belirmek, görünmek.

Yukarıda verilen kelimelerin doğru telaffuzuna yönelik çalışmalar yapınız.

“Mâmur, nisbet, fıtrî, hakikî” gibi kelimelerin yazımındaki standart dışı kullanımlar yazarın ter-
cihi ve metnin yazıldığı döneme özgüdür.

Okuduğunuz	metin,	Atatürk’ün	Türkiye	Cumhuriyeti’nin	onuncu	yılı	münasebetiyle	Ankara’da	
düzenlenen	büyük	törende	yaptığı	söylevdir.	Atatürk;	söylevinde	yakın	tarihimizin	nasıl	ve	hangi	
şartlarda	vücut	bulduğu,	Türkiye	Cumhuriyeti’nin	ilk	on	yılında	geçirdiği	değişim	üzerinde	durur.	
Bu	sürede	her	alanda	büyük	ve	fedakârca	adımlar	atıldığını	ancak	ülkeyi	çağdaş	ve	ileri	medeni-
yetler	seviyesine	çıkarmak	için	daha	çok	işlerin	yapılması	gerektiğini	belirtir.	Atatürk	bunu	gerçek-
leştirmenin	yolu	olarak	da	ilim,	fen,	kültür	ve	sanata	vurgu	yapar.	

Metin ve Türle İlgili Açıklamalar
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Söylev
Bir	kişinin	topluluk	önünde	bir	düşünceyi	açıklamak,	bir	inancı	savunmak,	bir	görüşü	benimset-

mek	amacıyla	yaptığı	coşkulu	ve	etkileyici	konuşmalara	söylev	(nutuk/hitabet);	konuşmayı	yapan	
kişiye	de	hatip	denir.	Söylev	türündeki	metinlerin	genel	özellikleri	şunlardır:

•	 Dinleyicileri	yakından	ilgilendiren	bir	konu	ele	alınır.
•	 Düşünceye	dayalı	bir	yazı	planına	göre	oluşturulur.	
•	 Konuyla	ilgili	soyut	düşünceler	değil,	somut	örnekler	verilir.
•	 Genellikle	söyleşmeye	bağlı	anlatım	biçimi	kullanılır.	Konuya	göre	emredici	anlatım,	coşku	

ve	heyecana	bağlı	anlatım	biçimleri	gibi	farklı	anlatım	biçimlerinden	de	yararlanılabilir.
•	 Sade,	açık,	etkileyici	ve	heyecan	verici	bir	dil	kullanılır.	
•	 Dil	alıcıyı	harekete	geçirme	işlevi	ve	heyecana	bağlı	işlevinde	kullanılır.
•	 Ünlem	cümlelerine	sıkça	yer	verilir,	uzun	cümlelerden	ve	basmakalıp	ifadelerden	kaçınılır.
•	 Etkili	ve	vurgulu	bir	cümle	ile	bitirilir.

Dünya Edebiyatında Söylev
Söylev	türünün	dünya	edebiyatında	ilk	örnekleri	Eski	Yunan'da	ortaya	çıkmıştır.	Eski	Yunan	

hatiplerinden	en	meşhurları	Perikles,	Demosthenes	(Demostes)	ve	Eschıne’dir	(Eşin).	Perikles’in	
söylevleri	 günümüze	ulaşmamıştır.	 “Hatiplerin	Sultanı”	 diye	bilinen	Demosthenes'in	en	önemli	
söylevi	ise	Yunanistan’ı	ele	geçirmeye	çalışan	Makedonya	hükümdarı	Filip’e	karşı	yaptığı	konuş-
malardır.

Romalıların	Yunanistan’ı	ele	geçirmesiyle,	Latin	edebiyatında	da	söylev	gelişmeye	başlamış-
tır.	Hitabet	eğitimini	Yunanistan'da	yapmış	olan	Çiçero	bu	türün	en	iyi	örneklerini	vermiş	ve	ha-
tipler	hakkındaki	fikirlerini,	“De	Oratore”	adlı	kitapta	toplamıştır.	Fransız	edebiyatında	ise	Bossuet	
(Bosse),	Mirabeau	(Mirabu)	ünlü	hatiplerdir.

Arap	edebiyatında	İslamiyet	öncesinde	hitabete	büyük	önem	verilmiş	ve	meşhur	hatipler	yetiş-
miştir.	İslamiyet’in	doğuşu	ile	hitabet	çok	daha	gelişmiş	bir	nesir	türü	hâline	gelmiş	ve	birçok	hatip	
yetişmiştir.	Hz.	Muhammed’in	insanları	dine	çağırmak	ve	muhataplarını	etkileyip	ikna	etmek	için	
yaptığı	konuşmalar	ile	Veda	Haccı	esnasında	yaptığı	konuşma	(Veda	Hutbesi)	Arap	edebiyatının	
ve	İslam	dünyasının	önemli	örneklerindendir.	Bu	dönemle	birlikte	İslam	dünyasında	hutbe	gele-
neği	oluşmuş	ve	buna	bağlı	kurallar	belirlenmiştir.

Türk Edebiyatında Söylev
Türk	edebiyatında	Bilge	Kağan’ın	Türk	milletine	seslendiği	Orhun	Abideleri	(Göktürk	Yazıtları)	

ilk	söylev	olarak	kabul	edilir.	İslamiyet	etkisinde	gelişen	Türk	edebiyatında	daha	çok	askerî	ve	dinî	
söylevler	dikkat	çeker.	Ancak	bunların	birçoğu	günümüze	ulaşmamıştır.

Türk	edebiyatında	Batılı	anlamda	söylevin	ilk	örnekleri	Tanzimat	Dönemi’nde	verilmeye	başla-
nır.	Mustafa	Reşit	Paşa’nın	Tanzimat	Fermanı’nın	ilanı	için	Gülhane’de	toplanan	kalabalığa	yap-
tığı	konuşma	bu	dönemin	meşhur	söylevidir.	Türk	edebiyatında	söylev	türü,	İkinci	Meşrutiyet'ten	
(1908)	sonra	gelişmeye	başlar.	Maliye	Nazırı	Cavit,	Lütfi	Fikri,	İzmir	Mebusu	Seyit,	İsmail	Hakkı,	
Rıza	Tevfik	Bölükbaşı,	Ömer	Naci	bu	dönemin	önemli	hatiplerden	bazılarıdır.	

Millî	Mücadele	Dönemi’nde	Mehmet	Akif	Ersoy,	Halide	Edip	Adıvar,	Hamdullah	Suphi	Tanrıö-
ver	söylevleriyle	öne	çıkan	hatiplerdir.	Mehmet	Akif	Ersoy’un	Kurtuluş	Savaşı	sırasında	Anado-
lu'da	çeşitli	camilerde	verdiği	vaazlar	halk	üzerinde	çok	etkili	olmuştur.	İzmir’in	işgalini	protesto	
etmek	için	Sultanahmet	Meydanı'nda	düzenlenen	mitinglerde	Halide	Edip	ve	Hamdullah	Suphi	
yaptıkları	konuşmalar	ile	Türk	milletinin	duygularını	tüm	dünyaya	haykırmışlardır.	Cumhuriyet	Dö-
nemi’nde	Atatürk,	 çeşitli	 vesilelerle	yaptığı	 konuşmalarla	Türk	edebiyatında	söylev	 türünün	en	
güzel	ve	başarılı	örneklerini	vermiştir.	Bu	dönemin	önemli	hatiplerinden	bazıları	şunlardır:	Ham-
dullah	Suphi,	Mustafa	Necati,	Mahmut	Esat	Bozkurt,	Ruşen	Eşref	Ünaydın,	Behçet	Kemal	Çağlar,	
Selim	Sırrı	Tarcan,	Osman	Bölükbaşı…
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1)	 Söylev	türündeki	metinler	konusuna,	amacına	ve	hedef	kitlesine	göre	farklı	özellikler	taşır	mı?	
Okuduğunuz	söylevden	hareketle	tartışınız.	

2)	 “Atatürk’ün	Onuncu	Yıl	Söylevi”nde	ortaya	koyduğu	düşünce	ve	görüşleri	belirleyiniz.
3)	 “Yurdumuzu	dünyanın	en	mâmur	ve	en	medeni	memleketleri	seviyesine	çıkaracağız.”	sözü	ile	

ortaya	konulan	millî	ülkü	ve	buna	bağlı	temel	kavramlar	nelerdir?	Okuduğunuz	söylevin	ana	düşün-
cesiyle	ilişkilendirerek	açıklayınız.

4)	 Türkiye	Cumhuriyeti,	kuruluşundan	10.	yılına	kadar	nasıl	bir	değişim	ve	gelişim	göstermiştir?	
Okuduğunuz	metinden	hareketle	açıklayınız.	

5)	 Atatürk	 Türkiye	 Cumhuriyeti’nin	 ve	 Türk	 milletinin	 geleceği	 için	 hangi	 hedefleri	 koymuştur?	
Okuduğunuz	metne	göre	bu	hedefleri	gerçekleştirmek	için	neler	yapılmalıdır?	Açıklayınız.	

6)	 Okuduğunuz	metindeki	anlatım	biçimlerini,	düşünceyi	geliştirme	yollarını	ve	bunların	işlevlerini	
belirleyiniz.

7)	 Okuduğunuz	ve	dinlediğiniz	söylevden	hareketle	söylevlerde	kullanılan	dil	ve	anlatım	özellik-
lerini	belirleyip	maddeler	hâlinde	tahtaya	yazınız.

8)	 “Atatürk’ün	Onuncu	Yıl	Söylevi”	adlı	metin	söylev	türünün	hangi	özelliklerini	taşımaktadır?
9)	 Metinde	kullanılan	görselin	metnin	türüyle	ilişkisini	belirleyerek	metne	katkısını	değerlendiriniz.

Metni Anlama ve  Çözümleme

Okuduğunuz	metinde	geçen	millî,	manevi	ve	evrensel	değerler	 ile	sosyal,	siyasi,	 tarihî	ögeleri	
belirleyiniz.	Ulaştığınız	sonuçları	aşağıdaki	tabloya	örnekteki	gibi	yazınız.

2. Etkinlik

Çalışkanlık ...................

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

Türk milleti
çalışkandır.

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

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

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

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

Araştırma	sonuçlarından	hareketle	Türk	edebiyatında	söylev	türünün	önemli	temsilcilerini	ve	bun-
ların	eserlerini	aşağıdaki	tabloda	ilgili	yerlere	yazınız.

1. Etkinlik

Önemli Temsilcileri Eserleri

Türk 
Edebiyatında 
Söylev Türü
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Aşağıdaki	metni	okuyunuz.

a)	Okuduğunuz	bu	metne	göre	Atatürk	yapacağı	konuşmalardan	önce	neler	yapmaktadır?	Belir-
tiniz.

b)	Okuduğunuz	metinlerden	ve	dinlediğiniz	“Onuncu	Yıl	Söylevi”nden	hareketle	bir	hatip	olarak	
Atatürk’ün	belirgin	özellikleri	nelerdir?	Sözlü	olarak	ifade	ediniz.

c)	Atatürk’ün	diğer	önemli	söylevleri	nelerdir?	Bu	söylevlerin	Türk	tarihi	açısından	önemini	belir-
tiniz.	

3. Etkinlik

(...)
Atatürk neşeli ve sağlıklı idi. Bana Selanik'i ve doğduğu evi uzun uzun anlattırdı. Duygulandı. O 

sıralarda Onuncu Yıl Nutku'nu yazmış okuyordu. “Kısa olmasını istedim.” dedi.
“Ne mutlu Türk'üm diyene" ibaresi üzerinde özellikle duruyordu. Böyle nutuklarını yüksek sesle 

tekrarlamak ve günde birkaç kere okumak âdeti idi. Kütüphanesinde gezerek okudu ve ben de dinli-
yordum. Birden durdu, "On yıl önce bugün... Biliyor musun, ne mücadele içinde idik." dedi. “Meclis 
zabıtlarını okudum. Nutuk'taki açıklamaları biliyorum, sizden de dinlemiştim." dedim. Güldü:

“Tarih, okuduklarındır, doğru. Fakat ben sana bilmediğin bir şeyi anlatayım. Tarihî hadiselerin 
cereyanı sırasında, bazen fizyolojik arızalar mühim rol oynarlar. Tabiat ya mani olur veyahut yardım 
eder." diye söze başladı. "On yıl önce bugün Cumhuriyet'i ilan etmek lazımdı. Hadiselerin seyri bunu 
icap ettiriyordu. Fırka'da ve Meclis'te münakaşalar cereyan ederken bildiğin gibi beni davet ettiler. O 
heyecanlı celselerde söz söylemek benim aradığım işti. Uzun söz söyleyemedim, cumhurbaşkanı seçil-
diğim zaman söylediğim nutuk en kısa beyanatlarımdan biridir. (…) Kim bilir, uzun söylemediğim 
belki de isabetli olmuştur." diye de ilave etti.

(...)
Afet İnan, Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler

Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938)
Selanik'te	doğdu.	Selanik	Askerî	Rüştiyesini,	Manastır	Askerî	İdadisini	

ve	Harbiyeyi	bitirdi.	
Askerlik	 hayatı	 boyunca	 çeşitli	 görevlerle	 Şam,	 Trablusgarp	 ve	 Sela-

nik’te	bulundu.	Birinci	Dünya	Savaşı’nın	başlamasıyla	isteği	üzerine	Çanak-
kale	Cephesi'nde	tümen	komutanı	olarak	atandı.	Çanakkale	Savaşları’nda	
göstermiş	olduğu	üstün	komutanlık	vasıfları	sadece	muharebenin	değil,	sa-
vaşın	genel	akışını	ve	sonucunu	değiştirdi.	1916	yılından	itibaren,	Doğu	ve	
Güney	Cephelerinde	kolordu	ve	ordu	komutanlığı	yaptı.	Filistin	ve	Suriye	
cephelerinde	görev	aldı.	

1919’da	geniş	yetkilerle	merkezi	Erzurum'da	bulunan	Dokuzuncu	Ordu	Müfettişliğine	atandı.	
Aynı	yıl	Samsun'a	çıkarak	Türk	Millî	Mücadelesi'ni	başlattı.	Amasya	Genelgesi,	Sivas	ve	Erzu-
rum	Kongrelerini	topladı.	Askerî	görevlerinden	istifa	ederek	23	Nisan	1920'de	Ankara'da	Türkiye	
Büyük	Millet	Meclisini	topladı.	Meclis	başkanı	seçildi.	1921'de	Başkomutanlık	görevini	üstlene-
rek	Anadolu'nun	düşman	işgalinden	kurtarılması	için	mücadele	etti.	Sakarya	Meydan	Savaşı’nı	
ve	Başkomutanlık	Meydan	Savaşı’nı	kazandı.

254



DİL BİLGİSİ
1)	 Atatürk’ün	“Onuncu	Yıl	Söylevi”ni yazım ve noktalama bakımından inceleyiniz. Elde etti-

ğiniz sonuçları arkadaşlarınızla paylaşınız.

2)	 Yurttaşlarım!
 Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli, Türk kahramanlığı ve 

yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir.
 Bundaki muvaffakiyeti Türk milletinin ve onun değerli ordusunun bir ve beraber olarak azimkâ-

rane yürümesine borçluyuz.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A)	Kısa	sürede	milletçe	önemli	işler	yapıldığına
B)	Türk	milletinin	en	büyük	başarısının	cumhuriyeti	kurmak	olduğuna
C)	Yeni	Türk	devletinin	kısa	sürede	kurulduğuna
D)	Türkiye	Cumhuriyeti’nin	Türk	kültürüne	dayandığına
E)	Cumhuriyeti	kurmak	için	Türk	milletinin	ve	ordusunun	birlikte	çalıştığına

3)	 …yaptıklarımızı asla kâfi görmeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiye-
tinde ve azmindeyiz. Yurdumuzu dünyanın en mâmur ve en medeni memleketleri seviyesine çıka-
racağız. Milletimizi en geniş refah, vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız. Millî kültürümüzü muasır 
medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız.

Bu parçanın bütününde vurgulanmak istenen düşünceyi belirleyiniz. 

4)	 Milletimizi en geniş refah, vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız. Millî kültürümüzü muasır 
medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız.

 Bunun için, bizce zaman ölçüsü geçmiş asırların gevşetici zihniyetine göre değil, asrımızın 
sürat ve hareket mefhumuna göre düşünülmelidir. Geçen zamana nisbetle, daha çok çalışacağız. 
Daha az zamanda, daha büyük işler başaracağız.

a) Yukarıdaki paragrafların aynı tema etrafında düzenlenip düzenlenmediğini belirtiniz.

b) Yukarıdaki iki paragrafı birbirine bağlayan ifadeyi belirleyiniz. 

c) Yukarıdaki paragrafların ana düşüncesini ve yardımcı düşüncelerini belirtiniz. 

	29	Ekim	1923'te	Cumhuriyet'in	ilan	edildiği	gün	Türkiye	Cumhuriyeti'nin	ilk	cumhurbaşkanı	
oldu.	Dört	dönem	üst	üste	cumhurbaşkanı	seçildi.	Cumhuriyet'in	ilanı	ile	devlet	örgütü	ve	toplum	
yönetiminin	çağdaş	devlet	anlayışına	uygun	olarak	düzenlenmesi	ve	milletin	çağdaş	uygarlık	
seviyesine	en	kısa	zamanda	erişebilmesi	yolunda	büyük	inkılaplar	gerçekleştirdi.	Türk	bağım-
sızlık	mücadelesini	ve	Türkiye	Cumhuriyeti'nin	kuruluşunu	anlatan	“Büyük	Nutuk”u	yazdı	(1927).	
TBMM,	özel	bir	kanunla	kendisine	"Atatürk"	soyadını	verdi	(1934).	

Eserleri: Nutuk	(söylev),	Medeni	Bilgiler	(hukuk),	Geometri	(ders	kitabı)…
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Hazırlık

1)	 Bilim,	edebiyat	ve	siyasette	ün	yapmış	kişilerin	tarihî	olaylar	karşısında	söyledikleri	nutuk-
ların	yazıya	geçirilmesinin	önemini	belirtiniz.

2)	 Topluluk	önünde	güzel	ve	etkili	konuşmak	bir	yetenek	midir	yoksa	sonradan	kazanılabilen	
bir	beceri	midir?	Tartışınız.

2. Metin

KÖŞE MİNDERİ
Hanımefendiler,	aziz	arkadaşlarım!
Size	bir	hâtıramı	anlatmakla	söze	başlayacağım.	İstanbul’dan	ayrılmazdan	sekiz	on	gün	evveldi,	

içimde	garip	bir	arzu	hâsıl	olduğunu	hissetmeğe	başladım.	Bu	arzu	benim	için	bir	düğüm	idi,	bir	mu-
amma	idi.	Bunu	tahlil	ettikçe,	hayretim	gitgide	artıyordu.	(…)	bu	garip	arzunun	tesiri,	hasreti	altına	
düşmüştüm.	Evimde	bir	köşe	minderi	istiyordum.	Akşam	saatlerinde	evime	döndüğüm	vakit,	terlikle-
rimi	çıkarsam,	sırtımı	duvara	dayasam,	bu	köşe	minderinde	otursam	diyordum.	Bu,	nasıl	bir	arzu	idi?	
Düşündüm,	ruhumda	bir	hastalık	başladığına	ihtimal	verdim..

Evimde	bir	köşe	minderi...	Yalnızlık,	sessizlik,	onun	üstünde	ben,	kendi	kendime	dalgın	düşünü-
yorum.	İnanınız	ki,	târif	etmekte	zorluk	çektiğim	bu	arzu,	kalbimde	bir	sıla	hastalığı	şeklini	almıştı.	
İçime	bakmaktan	korku	duyuyordum;	bu	köşe	minderi	arzusu	ne	idi?

Bir	 ikindi	 saati,	Divanyolu’na	doğru	gezmeğe	çıktım.	Dalgındım,	daha	doğrusu	hasta	 idim.	Bir	
müddetten	beri	Darülfünun	gençleriyle,	Ocak	arkadaşlarımla	beraber	ziyaret	ettiğim	türbeleri,	camile-
ri,	İstanbul’un	his	ve	hayal	veren	o	tarih	ve	san’at	köşelerini	birer	birer	tekrar	dolaşıyordum.	Karşıma	
bir	Yunan	otomobili	çıktı.	İçinde	Yunan	zabitleri	vardı.	Önünde	küçük	bir	Yunan	bayrağı	sallanıyordu;	
içimdeki	keder,	yakıcı	bir	zehir	hâlini	aldı.	Divanyolu	ve	bir	Yunan	otomobili...	Bu	ne	yaman,	ne	kor-
kunç	bir	manzara	idi...

Divanyolu,	İstanbul’un	üzerinden	asırlarca	tarih	akmış	olan	bir	caddesidir.	Rumeli	gazalarına	gi-
den	orduların	muzaffer	alayları,	bu	caddeden	dönüp	İstanbul’a	girerdi.
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Divanyolu	ve	bir	Yunan	otomobili...	Gözlerimin	gördüğüne	kalbim	nasıl	tahammül	edebilirdi?
Süleymâniye'yi	ziyaret	etmeğe	karar	verdim.	İngiliz	polislerinin	nöbet	beklediği	Bayezıt	Meyda-

nı’ndan	geçdim	ve	yavaş	yavaş,	düşüne	düşüne,	yana	yana,	Süleymaniye’nin	harimine	vâsıl	oldum.	
O	gün,	büyük	mabet	kimsesizdi,	tenha	idi.	Hattâ	temizlik	yapmak	için	içindeki	halıları	bile	çıkarmış-
lardı.	Dışarının	güneşle	kamaşmış	 ilkbahar	havasına	rağmen,	 içerde	koyu	bir	gölge	ve	derhâl	his	
edilen	bir	serinlik	vardı.

Bu	mabet,	devletimizin	en	büyük	günlerinde	kurulmuştu.	Topraklarında	Tuna	akan,	Nil	akan	ve	
Fırat	akan	yüzbeş,	yüzon	milyonluk	bir	halk,	servet	ve	san’atta	misli	olmayan	bir	 ihtişam	o	devrin	
kuvveti	ve	azameti	idi.

O	devletin	müdafaası,	yalnız,	yola	çıktığı	vakit	güneş	kendisiyle	beraber	yürüyormuş	gibi,	gözler	
kamaştıran	ordularla	temin	edilmemişti;	onu	koruyan	Kafkas	Dağları,	Rumeli	Balkanları	gibi	mânia-
lar,	geçilmez	nehirler,	nihayeti	gelmez	mesafeler	vardı.

Süleymâniye,	böyle	bir	devrin	gururunu	ifade	etmek	üzere	yükselmişti.
Süleymaniye,	aşkla	dolu	bir	göğüsten	çıkan	bir	ah	gibi,	İstanbul	tepelerinin	üstünde,	dalga	dalga	

kabarıp	o	heybeti	almıştı.	Süleymaniye	yükseldiği	zamanda,	Abbasî’lerin	Bağdat’ı	sadece	bir	vilâ-
yetti;	Emevî’lerin	Şam’ı,	Firavun’ların	Mısır’ı,	birer	valinin	yönettiği	vilâyetler,	eyaletlerdi.	Üç	büyük	
dinin	merkezi	onun	içinde	idi;	Yunan’dan,	Bizans’a;	Asurlulardan,	Keldanlılardan	Fenikelilere	kadar	
kaç	millet,	kaç	medeniyet	geniş	ülkeleri	içinde	silinip	kaybolmuştu.	Yirmi	yirmibeş	milleti	hükmü	al-
tına	alan	bu	yeni	Roma;	Avrupa,	Asya	ve	Afrika	üzerinde	geniş	ülkelere	yayılmış,	velvelesi	dünyayı	
tutmuş	muazzam	bir	kudretti...	Bunları	düşüne	düşüne	kendi	başıma,	yere	yavaş	yavaş	basarak	di-
rekleri,	kubbeleri,	sessiz	derinlikleri	seyrediyordum.	Gözlerim	nakışlara	takılıp	kalıyor,	kubbenin	girift	
yazısına	bakarak	dalıyordum.	Bu,	geçmiş	zamanların	ne	güzel	bir	yadigârı	 idi.	Bilmem	nasıl	oldu,	
ben	istemeksizin,	haberim	olmadan	ağzımdan	bir	“Of!”	sesi	çıktı.	Bütün	mâbet	birdenbire	ürperdi.	Se-
sim	direklerden	kemerlere,	kemerlerden	duvarlara	çarparak	yarım	kubbelere	ve	büyük	orta	kubbeye	
yükseldi,	mâbet	bana	cevap	verdi,	o	da	benim	gibi	haykırdı:

“Oo...f!..	Oo...f!..”
Şimdi	ben	ürpermeğe	başladım;	hassas	mâbet	benimle	beraber	inliyordu.	Ses,	bir	aralık	derinle-

şerek,	uzaklaşarak,	bitecekmiş	zannını	verdiği	hâlde,	yeniden	büyüyor,	başımın	üzerine	her	taraftan	
gelen	bir	inilti	hâlinde	tekrar	tekrar	dökülüyordu:	“Oo...f!..	Oo...f!..”

Gâliba	 o	 da	 benim	duyduklarımı	 duyuyordu,	 o	 da	 istilâya	 uğrayan	 İstanbul'un	 üstünde	 benim	
düşündüklerimi	düşünüyordu.

Somaki	direklere,	mermer	kemerlere,	nakışlı	kubbelere	sinen	eski	ruhlar	uyanmıştı,	şikâyet	sesi,	
o	derinliklerin	içinde	fırtınaya	tutulmuş	bir	deniz	uğultusu	gibi,	coşa	coşa	devam	ediyordu.	Büyük	ma-
bet,	mâtemli	evlâdının	kederine	iştirak	etmiş,	benimle	beraber	uzun	uzun	inliyordu;	Oo...f!..	Oo...f!..

İşte	o	zaman,	içimdeki	düğüm	çözüldü,	köşe	minderinin	ne	olduğunu	o	zaman	anladım	ve	dışa-
rıya	çıktım.

İkindi	güneşi,	geniş	yangın	yerleri	üzerinde	parlayarak	zavallı	İstanbul'u	aydınlatıyordu.	Evet,	an-
ladım	ben	ne	istiyormuşum:	Aradığım	şey,	hudutları,	nihayetsiz	mesafeler	içinde	kaybolmuş	büyük	
ve	mahfuz	bir	vatanda,	her	tehditten	uzak,	emin	bir	payitahtta,	hiçbir	tehlike	hissi	duymayan	bir	evin	
içinde,	cedlerim	gibi	sırtımı	müsterih	duvara	dayayarak	dalmak,	düşünmek	istiyormuşum.	Köşe	min-
deri,	bende	mahfuz	bir	vatan	hasretinden	başka	bir	şey	değilmiş.

Hanımlar,	efendiler!
Bundan	sonrasını	biliyorsunuz.	Biz,	kendi	payitahtımızın	içinde,	haydutlar,	hırsızlar	gibi,	bir	yer-

den	diğer	yere	gitmek	 için	gece	saatlerini,	karanlıkları	bekliyorduk.	Ondan	birkaç	ay	evvel	de,	 İz-
mir’de	Yunan	jandarmalarının	süngüleri	ucunda,	Yunan	karakoluna	gittiğim	saati	hatırlıyordum..	Biz,	
vatan	toprakları	üstünde,	vatan	hasretini	tatmış	kimselerdik.
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Süleymâniye’yi	ziyaretimden	beş	on	gün	sonra	idi.	Anadolu	içerilerine	doğru	yola	çıktım.	Saman-
dıra’ya	yaklaşırken	arabam	bir	noktada	durdu.	Bundan	yararlanarak	yakın	bir	sırtın	üstüne	çıktım	
ve	 İstanbul’u	gözlerimle	aradım.	Uzakta,	 tâ	derinlerde	gökten	daha	koyu	bir	mavilik	görünüyordu.	
Ufkun	üstünde,	minarelerle	ürperen,	kubbelerle	dalgalanan	masmavi	bir	şekil	vardı.	O,	sesleri	bana	
gelmeyecek	kadar	uzakta	idi.	O,	renk	farkları	belli	olmayacak	kadar	uzakta	idi.	Bu	bakış,	bir	vedâ	idi,	
bir	son	vedâ!	Kendi	kendime	sordum:	Tekrar	avdet	edebilecek	miyim,	onun	sokakları	içinde	bir	defa	
daha	dolaşmak	bana	nasip	olacak	mı?	Yoksa…	yoksa...	bu	ayrılış,	geri	dönülmeyen	bir	yolculuğun	
başlangıcı	olmasın?	Bu	ne	yaman	bir	tâlih	idi.	Babam	Mora'dan	hicret	etmişti,	ben	İstanbul’dan	hicret	
ediyordum.

Üçyüzotuzbeş	baharının	ihtilâllerini	hatırlarsınız.	Anadolu’nun	her	tarafında	vatan	müdâfaasının	
karşısına	çıkan	hiyanet,	kaç	şekle	girip	son	ümidi	boğmak	için	uğraşıyor,	mücadele	ediyordu.	Zaman	
oldu,	Ankara	etrafında	ateş	dalgaları,	az	daha	bir	çenber	gibi	dolanıp	kapanacaktı.	Bu	esnada,	bir	
akşam	Millet	Meclisinin	karşısındaki	bahçede	otururken,	sokakta	bir	İstanbul	hanımı	gördüm.	Sizin	
üzerinizdeki	çarşaflar	gibi	bir	çarşaf	giyiyordu.	O	da	bizimle	beraber	fırtına,	kasırga	uğrağı	yerlere	
muhaceret	etmişti.	İstanbul’un	uğradığı	felâketi,	gözlerimin	önünden	geçen,	siyah	çarşafa	bürünmüş	
bu	İstanbul	kadını	kadar	hangi	şekil	ifade	edebilirdi?

O	zaman	İstanbul’u,	düşman	eliyle	kapatılan	Ocağımızı	ve	sizi	bir	defa	daha	düşündüm.	Zaten	
İstanbul,	odamızda,	duvarda	asılı	duran	bir	levha	gibi,	dâima	hayalimizin	önünde	hazır	duruyordu.	
Günün	 ışığı	dışımızı	aydınlatıyor,	gecenin	karanlığı	 ise,	 içimizi	aydınlatıyor.	Asıl	gece	saatlerinde	
ruhun	ufukları	genişliyor,	içimizdeki	hicran	yolları	açılmağa	başlıyor.

Fakat	şimdi	İstanbul’dayız	ve	size	kavuştuk.	Bu	ne	saâdet...	Aşılmaz	mesafelerin	sonunda,	arada	
yenilmez	mânialar	ve	kendisi	erişilmez	bir	noktaya	çekilmiş	duran	İstanbul’dayız	ve	Ocağımızdayız.	
Bu	ne	saâdet...	Ne	yazık	ki	gözlerimizin	hasret	aradığı	birçok	kardeşler,	uzun	mücadele	senelerin-
de	şehit	düştüler.	Bu	bayram	günümüzde	onları	aramızda	görmüyoruz.	Anadolu	mücadelelerinde,	
memleketi	bu	güne	eriştirmek	 için	can	verenleri	şimdi	 teessürle	hatırlıyorum.	Bundan	kırkbeş,	elli	
sene	sonra,	çiftçinin	sapanı	toprakları	karıştırırken,	İstiklâl	Muharebesinde	şehit	düşen	kahramanla-
rımızın	kemiklerini	meydana	çıkaracak.	Vatan	topraklarının	birçok	köşelerinde	bu	kurtuluş	günü	için	
gözlerini	kapayan	kardeşlerimizi	takdisle,	minnetle	bir	dakika	beraber	düşünelim...

Hamdullah Suphi TANRIÖVER 

haz.: Fethi Tevetoğlu
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Metinde Geçen Bazı Kelime ve Kelime Grupları
girift  : Güzel yazı sanatında boş yer bırakmayacak biçimde iç içe istif edilmiş (yazı).
mahfuz  : Saklanmış, korunmuş, korunan, saklı.
mânia  : Engel.
muamma : Anlaşılmayan, bilinmeyen şey.
muazzam : Güçlü, önemli. 
müsterih : Bütün kaygılardan kurtulup gönlü rahata kavuşan, içi rahat olan.
takdis  : Kutsal sayma, kutsama.
velvele  : Gereksiz telaş, gürültü ve heyecan.

“Ziyaret etmeğe, hâtıra, hâsıl olmak, târif etmek, gezmeğe, vâsıl olmak, hattâ, mâbed, ürpermeğe, 
gâliba, üçyüzotuzbeş” gibi kelimelerin yazımındaki standart dışı kullanımlar yazarın tercihi ve met-
nin yazıldığı döneme özgüdür.

II.	Meşrutiyet	Dönemi’nde	kurulan	Türk	Ocağı	Derneği	etrafında	birçok	şair,	yazar,	düşü-
nür	 ve	 hatip	Millî	 Mücadele’ye	 ve	 Cumhuriyet’in	 kuruluşuna	 önemli	 katkılarda	 bulunmuştur.	
Bu	aydınlardan	bir	tanesi	de	Hamdullah	Suphi	Tanrıöver’dir.	Okuduğunuz	söylev,	Hamdullah	
Suphi’nin	 işgal	kuvvetleri	 tarafından	kapatılan	İstanbul	Türk	Ocağının	1923’te	yeniden	açılışı	
münasebetiyle	yapılmıştır.	Bu	konuşmasında,	Türk	Ocağı	Derneği	üyelerine	seslenerek	Millî	
Mücadele	yıllarında	İstanbul’un	işgal	edilmesiyle	ilgili	duygu	ve	düşüncelerini	dile	getirmiştir.	

Topluluk	önünde	bir	düşünceyi	açıklamak,	bir	 inancı	savunmak,	bir	görüşü	benimsetmek	
amacıyla	yapılan	söylevlerin	belli	başlı	çeşitleri	şunlardır:	

Siyasi söylev:	Daha	çok	devlet	adamları	ile	parlamento	üyeleri	tarafından	siyasi	konularda	
yapılan	konuşmalardır.	Bu	tür	konuşmalar	genellikle	millet	meclislerinde,	seçim	meydanlarında,	
siyasi	toplantılarda	ve	mitinglerde	yapılır.	

Askerî söylev:	Komutanların	askerlerini	duygulandırıp	coşkulandırmak,	onlara	cesaret	ver-
mek	amacıyla	yaptıkları	konuşmalardır.	Bu	tür	konuşmalar	savaşlarda,	kışlalarda	yapılır.

Hukuki söylev:	Hukuk	konularında	özellikle	mahkemelerde	görülen	davalarla	ilgili	yapılan	
konuşmalardır.	Hukuki	kavram	ve	terimlere	çokça	yer	verilir.	Savcıların	iddianameleriyle	avu-
katların	savunmaları	bu	türün	en	yaygın	örnekleridir.	

Akademik söylev: Bir	bilim	ve	bilgi	dalında	uzmanlaşmış	kişiler	tarafından	akademi	ve	üni-
versitelerde,	bilimsel	toplantılarda	yapılan	konuşmalardır.	Bilimsel	toplantıların	açılış	konuşma-
ları,	bilimsel	ödüllerin	dağıtım	törenlerinde	yapılan	konuşmalar	bu	türün	ilginç	örnekleridir.	

Dinî söylev:	Peygamberler	ve	din	adamları	tarafından	mabetlerde	dinî	ve	ahlaki	konularda	
yapılan	konuşmalardır.	Bu	tür	konuşmaların	amacı	insanları	dinin	temel	ilkeleri	hakkında	aydın-
latmak;	doğruluğu,	iyi	ve	güzel	ahlakı	aşılamaktır.	Din	adamlarının	hutbeleri,	vaazları,	sohbetleri	
ile	radyo	ve	televizyonda	yapılan	ahlaki	konuşmalar	bu	tür	söylevlerin	örnekleridir.

1)	 Okuduğunuz	metinde	Hamdullah	Suphi	kime	seslenmektedir?	Hatip	ve	dinleyiciler	arasında	
nasıl	bir	ilişki	vardır?	Açıklayınız.	

2)	 Hamdullah	Suphi	dinleyicilerin	zihninde	işgal	altındaki	İstanbul’un	ve	ülkenin	durumuyla	ilgili	
nasıl	bir	tablo	çizmiştir?	Sizce	çizdiği	bu	tabloyla	dinleyicilere	ne	anlatmak	istemiş	olabilir?	

Metni Anlama ve  Çözümleme

Metin ve Türle İlgili Açıklamalar
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3)	 “Divanyolu”	ve	“Süleymaniye”	camisi	Türk	kültürü	ve	tarihî	açısından	nasıl	bir	anlam	ve	öneme	
sahiptir?	Metne	göre	açıklayınız.

4)	 Hamdullah	Suphi’nin	İstanbul’un	işgaliyle	ilgili	ortaya	koyduğu	bilgi,	tespit	ve	yorumlarını/gö-
rüşlerini	gerekçe,	kanıt,	tutarlılık,	geçerlilik,	doğruluk	açısından	değerlendiriniz.	

5)	 “Köşe	Minderi”	adlı	metinde	yazarın	iletmek	istediği	ana	düşünceyi	bir	cümle	ile	belirtiniz.	Met-
nin	ana	düşüncesi	ile	Millî	Mücadele	Dönemi	arasındaki	ilişkiyi	açıklayınız.	

6)	 “Köşe	minderi”	yazara	neyi	çağrıştırmaktadır?	Açıklayınız.	

7)	 Metindeki	anlatım	biçimlerini,	düşünceyi	geliştirme	yollarını	ve	bunların	işlevlerini	belirleyiniz.	

8)	 Okuduğunuz	metin	ile	Atatürk’ün	“Onuncu	Yıl	Söylevi”ni	tema,	dil	ve	anlatım	yönünden	karşı-
laştırınız.	Bu	iki	metin	arasındaki	benzer	ve	farklı	yönleri	aşağıdaki	tabloya	yazınız.	

Benzer Yönleri Farklı Yönleri

Tema

Dil ve anlatım

9)	 İyi	bir	hatipte	bulunması	gereken	üslup	özelliklerini	belirleyiniz.	Belirlediğiniz	özellikleri	aşağı-
daki	şemaya	yazınız.	

………………..........…
………………..........…

………………..........…
………………..........…

………………..........…
………………..........…

………………..........…
………………..........…

İyi Bir Hatibin Üslup Özellikleri 	

10)	 Okuduğunuz	metin	hangi	fikrî,	felsefi	veya	siyasi	akım,	gelenek	veya	anlayışa	bağlı	kalına-
rak	yazılmıştır?	Metinden	bu	akım,	gelenek	ve	anlayışı	yansıtan	ifadeleri	tespit	ederek	sözlü	olarak	
ifade	ediniz.	

11)	 “Köşe	Minderi”	adlı	metnin	konusuna	göre	çeşidi	nedir?	Belirtiniz.

Okuduğunuz	metinde	geçen	millî,	manevi	 değerler	 ile	 sosyal,	 siyasi,	 tarihî	 ögeleri	 belirleyiniz.	
Elde	ettiğiniz	sonuçlardan	hareketle	okuduğunuz	“Köşe	Minderi”	adlı	metinde	ifade	edilenleri	günü-
müzdeki	vatanseverlik	anlayışı	ve	millî	duyarlılık	çerçevesinde	yorumlayınız.	

1. Etkinlik

Okuduğunuz	metinden	Hamdullah	Suphi	Tanrıöver'in	fikrî	ve	edebî	kişiliğiyle	ilgili	çıkarımlarınızı	
sözlü	olarak	ifade	ediniz.

2. Etkinlik
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Hamdullah Suphi Tanrıöver (1885 - 1966)
İstanbul’da	 doğdu.	 Galatasaray	 Lisesini	 bitirdi.	 İstanbul	 Erkek	 Muallim	

Mektebinde	öğretmenlik	yaptı.	Türk	Ocağı	yönetim	kurulunda	görev	aldı.	Sa-
ruhan’dan	mebus	(milletvekili)	seçilerek	son	Osmanlı	Mebusan	Meclisine	gir-
di.	TBMM'de	milletvekili	olarak	bulundu.	İki	defa	Millî	Eğitim	Bakanlığı	yaptı.	
Bükreş	Büyükelçiliği	görevlerinde	bulundu.

Hamdullah	Suphi,	1919’da	İzmir’in	Yunanlılar	tarafından	işgali	sebebiyle	
İstanbul’da	düzenlenen	protesto	mitinglerinde	yaptığı	konuşmalarıyla	tanındı.	
İstanbul’un	 işgali	 ve	Türk	Ocaklarının	 kapatılması	 üzerine	Ankara’ya	 gidip	
fiilen	Millî	Mücadele’ye	katıldı.	Hamdullah	Suphi	şiir,	hikâye,	makale,	söylev,	konferans	türlerinde	
eserler	verdi.	Söylevleriyle,	“Türkçülük”	ve	“Millî	Edebiyat”	akımlarının	gelişmesine	katkıları	oldu.	
Mütareke	ve	Cumhuriyet’in	 ilk	yıllarında	coşkulu	ve	etkileyici	konuşmalarıyla	söylev	 türünün	en	
etkili	ve	güzel	örneklerini	verdi.	

Eserleri: Dağ	Yolu	(söylev),	Günebakan	(makale).

DİL BİLGİSİ

1)	 Okuduğunuz “Köşe	 Minderi” adlı metni yazım ve noktalama bakımından inceleyiniz. 
Elde ettiğiniz sonuçları arkadaşlarınızla paylaşınız.

2)	 Bir ikindi saati, Divanyolu’na doğru gezmeğe çıktım. Dalgındım, daha doğrusu hasta idim. Bir 
müddettenberi Darülfünun gençleriyle, Ocak arkadaşlarımla beraber ziyaret ettiğim türbeleri, camile-
ri, İstanbul’un his ve hayal veren o tarih ve san’at köşelerini birer birer tekrar dolaşıyordum. Karşıma 
bir Yunan otomobili çıktı. İçinde Yunan zabitleri vardı. Önünde küçük bir Yunan bayrağı sallanıyordu; 
içimdeki keder, yakıcı bir zehir hâlini aldı. Divanyolu ve bir Yunan otomobili... Bu, ne yaman, ne kor-
kunç bir manzara idi...
 Bu parçanın bütününde dile getirilmek istenen duygu aşağıdakilerden hangisidir?

A)	Acıma	 B)	Üzüntü	 C)	Hayal	kırıklığına	uğrama
	 D)	Umursamama	 E)	Pişmanlık

3)	 Süleymaniye, aşkla dolu bir göğüsten çıkan bir ah gibi, İstanbul tepelerinin üstünde, dalga 
dalga kabarıp o heybeti almıştı. Süleymaniye yükseldiği zamanda, Abbasî’lerin Bağdat’ı sadece bir 
vilâyetti; Emevî’lerin Şam’ı, Firavun’ların Mısır’ı, birer valinin yönettiği vilâyetler, eyaletlerdi. Üç büyük 
dinin merkezi onun içinde idi; Yunan’dan, Bizans’a; Asurlulardan, Keldanlılardan Fenikelilere kadar 
kaç millet, kaç medeniyet geniş ülkeleri içinde silinip kaybolmuştu.
 Bu parçada düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur? 

A)	Alıntılama	 B)	Benzetme	 C)	Karşılaştırma	 D)	Örnekleme	 E)	Tanımlama

4)	 “Süleymâniye”yi ziyaret etmeğe karar verdim. İngiliz polislerinin nöbet beklediği Bayazıt Mey-
danı’ndan geçdim ve yavaş yavaş, düşüne düşüne, yana yana, Süleymaniye’nin harimine vâsıl ol-
dum. O gün, büyük mabet kimsesizdi, tenha idi. Hattâ temizlik yapmak için içindeki halıları bile çıkar-
mışlardı. Dışarının güneşle kamaşmış ilkbahar havasına rağmen, içerde koyu bir gölge ve derhal his 
edilen bir serinlik vardı. 
 Bu parçada aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? 

A)	Açıklayıcı	anlatım	 B)	Karşılaştırma	 C)	Öyküleyici	anlatım
	 D)	Tartışmacı	anlatım	 E)	Tanımlama
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Hazırlık

1)	 İnsanların	genellikle	topluluk	önünde	konuşmaktan	çekindikleri	görülür.	Bu	durumun	ne-
denleri	sizce	neler	olabilir?	Düşüncelerinizi	belirtiniz.

2)	 Sizce	devlet	ve	milletin	karşılıklı	vazifeleri	nelerdir?	Sözlü	olarak	ifade	ediniz.

3)	 Söylev	vermek	isteyen	biri	hangi	ön	çalışmaları	yapar?	Bu	çalışmaların	söylevin	başarısın-
daki	etkisi	neler	olabilir?	Açıklayınız.

3. Metin

KÜL TİGİN ABİDESİ

Güney	yüzü
(1)	Tengri	teg	tengride	bolmış	Türk	Bilge	Kağan	bu	ödke	olurtum.	Sabımın	tüketi	eşidgil.	Ulayu	

ini	yigünüm	oğlanım	biriki	oğuşum	budunum	biriye	şadpıt	begler	yırıya	tarkat	buyruk	begler	Otuz	
[Tatar	...	]

(2)	 Tokuz	Oguz	 begleri	 budunı	 bu	 sabımın	 edgüti	 eşid	 katıgdı	 tıngla:	 İlgerü	 kün	 togsık[k]a	
birigerü	kün	ortusıngaru	kurıgaru	kün	batsıkınga	yırıgaru	tün	ortusıngaru	anda	içreki	budun	[kop]	
m[ang]a	k[örür].	[Bunç]a	budun	

(3)	kop	itdim.	Ol	amtı	anyıg	yok.	Türk	kağan	Ötüken	yış	olursar	ilte	bung	yok.	İlgerü	Şantung	
yazıka	tegi	süledim,	Taluyka	kiçig	tegmedim.	Birigerü	Tokuz	Ersinke	tegi	süledim.	Tüpütke	kiçig	
[teg]medim.	Kurıgaru	Yinçü	ög[üz]

Orhun Türkçesiyle

Güney	yüzü
(1)	Tanrı	 gibi	 gökte	 olmuş	Türk	Bilge	Kağanı,	 bu	 zamanda	oturdum.	Sözümü	 tamamiyle	 işit.	

Bilhassa	küçük	kardeş	yeğenim,	oğlum,	bütün	soyum,	milletim,	güneydeki	şadpıt	beyleri,	kuzeydeki	
tarkat,	buyruk	beyleri,	Otuz	Tatar…

(2)	Dokuz	Oğuz	beyleri,	milleti!	Bu	sözümü	iyice	işit,	adamakıllı	dinle:	Doğuda	gün	doğusuna,	
güneyde	gün	ortasına,	batıda	gün	batısına,	kuzeyde	gece	ortasına	kadar,	onun	içindeki	millet	hep	
bana	tâbidir.	Bunca	milleti	

(3)	hep	düzene	soktum.	O	şimdi	kötü	değildir.	Türk	kağanı	Ötüken	ormanında	otursa	ilde	sıkıntı	
yoktur.	Doğuda	Şantung	ovasına	kadar	ordu	sevk	ettim,	denize	ulaşmama	az	kaldı.	Güneyde	Do-
kuz	Ersine	kadar	ordu	sevk	ettim,	Tibete	ulaşmama	az	kaldı.	Batıda	İnci	nehrini	geçerek

(4)	Demir	Kapıya	kadar	ordu	sevk	ettim.	Kuzeyde,	Yir	Bayırku	yerine	kadar	ordu	sevk	ettim.	
Bunca	yere	kadar	yürüttüm.	Ötüken	ormanından	daha	iyisi	hiç	yokmuş.	İl	tutacak	yer	Ötüken	or-
manı	imiş.

Bu	yerde	oturup	Çin	milleti	ile
(5)	anlaştım.	Altını,	gümüşü,	ipeği,	ipekliyi	sıkıntısız	öylece	veriyor.	Çin	milletinin	sözü	tatlı,	ipek	

kumaşı	yumuşak	imiş.	Tatlı	sözle,	yumuşak	ipek	kumaşla	aldatıp	uzak	milleti	öylece	yaklaştırırmış.	
Yaklaştırıp,	konduktan	sonra,	kötü	şeyleri	o	zaman	düşünürmüş.	

(6)	İyi	bilgili	insanı,	iyi	cesur	insanı	yürütmezmiş.	Bir	insan	yanılsa,	kabilesi,	milleti,	akrabasına	
kadar	barındırmazmış.	Tatlı	sözüne,	yumuşak	ipek	kumaşına	aldanıp	çok	çok,	Türk	milleti,	öldün;	
Türk	milleti,	öleceksin!	Güneyde	Çogay	ormanına,	Tögültün	

Günümüz Türkçesiyle
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(7)	 ovasına	 konayım	 dersen,	 Türk	
milleti,	öleceksin!	Orda	kötü	kişi	şöyle	öğ-
retiyormuş:	Uzak	ise	kötü	mal	verir,	yakın	
ise	 iyi	mal	verir	diyip	öyle	öğretiyormuş.	
Bilgi	bilmez	kişi	o	sözü	alıp,	yakına	gidip,	
çok	insan,	öldün!	

(8)	O	yere	doğru	gidersen,	Türk	mil-
leti,	 öleceksin!	 Ötüken	 yerinde	 oturup	
kervan,	 kafile	 gönderirsen	 hiçbir	 sıkın-
tın	yoktur.	Ötüken	ormanında	oturursan	
ebediyen	il	tutarak	oturacaksın.	Türk	mil-
leti,	 tokluğun	 kıymetini	 bilmezsin.	 Açlık,	
tokluk	 düşünmezsin.	 Bir	 doysan	 açlığı	
düşünmezsin.	Öyle	olduğun	

(9)	 için,	beslemiş	olan	kağanının	sö-
zünü	almadan	her	yere	gittin.	Hep	orda	
mahvoldun,	yok	edildin.	Orda,	geri	kala-
nınla	 her	 yere	 hep	 zayıflayarak,	 ölerek	
yürüyordun.	 Tanrı	 buyurduğu	 için,	 ken-
dim	 devletli	 olduğum	 için,	 kağan	 otur-
dum.	Kağan	oturup	

(10)	aç,	fakir	milleti	hep	toplattım.	Fa-
kir	milleti	zengin	kıldım.	Az	milleti	çok	kıl-
dım.	Yoksa,	bu	sözümde	yalan	var	mı?	
Türk	beyleri,	milleti,	bunu	işitin!	Türk	mil-

letini	toplayıp	il	tutacağını	burda	vurdum.	Yanılıp	öleceğini	yine	
(11)	burda	vurdum.	Her	ne	sözüm	varsa	ebedî	taşa	vurdum.	Ona	bakarak	bilin.	Şimdiki	Türk	

milleti,	beyleri,	bu	zamanda	 itaat	eden	beyler	olarak	mı	yanılacaksınız?	Ben	ebedî	 taş	yonttur-
dum...	Çin	kağanından	resimci	getirdim,	resimlettim.	Benim	sözümü	kırmadı.

(12)	Çin	kağanının	maiyetindeki	resimciyi	gönderdi.	Ona	bambaşka	türbe	yaptırdım.	İçine	dışı-
na	bambaşka	resim	vurdurdum.	Taş	yontturdum.	Gönüldeki	sözümü	vurdurdum…	On	Ok	oğluna,	
yabancına	kadar	bunu	görüp	bilin.	Ebedî	taş	

(13)	yontturdum…	İl	ise,	şöyle	daha	erişilir	yerde	ise,	işte	öyle	erişilir	yerde	ebedî	taş	yonttur-
dum,	yazdırdım.	Onu	görüp	öyle	bilin.	Şu	taş...dım.	Bu	yazıyı	yazan	yeğeni	Yollug	Tigin.

Orhun Abideleri
haz.: Muharrem ERGİN

*Yay ayraç içinde verilmiş rakamlar, abidelerdeki asıl metnin satır numaralarıdır. Noktalı yerler, metindeki eksik 
yerleri göstermektedir.

Metinde Geçen Bazı Kelime ve Kelime Grupları
şadpıt : Bir unvan.
tarkat : Bir unvan, vezir, nazır; tarkanlar.

“Tengri, balmış, ödke, eşidgil, yigünüm, tıngla, beg” gibi kelimelerin yazımı metnin yazıldığı 
döneme özgüdür.
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Metin ve Türle İlgili Açıklamalar

“Göktürk	Yazıtları”,	“Orhun	Yazıtları”,	“Orhun	Kitabeleri”	gibi	farklı	isimlerle	de	anılan	Orhun	
Abideleri,	Türk	dilinin	en	eski	metinlerinin	yazılı	olduğu	taşlardır.	Moğolistan’da	Orhon	ırmağının	
eski	yatağı	yakınında	bulunduğu	için	genellikle	bu	adla	anılmaktadır.	Bu	abidelerden	en	önem-
lileri	şunlardır:	

Kül	Tigin	Abidesi:	Bilge	Kağan	tarafından	731’de	ölen	Şehzade	Kül	Tigin	 için	diktirilmiştir	
(732).	Bu	abidede	Bilge	Kağan	Türk	milletine	seslenerek	çeşitli	uyarılarda	bulunur;	Çinlilerin	
tatlı	sözlerine,	yumuşak	kumaşlarına	kandıklarında	kendilerini	bekleyen	 tehlikelerden	bahse-
der.	Bilge	Kağan	abidenin	hazırlanışını	bizzat	 takip	etmiştir.	Abidedeki	hitabe	Bilge	Kağan’ın	
ağzından	yazılmıştır.

Bilge	Kağan	Abidesi:	734	yılında	ölen	Bilge	Kağan’ın	oğlu	Tengri	Kağan	tarafından	baba-
sının	ölümü	üzerine	diktirilmiştir	(735).	Bu	abidede	Bilge	Kağan’ın	ağzından	yaptığı	hizmetler	
anlatılır.	

Bilge	 Tonyukuk	Abidesi:	 Büyük	 devlet	 adamı	Vezir	 Tonyukuk	 tarafından,	 ihtiyarlık	 döne-
minde	bizzat	diktirilmiştir	(716-734).	Bu	abidede	bu	döneme	ait	tarihî	olaylar,	bağımsızlık	için	
çekilen	sıkıntılar,	verilen	mücadeleler	ve	elde	edilen	başarılarda	Tonyukuk’un	etkisi	anlatılır.	

Bu	abideleri	taş	üzerine	kazıyarak	yazan	kişi	Yolluğ	Tigin’dir.	Kül	Tigin	Abidesi	için	Çin’den	
ayrıca	altı	sanatkâr	(bedizci)	getirtilmiştir.	Kül	Tigin	Abidesi	yirmi	günde,	Bilge	Kağan	Abidesi	
ise	otuz	dört	günde	kazınmıştır.	Kül	Tigin	Abidesinin	batı	yüzünü	ise	Çang	Sengüm	yazmıştır.	

Türk	adının,	Türk	milletinin	isminin	geçtiği	ilk	Türkçe	metinler	olan	bu	abideler	Türk	dili,	tarihi,	
edebiyatı,	sanatı,	kültürü	ve	sosyal	hayatı	hakkında	önemli	bilgiler	içermektedir.	Edebiyatımızdaki	
ilk	yazılı	metinler	olmasının	yanı	sıra	Türk	dilinin	tarihî	gelişimi	açısından	da	ayrı	bir	önem	taşır.	

Orhun	Abideleri	yabancı	etkilerden	uzak,	yalın	bir	Türkçeyle	yazılmıştır.	Anlatımda	benzet-
melere,	aliterasyonlara,	atasözü	ve	deyimlere	yer	verilmiştir.	Göktürk	alfabesiyle	yazılan	abide-
lerdeki	dil	ve	anlatım	zengin	bir	edebî	dilin	varlığını	gösterir.

1)	 “Kül	Tigin	Abidesi”	adlı	metnin	konusunu,	yazılış	amacını	ve	hedef	kitlesini	belirleyiniz.	Metnin	
bu	üç	unsura	göre	düzenlenip	düzenlenmediğini	inceleyiniz.	

2)	 Metinden	Bilge	Kağan’ın	kişilik	özelliklerini	yansıtan	cümleleri	tespit	ediniz.	Bu	sözlerin	sahibi	
Bilge	Kağan	nasıl	bir	kişiliğe	sahiptir?	Açıklayınız.	

3)	 Okuduğunuz	metnin	temel	iletisini	yansıtan	en	kapsamlı	yargıyı	tahtaya	yazınız.	Bilge	Kağan’ın	
bu	ana	düşünceye	hangi	yardımcı	düşüncelerden	hareketle	ulaştığını	sözlü	olarak	ifade	ediniz.	

4)	 Siyasi	söylevler,	bir	anlamda	devlet	adamlarının	kendilerini	 toplum	önünde	sınava	çekmesidir.	
Buna	göre	Bilge	Kağan’ın	hakanlığı	boyunca	hangi	alanlarda	kendini	başarılı	bulduğunu	belirleyiniz.	

5)	 Okuduğunuz	metinden	hareketle	söylev	dili	ile	doğal	dili	karşılaştırınız.	Ulaştığınız	sonuçlar-
dan	hareketle	söylevlerin	en	belirgin	dil	ve	anlatım	özelliğini	belirtiniz.	

6)	 Metindeki	açık	ve	örtük	iletileri	belirleyiniz.	
7)	 “Kül	Tigin	Abidesi”	adlı	metnin	yazıldığı	dönemin	tarihî,	siyasi	ve	sosyal	yapısıyla	bağlantısını	

inceleyiniz.	Elde	ettiğiniz	sonuçları	tahtaya	yazınız.
8)	 Orhun	 Abideleri	 yalnız	 tarihsel	 açıdan	 değil,	 içindeki	 yaşamsal	 deneyimler	 ve	 uyarılarıyla	

kültürümüz	açısından	da	çok	önemlidir.	Okuduğunuz	metinde	bahsedilen	yaşamsal	deneyimler	ve	
uyarıların	toplumsal	veya	bireysel	gerçeklikle	ilişkisini	inceleyiniz.	Elde	ettiğiniz	sonuçları	arkadaşla-
rınızla	paylaşınız.

Metni Anlama ve  Çözümleme
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9)	 Yazarın	metinde	ortaya	koyduğu	bilgi,	tespit	ve	yorumlar/görüşleri;	gerekçe,	tutarlılık,	geçerli-
lik,	doğruluk	açısından	değerlendiriniz.	

10)	Aşağıdaki	soruların	cevaplarını	okuduğunuz	metne	göre	ilgili	bölümleri	işaretleyerek	belirtiniz.

Sanatsal bir kaygıyla mı yazılmıştır?

Anlatım nesnel midir? 

Toplumu yakından ilgilendiren bir konu ele alınmış mıdır? 

Ünlem cümlelerine yer verilmiş midir?

Düşünceler belli bir plana göre düzenlenmiş midir? 

Uzun cümleler kullanılmış mıdır? 

Ele alınan konu temel nitelikleriyle ortaya konulmuş mudur?

Etkili ve vurgulu bir cümle ile bitirilmiş midir?

Konuyla ilgili somut örnekler verilmiş midir?

Evet Hayır

11)	Metindeki	anlatım	biçimlerini,	düşünceyi	geliştirme	yollarını	ve	bunların	işlevlerini	belirleyiniz.	
12)	Atatürk’ün	“Onuncu	Yıl	Nutku”	ile	Bilge	Kağan’ın	“Kültiğin	Abidesi”	adlı	metinleri	içerik,	dil	ve	

anlatım	bakımından	karşılaştırınız.	Ulaştığınız	sonuçlara	göre	bu	söylevler	arasında	ne	gibi	benzer-
likler	ve	farklılıklar	gördüğünüzü	belirtiniz.	

a)	Bilge	Kağan’ın	Türk	milletine	verdiği	öğütler	nelerdir?	Bunların	günümüz	için	de	geçerli	olduğu	
söylenebilir	mi?	Tartışınız.	

b)	Bilge	Kağan,	Türk	milletinin	başına	gelenleri	hangi	nedenlere	bağlamaktadır?	Öz	denetim	de-
ğerleriyle	ilişkilendirerek	cevaplandırınız.

1. Etkinlik

Sizce	Orhun	Abideleri'nin	oluşmasında	yazılı	ve	sözlü	kültürün,	toplumsal	değişmelerin	ve	etkile-
şimlerin	etkisi	neler	olabilir?	Okuduğunuz	metinden	hareketle	açıklayınız.	

2. Etkinlik

Okuduğunuz	“Kül	Tigin	Abidesi”	adlı	metinden	hareketle	Bilge	Kağan	hakkında	çıkarımlarda	bu-
lununuz.	Çıkarımlarınızı	aşağıdaki	şemaya	yazınız.		

3. Etkinlik

………………..........…
………………..........…

………………..........…
………………..........…

………………..........…
………………..........…

………………..........…
………………..........…

Bilge Kağan
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Bilge Kağan (683-734)     
Bilge	Kağan,	Göktürk	hanedanlığını	kuran	Kutluk	Kağan’ın	oğludur.	Babasını	8	yaşındayken	

kaybedince	töreye	uygun	olarak	kağanlık	amcası	Kapağan	Kağan’a	geçti.	Bilge	Kağan,	amcası-
nın	ölümü	üzerine	Göktürk	Devleti’nin	başına	geçti.	

Kağan	olduktan	sonra	devlet	yapılanmasını	yeniden	düzenleyerek	devleti	yeniden	güçlü	du-
ruma	getirdi.	Bilge	Kağan,	ordunun	başına	kardeşi	Kül	Tigin’i,	vezirliğe	ise	kayınpederi	Tonyu-
kuk’u	getirdi.	Bilge	Kağan	diğer	Türk	boyları	ile	mücadele	ederek	Türk	birliğini	sağladı.	Çin	ile	iyi	
ilişkiler	kurararak	Çin	sınırındaki	ticaret	merkezlerinin	düzenli	işlemesini	sağladı.	Çinlilerin	Türk	
birliğini	bozmaya	yönelik	hamlelerini	tecrübeli	Tonyukuk’un	yardımıyla	önledi.	Ülkesi	içinde	hu-
zuru	ve	birliği	sağlayan	Bilge	Kağan,	Çin'i	baskı	altına	almak	için	akınlar	yaptı.	Nihayetinde	Çin	
ordusunu	büyük	bir	bozguna	uğratarak	saf	dışı	bıraktı.	Bilge	Kağan	734	yılının	sonlarında	Çin	
elçisi	tarafından	zehirlenerek	öldürüldü.	

DİL BİLGİSİ 

1)	 Okuduğunuz “Kül	Tigin	Abidesi” adlı metni yazım ve noktalama bakımından inceleyiniz. 
Elde ettiğiniz sonuçları arkadaşlarınızla paylaşınız. 

2)	 (I) Güneyde Dokuz Ersine kadar ordu sevk ettim, Tibete ulaşmama az kaldı. (II) Batıda İnci 
nehrini geçerek Demir Kapıya kadar ordu sevk ettim. (III) Kuzeyde, Yir Bayırku yerine kadar ordu 
sevk ettim. (IV) Bunca yere kadar yürüttüm. (V) Ötüken ormanından daha iyisi hiç yokmuş.
 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde parçanın ana düşüncesi belirtilmiştir?

A)	I	 							B)	II	 C)	III	 D)	IV	 E)	V

3)	 Çin milletinin sözü tatlı, ipek kumaşı yumuşak imiş. Tatlı sözle, yumuşak ipek kumaşla aldatıp 
uzak milleti öylece yaklaştırırmış. Yaklaştırıp, konduktan sonra, kötü şeyleri o zaman düşünürmüş. 
İyi bilgili insanı, iyi cesur insanı yürütmezmiş. Bir insan yanılsa, kabilesi, milleti, akrabasına kadar ba-
rındırmazmış. Tatlı sözüne, yumuşak ipek kumaşına aldanıp çok çok, Türk milleti, öldün; Türk milleti, 
öleceksin!
 Yukarıdakileri ifade eden kişinin anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir?

A)	Çinlilerle	iyi	ilişkiler	kuran	insanların	çok	mutlu	olacağı
B)	Türklerin	Çin	malları	yerine	yerli	malları	tercih	etmesi	gerektiği	
C)	Türk	milletinin	Çinlilerle	ticaretten	kazançlı	çıktığı	
D)	Çinlilerin	bilgili	ve	cesur	insanları	sevmediği	
E)	Türk	milletinin	Çinlilerin	entrikalarına	karşı	dikkatli	olması	gerektiği		

4)	 Tanrı buyurduğu için, kendim devletli olduğum için, kağan oturdum. Kağan oturup aç, fakir mil-
leti hep toplattım. Fakir milleti zengin kıldım. Az milleti çok kıldım. Yoksa, bu sözümde yalan var mı? 
Türk beyleri, milleti, bunu işitin! Türk milletini toplayıp il tutacağını burda vurdum. Yanılıp öleceğini 
yine burda vurdum. Her ne sözüm varsa ebedî taşa vurdum.
 Bu sözlerin sahibi için aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez?

A)	Ülkesindeki	aç	ve	yoksul	kişileri	gözetmiştir.
B)	Ülkesinde	birlik	ve	beraberliği	sağlamıştır.						
C)	Kendi	iradesini	milletin	iradesinden	üstün	görür.
D)	Kendi	kişiliğinin	ve	gücünün	farkındadır.
E)	Uzak	görüşlü	ve	bilge	bir	devlet	adamıdır.	
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III. SELİM’İN NUTKU
Atalarım	 ve	dedelerim	 savaşçı	 ve	 akıncı	Padişahlar	 olup	 kırk	 elli	 şahlık	 yerleri,	 başta	Allah’ın	

yardımı,	sonra	da	din	yolunda	düşman	silâhlarına	kendini	siper	eden	yeniçeri	ocakları	gazilerinin	
gösterdiği	gayret	ve	sebatla	fethettiler.	

O	gaziler,	 o	 yiğitler	 padişahlarını	 baba	gibi	 bilip	 “Allah’a,	Resulüne	 ve	onun	Halifelerine	 itaat”	
âyetine	uyarak	düşman	karşısında	demir	duvar	gibi	dururlar,	şiddetlere	ve	mihnetlere	dayanıp	kat-
landılar.	Hak	din	uğrunda,	aslanlar	gibi	çarpışanları	Allah	da	muvaffak	kıldı.

Bu	yüzdendir	ki	adları	kıyamete	kadar	rahmetle	yâd	edilecektir.	Esirgeyen	ve	bağışlayan	Allah	her	
birinin	yerini	Cennet	etsin	âmin.	Allah’a	hamd	ederiz	ki	zamanımızdaki	askerler	de	onlardan	farksız-
dır.	Belki	de	içlerinde	öyle	yiğitler	vardır	ki	gözü	peklikte	ve	fedakârlıkta	eskileri	de	geride	bıraksalar	
yeridir.

Bu	nasıl	oluyor	da,	Allah	ve	Muhammed	düşmanı	bir	avuç	din	düşmanları	memleketlerimizi	eli-
mizden	almaya	başlıyor.	Kur’an,	Müslüman’a	zafer	vaat	etmiştir	ama	şu	şartlarla:

Birincisi;	dünyanın	bütün	hırslarını	ve	bağlarını	unutup	bir	kenara	itmesini,	ya	gazi	ya	şehit	rütbe-
sine	erişilmesini	gönlünde	duymuş	ve	aklına	koymuş	olmak.

İkincisi;	askerin	kumandanına	bütün	gönlüyle	bağlı	ve	itaatli	olması,	onun	dur	dediği	yerde	durup,	
yürü	dediği	yerde	yürümesidir.

Üçüncüsü;	ecel	gelmeyince	ölmeyeceğini,	eceli	yetmişse	rahat	döşeğinde	bile	gelip	kendini	bula-
cağını	bilmesidir.	Bu	şartları	yerine	getiren	orduya	Allah’ın	zaferi	bağışlamadığı	görülmemiştir.

Moskoflar,	(…)	açlığa	da	susuzluğa	da	katlanarak	yaraya,	bereye	aldırmayarak,	beş	yüz	yıldan	
beri	kâfirlerin	sırtını	yere	getirmeyi	adet	edinmiş	Osmanlı	Devleti’ne	zarar	verip,	haraplık	getirip	dur-
maktadırlar.

(…)	Çok	küçük	olanları	da	sürüp	götürüp	Hristiyan	yapmaya	çabaladılar.	Yazık,	çok	yazık,	din	
gayreti,	yeniçeri	yiğitliği	ne	oldu.	Ben	şehzade	iken	böyle	kara	haberler	işitir	de	kan	ağlardım,	gözle-
rime	uyku	girmez	olurdu.	Şimdi	padişahım,	hâlimi	bir	düşünün.

Hazırlık

1)	 Vatanseverlik	değerine	sahip	bireylerin	sorumlulukları	nelerdir?	Belirtiniz.

4. Metin
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Mert	 olup,	 başa	 gelenleri	 duyup,	 dinleyip	 de	 gayretlenmeyen,	 Yüce	Allah'tan	 zafer	 dileyip	 de	
cenge	atılmayan,	yarın	mahşer	günü	ulu	divanda,	Allah’a	ve	Resûlullah’a	ne	cevap	verecek?	İslâm	
olanlara	bu	hakaretleri	reva	gören	düşmanların	isteğini,	amacını	bilmeyecek	ne	var?	Dünyada	her-
kes	gelip	geçici,	konup	göçücüdür.	Ne	kadar	yaşasak	eninde	sonunda	ölecek	değil	miyiz?	Ölümün	
elinden	 kurtulan	 var	mı?	Düşman	elinde	 esir	 düşen	 kızlar,	 çocuklar,	 yaşlılar,	 yarın	mahşer	 günü	
yakamıza	yapışırlarsa	ne	yapacağız?	Ahirette	azap	çekmek	çok	zordur.

Benim	sizlerden	bir	esirgediğim	yok.	Elimden	geleni,	devletin	gücü	yettiğince	size	ulaştırıyorum.	
Padişahların	boynuna	borç	olanı	ben	de	yapıyorum.	Kıyamet	gününde	bana	sizlerin	yüzünden	bir	
soru	yönelirse	“Ya	Rabbi,	ben	kulun,	senin	dinine	can	baş	koyacak	gazilere	gereken	nasihati	ettim."	
derim	o	zaman	elbette	Allah	beni	affeder;	“Peki,	ya	sizler	ne	cevap	vereceksiniz?

Yiğit	kullarım,	aslan	kullarım,	hepinizden	isterim	ki	gayret	kemerini	belinize	birkaç	yerden	bağla-
yıp	düşman	üzerine	gözlerinizi	kırpmadan,	korkaklık	ve	alçaklık	edenleri	adamdan	saymadan	Allah’ı	
yanı	başınızda	hissederek	atılın.	Benim	duam	hep	sizinle	beraberdir.	Büyüğünüz,	küçüğünüz	berhu-
dar	olasınız.”

III. Selim, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi I
haz.: Ahmet Cevdet Paşa

Metin ve Türle İlgili Açıklamalar

Okuduğunuz	metin,	 III.	Selim’in	Osmanlı-Rus	Savaşı’nda	askerlere	cesaret	vermek	ama-
cıyla	söylediği	nutuktan	alınmıştır.	III.	Selim	1789	yılında	tahta	çıkınca	halk	arasında	heyecan	
yaratmıştır.	Devletin	bozulan	düzeni	için	birtakım	tedbirler	almaya	başlamış,	orduyu	iyileştirme-
ye	çalışmıştır.	III.	Selim	tahta	çıktığı	vakit	Osmanlı	Devleti	Rusya	ile	savaş	hâlindeydi.	Osmanlı	
ordusunun	durumu	 iyi	değildi,	yeniçeriler	arasında	başıbozukluk	hâkimdi.	 İstanbul’daki	saray	
ve	devlet	adamları	ordunun	bu	fena	durumunu	bilmedikleri	için	savaşa	devam	etmek	taraftarı	
idiler;	padişah	da	bu	yolda	orduya	teşvik	edici	ve	cesaret	verici	fermanlar	göndermekte	idi.	Ke-
mankeş	Mustafa	Paşa	komutasındaki	kuvvetler	Yaş	üzerine	yürürken	Fokşani	civarında	Rus	
kuvvetlerine	yenilmiştir	(1	Ağustos	1789).	Bunun	üzerine	III.	Selim	morali	bozulan	askere	ce-
saret	vermek	üzere	bir	konuşma	hazırlar.	Bu	konuşmayı	bir	ferman	ile	orduya	okunmak	üzere	
gönderir.	Padişahın	konuşması	orduya	okunur	ve	çoğaltılarak	her	tarafa	dağıtılır.	

İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatında Söylev 
Bu	dönemde	söylev	türü	diğer	millet	ve	medeniyetler	ile	mukayese	edildiğinde	bir	edebî	tür	

olarak	dinî	ve	askerî	çeşitlerinin	dışında	çok	fazla	gelişmemiştir.	Divan	edebiyatında	daha	çok	
şiir	 türüne	ve	belli	başlı	nesir	 türlerine	ağırlık	verilmesi,	halk	edebiyatının	 ise	sözlü	geleneğe	
dayanması	bu	türün	gelişimini	olumsuz	etkilemiştir.	Bu	dönemden	günümüze	söylev	türünde	
çok	fazla	metin	ve	bilgi	ulaşmamıştır.

Padişahların,	sadrazamların,	komutanların	özellikle	savaş	meydanlarında	yaptıkları	konuş-
malar	bu	dönemin	askerî	söylevlerine	örnek	gösterilebilir.	Sultan	Alparslan,	I.	Murat,	Fatih	Sul-

Metinde Geçen Bazı Kelime ve Kelime Grupları
mihnet: Sıkıntı.
sebat: Sözünden veya kararlarından dönmeme, bir işi sonuna değin sürdürme, direşme
“Mihnet, sebat, muvaffak, Resûlullah, berhudar olmak” kelime ve kelime gruplarının doğru te-

laffuzuna yönelik çalışmalar yapınız.
“Âyet, cennet, Kur'an” kelimelerinin yazımındaki standart dışı kullanımlar yazarın tercihi ve  

metnin yazıldığı döneme özgüdür.
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tan	Mehmet,	Kanunî	Sultan	Süleyman,	Sadrazam	İbrahim	Paşa,	III.	Selim’in	bu	tür	söylevlerin-
den	bazıları	dönemin	tarihçileri	tarafından	kayıt	altına	alınmıştır.	Bu	dönemin	en	karakteristik	
söylevleri	camilerde	yapılan	hutbe	ve	vaaz	türündeki	dinî	söylevlerdir.	Bunların	dışında	tasavvuf	
ve	tarikatların	yaygınlaşmasıyla	birlikte	tekkelerde	yapılan	konuşmalar	(sohbetler)	da	bu	türün	
örnekleri	sayılır.	Tezkiretü'l	evliya	türündeki	eserlerde	tanınmış	büyük	mutasavvıfların	sohbet-
lerinden	parçalar	nakledilmiş,	kimi	zaman	da	bu	sohbetler	müritleri	tarafından	derlenerek	kitap	
hâline	getirilmiştir.	İlk	büyük	Türk	mutasavvıflarından	Ahmet	Yesevi	dinî	söylev	türünde	en	eski	
ve	başarılı	örnekleri	vermiştir.	Mevlâna'nın	Konya'da	yaptığı	yedi	vaazından	meydana	gelen	
“Mecâilis-i	Seb'a”,	Aziz	Mahmut	Hüdayi’nin	“el-Mecâlisü'l-va'ziyye”	ve	“Nesâih	ve	Mevâiz”	adıy-
la	derlenen	vaazları	bu	dönemin	önemli	dinî	söylevleridir.	

Metni Anlama ve  Çözümleme

1)	 “III.	Selim'in	Nutku”	adlı	metin	ile	metnin	konusu,	amacı	ve	hedef	kitlesi	arasındaki	ilişkiyi	de-
ğerlendiriniz.	

2)	 Metnin	ana	düşüncesini	ve	yardımcı	düşüncelerini	belirleyiniz.	
3)	 a)	Okuduğunuz	metinde	yazar,	yaşadığı	dönemin	siyasi	ve	askerî	hayatıyla	ilgili	hangi	bilgileri	

veriyor?
 b)	Ana	düşüncenin	şekillenmesinde	dönemin	gerçekliği	ve	anlayışı	ne	kadar	etkili	olmuştur?	

Metne	göre	açıklayınız.	
4)	 Metindeki	anlatım	biçimlerini,	düşünceyi	geliştirme	yollarını	ve	bunların	işlevlerini	belirleyiniz.	
5)	 Okuduğunuz	metinde	geçen	askeri	kavram	ve	terimleri	belirleyiniz.	
6)	 Askerî	söylevlerde	kullanılan	üslup	özelliklerini	okuduğunuz	metinden	hareketle	sözlü	olarak	

ifade	ediniz.	
7)	 III.	Selim’in	askerleri	cesaretlendirmek	için	ileri	sürdüğü	görüşlerini	hangi	gerekçelere	dayan-

dırdığını	belirleyiniz.	Devletin	ve	ordunun	başında	III.	Selim’in	yerinde	siz	olsaydınız	askerlerinize	
neler	söylerdiniz?	Belirtiniz.	

8)	 III.	Selim’in	konuya	yönelik	yaklaşımını/tavrını	belirleyiniz.	
9)	 Okuduğunuz	metindeki	açık	ve	örtük	iletileri	belirleyerek	tahtaya	yazınız.	Bu	iletilerden	han-

gileriyle	günümüzün	sosyal,	siyasi	ve	askeri	yaşantısı	arasında	ilişki	kurulabileceğini	gerekçesiyle	
birlikte	açıklayınız.

10)	“III.	Selim'in	Nutku”	adlı	metinle	Hamdullah	Suphi’nin	“Köşe	Minderi”	adlı	metni	dil	ve	anlatım	
özellikleri	bakımından	karşılaştırınız.	Elde	ettiğiniz	sonuçlara	göre	bu	iki	metnin	benzer	ve	farklı	yönlerini	
belirtiniz. 

1. Etkinlik
a)	Okuduğunuz	metinde	geçen	millî,	manevi	değerler	 ile	siyasi,	 tarihî	ögeleri	belirleyiniz.	Elde	

ettiğiniz	sonuçları	aşağıda	boş	bırakılan	yere	yazınız.

b)	“15	Temmuz	Darbe	Girişimi	ve	Milletin	Zaferi”	adlı	dosyayı	https://www.tccb.gov.tr/assets/dos-
ya/15Temmuz/15temmuz_tr.pdf	adresinden	indirerek	okuyunuz.	Ülkemizin	tarih	boyunca	karşılaştığı	
tehditlere	karşı	milletimizin	sahip	olduğu	en	önemli	değerlerinden	“vatanseverlik”le	ilgili	düşünceleri-
nizi	okuduklarınızdan	hareketle	açıklayınız.

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

................................................................................................................................
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III. Selim (1761-1808)
III.	 Mustafa	 ve	Mihrişah	 Sultan'ın	 çocuğu	 olarak	 İstanbul’da	 dünyaya	

geldi.	Küçük	yaştan	itibaren	babasının,	babasının	ölümünden	sonra	da	am-
casının	nezaretinde	iyi	bir	eğitim	aldı.

III.	Selim,	7	Nisan	1789	tarihinde	28	yaşındayken	amcasının	vefat	et-
mesi	üzerine	tahta	çıktı.	Osmanlı	Devleti’nde	köklü	bir	yapısal	değişikliğe	
gerek	olduğu	inancına	sahip	olan	III.	Selim,	yenileşme	hareketlerini	başlattı.	
III.	 Selim	 tahta	 çıktığında	Osmanlı	 Devleti	 hem	Avusturya	 hem	 de	Rus-
ya’yla	savaş	hâlindeydi.	Başarısızlıkla	sonuçlanan	bu	savaşlar	1792	yılında	
Avusturya’yla	yapılan	Ziştovi	Antlaşması	ve	1792	yılında	Rusya’yla	yapılan	Yaş	Antlaşmasıyla	
son	buldu.	

Edebiyatı,	şiirleri,	yazmayı	çok	seven	III.	Selim	aynı	zamanda	iyi	derecede	Farsça	ve	Arapça	
bilmekteydi.

Dil bilgisi 
1) Okuduğunuz “III.	Selim’in	Nutku”	adlı metni yazım ve noktalama bakımından inceleyiniz. 

Elde ettiğiniz sonuçları arkadaşlarınızla paylaşınız. 

2)	 Mert olup, başa gelenleri duyup, dinleyip de gayretlenmeyen, Yüce Allah'dan zafer dileyip de 
cenge atılmayan, yarın mahşer günü ulu divanda, Allah’a ve Resûlullah’a ne cevap verecek? İslâm 
olanlara bu hakaretleri reva gören düşmanların isteğini, amacını bilmeyecek ne var? Dünyada her-
kes gelip geçici, konup göçücüdür. Ne kadar yaşasak eninde sonunda ölecek değil miyiz? Ölümün 
elinden kurtulan var mı? Düşman elinde esir düşen kızlar, çocuklar, yaşlılar, yarın mahşer günü 
yakamıza yapışırlarsa ne yapacağız? Ahirette azap çekmek çok zordur.

Bu parçanın ana düşüncesini ve yardımcı düşüncelerini belirleyiniz.

3)	 O gaziler, o yiğitler, Padişahlarını baba gibi bilip “Allah’a, Resulüne ve onun Halifelerine itaat” 
âyetine uyarak düşman karşısında demir duvar gibi dururlar, şiddetlere ve mihnetlere dayanıp kat-
landılar. Hak din uğrunda, aslanlar gibi çarpışanları Allah da muvaffak kıldı.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmıştır?
A)	Benzetmeden	 B)	Karşılaştırmadan	 C)	Kişileştirmeden
	 D)	Örneklemeden	 E)	Tanık	göstermeden

4)	 Benim sizlerden bir esirgediğim yok. Elimden geleni, devletin gücü yettiğince size ulaştırıyo-
rum. Padişahların boynuna borç olanı ben de yapıyorum. Kıyamet gününde bana sizlerin yüzünden 
bir soru yönelirse “Ya Rabbi, ben kulun, senin dinine can baş koyacak gazilere gereken nasihati 
ettim." derim o zaman elbette Allah beni affeder; “Peki, ya sizler ne cevap vereceksiniz?

Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)	Deyimlerden	yararlanılmıştır.	 	 B)	Birinci	kişi	ağzıyla	anlatım	vardır.
C)	Karşılaştırmaya	yer	verilmiştir.	 	 D)	İkilemeden	faydalanılmıştır.
E)	Niteleyici	ögelere	yer	verilmiştir.

5)	 Atalarım ve dedelerim savaşçı ve akıncı Padişahlar olup kırk elli Şahlık yerleri, başta Allah’ın 
yardımı, sonra da din yolunda düşman silâhlarına kendini siper eden Yeniçeri ocakları gazilerinin 
gösterdiği gayret ve sebatla fethettiler.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?
A)	Açıklama	 B)	Betimleme	 C)	Karşılaştırma
	 D)	Öyküleme	 E)	Tartışma
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A. Yazma Tür ve Tekniklerini Tanıma
Bu	ünitede,	güncel	bir	konudan	yola	çıkarak	bir	söylev	metni	yazacaksınız.	Bir	söylev	ya-

zarken	aşağıda	belirtilen	esaslara	uyulması	gereklidir:
•	 Dinleyicileri	yakından	ilgilendiren	bir	konu	ele	alınmalıdır.
•	 Dinleyicilerin	dikkatini	söylev	üzerine	çekmek	için	konu	açık,	sade	ve	inandırıcı	biçimde	

ortaya	konmalıdır.
•	 Konu	hakkında	önceden	geniş	bir	hazırlık	yapılmalıdır.	
•	 Konuyla	ilgili	bütün	bilgi	ve	belgeler	toplandıktan	sonra	söylevin	planı	hazırlanmalıdır:	
Giriş	bölümü:	Konuya	giriş	yapılır.	Söyleve	etkili	bir	başlangıç	yapmak	için	içeriğe	uygun	

soru	sorma,	şiir	okuma;	bir	fıkra,	hikâye,	anı	anlatma	gibi	tekniklere	başvurulabilir.		
Gelişme	bölümü:	Konunun	temel	nitelikleriyle	ortaya	konduğu	bölümdür.	Bu	bölümde	önce	

problemle	ilgili	bir	öneri	ya	da	tez	ileri	sürülür.	Sonra	problemle	ilgili	olay	ve	düşünceler	açıkla-
nır,	konu	geliştirilir.	Konuyla	ilgili	iddia	ve	ispatlara	değinilerek	karşıt	fikirler	çürütülür.	

Sonuç	bölümü:	Bu	bölümde	son	ve	kesin	yargı	belirtilir.
•	 Söylevlerde	genellikle	söyleşmeye	bağlı	anlatım	biçimi	kullanılabilir	ancak	söylevin	ko-

nusuna	bağlı	olarak	emredici	anlatım,	coşku	ve	heyecana	bağlı	anlatım	biçimlerinden	de	ya-
rarlanılabilir.	

•	 Söylevlerde	dil	alıcıyı	harekete	geçirme	ve	heyecana	bağlı	işlevlerinde	kullanılmalı,	kısa	
cümleler	tercih	edilmeli	ve	basmakalıp	ifadelerden	kaçınılmalıdır.	Söylev	etkili	ve	vurgulu	bir	
cümle	ile	bitirilmelidir.

B. Yazma Sürecini Uygulama
Belirleyeceğiniz	güncel	bir	konudan	yola	çıkarak	bir	söylev	metni	yazınız.	Yazdığınız	metni	

arkadaşlarınızla	paylaşınız.

YAZMA ÇALIŞMALARI
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A. Sözlü İletişim Tür ve Tekniklerini Tanıma 
Söylevler,	topluluk	önünde	yapılan	konuşmalardan	biridir.	Yazmış	olduğunuz	söylevi	arkadaşla-

rınıza	sunmadan	önce	yazınızı	tekrar	gözden	geçiriniz.	Konuşma	metninizi	planlayarak	buna	uygun	
konuşma	kartları	hazırlayınız	ve	konuşmanızı	mutlaka	prova	ediniz.	

Söylevler	dinleyicilerin	zevkleri,	kültür	düzeyleri,	gereksinimleri	dikkate	alınarak	oluşturulmalı;	ko-
nuşmanın	üslubu	buna	göre	belirlenmelidir.	Konuşmanıza	dinleyicilerinize	uygun	bir	hitap	cümlesi	
ile	başlayınız.	Etkili	 ve	kısa	cümlelerle	konuya	giriş	yaptıktan	sonra	sözü	uzatmadan	asıl	konuya	
geçiniz.	

Söylevlerde	inandırıcı	olmak	ve	dinleyicilere	güven	vermek	önemlidir.	Bunun	için	hatip	her	şeyden	
önce	anlattıklarına	kendi	inanmalı,	samimi	olmalıdır.	Dinleyicilerin	dikkatini	konuya	çekebilmek	için	
sesinizi	çok	iyi	kullanmalı,	vurgu	ve	tonlamalara	özen	göstermelisiniz.	Söylev	veren	kişinin	duruşu,	
jest	ve	mimikleri,	hareketleri	çok	önemlidir.	Bu	nedenle	beden	dilini	etkili	kullanmaya	çalışınız.	

Konuşmanızda	akıcılığı	bozacak	davranışlardan	kaçınınız.	En	çok	yapılan	söylev	kusurları;	söy-
leyişte	yersiz	ve	gereksiz	vurgular,	anlaşılmaz	ve	abartılı	sözler,	yersiz	bağırtılardır.	Hatip	bunlardan	
uzak	durmalıdır.	Konuşma	sırasında	dinleyicilerle	devamlı	göz	teması	kurmalı,	metne	mümkün	oldu-
ğunca	az	bakmalısınız.	Konuşmanızı	dinleyicilerle	iletişimi	kesmeden	devam	ettirmelisiniz.

İyi	bir	hatip,	söylevin	amacını	gerçekleştirmek	için	dinleyicileri	düşündürebilmeli,	onlarda	ilgi	uyan-
dırabilmeli,	hedeflediği	davranışlar	için	onları	harekete	geçirebilmelidir.	Size	ayrılan	süreyi	verimli	kul-
lanarak	söylevinizi	konuşmayı	özetleyici	ve	zihinde	kalabilecek	heyecanlı	ve	açık	cümlelerle	bitiriniz.

B. Sözlü İletişim Uygulamaları	
Yazma	çalışmalarında	hazırladığınız	söylevi	sınıfta	arkadaşlarınıza	sununuz.	

SÖZLÜ İLETİŞİM
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7. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1)	 Türk edebiyatında ilk söylev örneği olarak hangi eser kabul edilir?

2)	 Hamdullah Suphi, 1919’da İzmir’in Yunanlılar tarafından işgali sebebiyle İstanbul’da düzenlenen 
protesto mitinglerinde yaptığı konuşmalarıyla tanınmıştır. Mütareke ve Cumhuriyet’in ilk yılların-
da coşkulu ve etkileyici konuşmalarıyla söylev türünün en etkili ve güzel örneklerini verdi. Bu 
konuşmalarından bazılarını ............................ adlı eserlerinde toplamıştır.

 Yukarıdaki metinde boş bırakılan yerleri uygun kelime ya da kelime gruplarıyla tamamla-
yınız. 

3)	 Aşağıdaki tabloda bazı kavramlar verilmiştir. Bunların hangi söylev türüyle ilişkili olduğu-
nu belirleyerek karşılarına yazınız.

	
Kavramlar İlgili söylev türü 

a.	Millet	meclisleri,	seçim	meydanları,	siyasi	toplantılar
b.	Bilimsel	toplantılar,	açılış	konuşmaları
c.	Peygamberler,	din	adamları,	mabetler
ç.	Savcı,	iddianame,	avukat,	savunma
d.	Komutan,	asker

4)	 Hanımlar!
 Bu kadar acıdan sonra, bu kadar ayrılıktan sonra, yan yana çektiğimiz bu kadar hasretten sonra, 

kurtuluş günleri geldi. Siz bu kurtuluş günlerini bize kazandıran aziz şehitlerin, gazilerin anaları, 
arkadaşları, kız kardeşleri! Artık sevinin, sevinmek hakkınızdır, bayram edin, en büyük bayrama 
erdiniz, büyük bayramınız mübarek olsun.

 Bu parça aşağıdaki edebî türlerden hangisinden alınmış olabilir? 
A)	Deneme	 B)	Makale	 C)	Mülakat	 D)	Sohbet	 E)	Söylev

5) Aşağıdakilerden hangisi söylev türünün özellikleri ile ilgili değildir?
A)	Güzel	ve	etkili	söz	söyleme	sanatı	olması
B)	Sözlü	anlatıma	dayalı	bir	tür	olması
C)	Ünlem	cümlelerine	sıkça	yer	verilmesi
D)	Dilin,	alıcıyı	harekete	geçirme	işlevinde	kullanılması
E)	Karşılıklı	konuşmaya	dayanması

6)	 	 I.	 Konuyla	ilgili	soyut	düşünceler	değil,	somut	örnekler	verilmelidir.
	 	 II.	 Dinleyicilerin	anlayabileceği	sade,	açık,	etkileyici	ve	heyecan	verici	bir	dil	kullanılmalıdır.	
	 	III.	 Yalnızca	söyleşmeye	bağlı	anlatım	türü	kullanılmalıdır.	
	 	IV.	 Kısa	cümleler	tercih	edilmeli	ve	basmakalıp	ifadelerden	kaçınılmalıdır.
	 	V.	 Konuşmacı;	ses	tonuna,	jest	ve	mimiklerine,	vurgu	ve	tonlamasına	dikkat	etmelidir.
 Söylev türü hakkındaki yukarıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)	I	 B)	II	 C)	III	 D)	IV	 E)	V
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7)	 İslamiyet etkisinde gelişen Türk edebiyatındaki söylevler aşağıdaki konulardan hangi iki-
sinde daha çok yapılmıştır?
A)	Siyasi-	Askerî	 B)	Siyasi-Dinî	 C)	Hukuki-Dinî
	 D)	Dinî-Askerî	 E)	Hukuki-Siyasi

8) Aşağıdakilerden hangisi söylev türünün Latin edebiyatındaki en önemli temsilcisidir?
A)	Çiçero	 B)	Demosthenes	 C)	Eschıne
	 D)	İsokratis	 E)	Perikles

9)	 Atatürk’ün Türk bağımsızlık mücadelesini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu anlattığı eseri-
dir. Bu eserini 1927 yılında, Parti Kongresi'nde altı gün devam eden büyüleyici hitabetiyle okudu. 
Değerli tahlil ve tenkitlerle dolu olan bu eser, Türk tarihinin olduğu kadar Türk edebiyatının da 
ölmez eserlerinden biridir.  

 Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A)	Gençliğe	Hitabe	 B)	Büyük	Nutuk	 C)	Onuncu	Yıl	Nutku	
	 D)	Medeni	Bilgiler	 E)	Zabit	ve	Kumandan	ile	Hasbihâl

10) Aşağıdakilerden hangisi dinî söylevlerden biri değildir?
A)	Hutbeler
B)	Vaazlar
C)	Mutasavvıfların	sohbetleri
D)	Bilimsel	toplantılarda	yapılan	konuşmalar	
E)	Radyo	ve	televizyonda	yapılan	ahlaki	konuşmalar	

11)	 Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti millî birlik ve beraberlikle güçlükle-
ri yenmesini bilmiştir. Ve çünkü Türk milletinin yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda, 
elinde ve kafasında tuttuğu meşale, müspet ilimdir. Şunu da ehemmiyetle tebarüz ettirmeliyim ki 
yüksek bir insan cemiyeti olan Türk milletinin tarihî bir vasfı da güzel sanatları sevmek ve onda 
yükselmektir. Bunun içindir ki milletimizin yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, fıtrî zekâ-
sını, ilme bağlılığını, güzel sanatlara sevgisini, millî birlik duygusunu mütemadiyen ve her türlü 
vasıta ve tedbirlerle besliyerek inkişaf ettirmek millî ülkümüzdür.

 Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün ortaya koyduğu milli ülkünün temel 
kavramlarından biri değildir?
A)	Millî	birlik	duygusu	
B)	Türk	milletinin	yüksek	karakteri
C)	Askerî	alanda	ilerlemek	
D)	İlme	bağlılık	

	 E)	Güzel	sanatlarda	ilerlemek	

12)	 Bir kişinin topluluk önünde bir düşünceyi açıklamak, bir inancı savunmak, bir görüşü benimset-
mek amacıyla yaptığı coşkulu ve etkileyici konuşmalara ............................ denir.

 Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)	açık	oturum	 B)	konferans	 C)	münazara	 D)	panel	 E)	söylev
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1. Ünite Ölçme Değerlendirme
1.	Felsefe	biliminden	yararlanılmıştır. 4. C 9.	E
2.	 a)	Edebiyat	psikolojisinin,	b)	iç	monolog	-	bilinç	akışı
	 c)	Kâşgarlı	Mahmut’un	-	Dîvânu	Lugâti’t-Türk’tür
	 ç)	imgeler-	kavramlar
3.	a.	D			b.	D			c.	Y			ç.	D			d.	Y

5. A
6.	E
7.	C
8.	C

5. Ünite Ölçme Değerlendirme
1.	Metnin	türü	komedidir. 5.	D 11.	C
2.	 Güngör	Dilmen’in	“Aşkımız	Aksaray'ın	En	Büyük	Yangını”,	Dinçer	Sü-
mer’in	“Maviydi	Bisikletim”	oyunları	geçmişe,	çocukluk	dönemine	yönelen	
ve	eski	mekânları	ele	alan	eserlerdir.	
3.	a)	Dekor			b)	aksesuar			c)	meclis			ç)	efekt
4.	1-d,	2-e,	3-ç,	4-c,	5-a

6.	E 12.	E
7.	B 13.	C
8.	B 14. D
9. B 15.	C
10. A 16.	E

2. Ünite Ölçme Değerlendirme
1.	Küçürek	hikâyeden	söz	edilmektedir. 5.	D 9. D
2.	toplumcu	gerçekçilik-dinî	ve	millî	duyarlılıkları
3.	a.	Y			b.	D			c.	Y			ç.	D	
4.	1-b,	2-d,	3-ç,	4-a,	5-c

6.	E 10.	D
7.	E 11.	D
8.	B 12.	C

3. Ünite Ölçme Değerlendirme
1.	Dörtlüğün	nazım	türü	destandır.
2.	Benzeyen:	Başım	Kendisine	benzetilen:	Toprak	altında	bir	maden
				Benzetme	yönü:	Pişmiş	olması	Benzetme	edatı:	Gibi
3.	a.	Y			b.	Y			c.	D			ç.	D			d.	D

4.	E 9. B 14. B
5.	D 10. D 15.	C
6.	B 11.	D 16.	B
7.	D 12.	E
8.	C 13.	B

6. Ünite Ölçme Değerlendirme
1.	Konusuna	göre	türü	yazınsal	denemedir.	
2.	a.	D			b.	Y			c.	Y			ç.	D			d.	Y
3.	1-b,	2-d,	3-e,	4-c,	5-a

4.	A 7. D 10. B
5.	E 8. D 11.	E
6.	A 9.	A

7. Ünite Ölçme Değerlendirme
1.	Türk	edebiyatında	ilk	söylev	örneği	Orhun	Abideleri’dir.	
2.	Dağ	Yolu
3.	a.	siyasi	söylev	b.	akademik	söylev	c.	dinî	söylev	ç.	hukuki	söylev																																																																																																																																											
				d.	askeri	söylev

4.	E 7. A 10. D

5.	E 8. A 11.	C

6.	C 9.	B 12.	E

4. Ünite Ölçme Değerlendirme
1.	Bu	romancılarımızın	ortak	noktası	toplumcu	gerçekçi	anlayışla	eser	
vermeleridir.
2.	 Eser Yazar

Ankara Yakup	Kadri	Karaosmanoğlu
Çelo Abbas	Sayar
Yolcu	Nereye	Gidiyorsun? Sâmiha	Ayverdi
Ölü	Zaman	Gezginleri Hasan	Ali	Toptaş
Toprak	Ana Cengiz	Aytmatov
İhtiyar	Adam	ve	Deniz Ernest	Hemingway

3.	Abbas	Sayar	ve	Sâmiha	Ayverdi’nin	romanlarında	postmodernizmin	
etkileri	görülmez.

4.	E 9. C 14. C
5.	D 10. E 15.	B
6.	B 11.	A
7.	B 12.	B
8.	E 13.	B

CEVAP ANAHTARI
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EDEBİYAT TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
A-B

ahenk:	 Seslerin,	 hecelerin,	 kelimelerin	 ve	 cümle-
lerin	 sıralanışlarından,	 birbirleriyle	 olan	 ilişkilerinden	
doğan,	okurda	estetik	duygular	uyandıran	uyum	ve	ar-
moni.

anlatıcı:	Anlatmaya	bağlı	metinlerde	olayları,	kişi-
leri,	mekân	ve	zamana	ait	bilgileri	gören,	algılayan	ve	
anlatan,	 yazarın	 anlatma	 görevini	 yüklediği,	 olayların	
anlatımında	okuyucu	ile	karşı	karşıya	bıraktığı	kişi.

anlatma:	 Anlatmaya	 bağlı	 metinlerde	 anlatıcının;	
kişi	tanıtımı,	olayların	aktarılması	ve	iç	çözümlemeleri	
aktarmak	için	başvurduğu	temel	anlatım	tekniği.

bakış açısı:	 Anlatmaya	 bağlı	 metinlerde	 anlatıcı-
nın,	aktardığı	olayla	ilgili	ayrıntılara	hâkimiyeti	ve	ayrın-
tıları	aktarma	biçimi.	

bilinç akışı:	Bireyin	duygu	ve	düşüncelerinin	"seri	
ve	düzensiz"	şekilde	aktığı	bir	iç	konuşma.

Ç
çağrışım: Bir	 düşünce,	 görüntü	 vb.nin	 bir	 başka-

sını	hatırlatması.	Şiirde	kelimelerin	 temel	anlamlarına	
gönderme	yaparak	yeni	ve	soyut	anlamlar	kazanan	yan	
anlamlı	kelime	ve	kelime	grupları.

çatışma:	Edebî	metinlerde	farklı	düşünce	ve	hayat	
tarzından	dolayı	meydana	gelen	anlaşmazlık	durumla-
rı.	

D-E-F
dram:	 Acıklı,	 üzüntülü	 olayları,	 bazen	 güldürücü	

yönlerini	de	katarak	konu	alan	sahne	oyunu	veya	 te-
levizyon	filmi.

dramatik örgü:	Tiyatro	eserlerindeki	olay	örgüsü.
dramatik:	1.	Sahne	oyununa	özgü	olan.	2.	 İçinde	

gerilim,	çatışma	vb.	olaylar	bulunan.
edebî akım: Belli	 bir	 sanatkâr	 grubunun	 belli	 bir	

dönemde,	 müşterek	 dünya	 görüşü,	 estetik,	 sanat	 ve	
edebiyat	anlayışı	çerçevesinde	oluşturdukları	edebiyat	
hareketi;	bu	anlayış	ve	hareket	çevresinde	kaleme	alı-
nan	edebî	eserlerin	oluşturduğu	bütünlüğe	verilen	isim.

edebî sanat:	 Sözü,	 ifadeyi	 güzelleştirmek,	 sözün	
anlamını	 güçlendirmek	 için	 başvurulan	 söz	 ve	 anlam	
oyunlarının	tümüne	verilen	isim.

epik tiyatro: Toplumsal	 hayatta	 karşılaşılan	 hak-
sızlık,	 adaletsizlik,	 eşitsizlik,	 düzensizlik	 gibi	 konuları	
ele	 alan;	 seyircilerin	 oyunla	 bütünleşmesi	 için	 oyun	
sırasında	ara	sıra	onlarla	iletişim	kurulan,	seyirciyi	dü-
şünmeye	sevk	eden	tiyatro	türü.

fasıl: 1.	Ayırma,	bölme.	2.	Bir	kitabın	bölümlerinin	
her	biri.

G-H-İ
gerçeklik:	Gerçek	olan,	var	olan	şeylerin	tümü.
gösterme: Anlatmaya	 bağlı	 metinlerde	 bir	 olayı	

ya	da	durumu,	belli	bir	zaman	ve	yer	içinde,	daha	çok	
kişiler	 arası	 konuşma	 ve	 eylem	biçiminde	 okuyucuya	
sunana	anlatım	tekniğidir.	

hece ölçüsü:	Dizelerdeki	hece	sayısının	eşitliğine	
dayanan,	halk	şiiri	ölçüsü	olarak	bilinen	şiir	ölçüsü.

iç konuşma (monolog):	Roman	veya	hikâyede	ki-
şinin	kendi	kendisiyle	hesaplaşması,	tartışması	ve	ruh	
dünyasının	verildiği	yöntem.	

içerik:	 Eserin	 kapsadığı	 duygular,	 imgeler	 ve	 ha-
yaller;	muhteva.

imge: Bir	nesnenin	bilince	yansıyan	benzeri,	haya-
li,	 görüntüsü	 ya	da	bir	 uyarı	 aracı	 olmaksızın	 bilinçte	
beliren	nesne	ve	olay.

ironi:	 Söylenen	 sözün	 tersini	 kastederek	 kişiyle	
veya	olayla	alay	etme.

K
karakter:	Bir	eserde	duygu,	tutku	ve	düşünce	yön-

lerinden	ele	alınan	kimse.
komedi:	 İnsanların	 ve	 olayların	 gülünç	 taraflarını	

ortaya	koyan	sahne	eseri.
kurmaca:	1.	Dış	dünyanın	sanatçının	zihninde	yo-

rumlanarak	tekrar	şekil	ve	düzen	alması.	2.	Gerçek	ol-
mayan	ancak	gerçekmiş	gibi	yaşanmış	gibi	hayal	edilip	
üretilerek	okura	sunulan	olay	ve	olgular.

M-N
mitoloji: Efsaneler	bilimi.	Bir	millete	ait	efsanelerin	

tümünü	içine	alan	ve	onları	bir	düzen	içinde,	sistemli	bir	
biçimde	inceleyen	bilim.

nakarat: Şiirlerde	 bentlerin	 sonunda	 tekrarlanan	
mısra	veya	mısralar.	

nazım biçimi:	Mısra	 ve	 kafiyenin	durumuna	göre	
ortaya	çıkan	şiir	formları.

nazım birimi: Şiirde	en	küçük	anlam	bütünlüğünü	
sağlayan	ve	kendi	içinde	bağımsız	dize	topluluğu.

O-Ö
olay örgüsü:	Anlatmaya	dayalı	edebî	metinlerde,	

gündelik	 hayatta	 yaşanabilecek	 durumların	 kurguya	
dayalı	düzenlemesi.	

ölçü: Sözün	birtakım	bölümlere	ayrılarak,	her	bölü-
mün	hece	sayısınca	ya	da	hem	sayı	hem	de	hecelerin	
açıklık	kapalılık,	uzunluk	kısalık	yönünden	denkliği.

özetleme: Anlatmaya	 bağlı	 metinlerde	 çok	 uzun	
sürecek	bir	zamanın	kısa	anlatımla	verilmesi	yöntemi.	

P-R
perde:	Tiyatro	yapıtlarında,	oyunun	belli	başlı	bö-

lümlerine	verilen	ad.
ritim:	Şiirde	armoniyle	birlikte	ahengi	sağlayan	un-

sur.
S-Ş

sahne:	1.	Sinemada	dekorun	ve	kamera	açılarının	
değiştiği	yerler.	2.	Aynı	kişiler	ve	aynı	dekor	 (mekân)	
içinde	geçen,	sürekli	bir	olayı	gösteren	bir	ya	da	daha	
çok	çekimden	oluşan	görüntüler	dizisi.

şiir geleneği:	Şiirin	edebî	birikimden	yararlanması	
anlayışı.

T
tavır (tutum):	Bir	şair	veya	yazarın	eserini	ortaya	

koyarken	 yeteneğinden,	 dünya	 görüşünden,	 ilkelerin-
den,	bakış	açısından	yansıyan	ortak	tavır.

temel çatışma:	Edebî	metinlerde	gerilimi	sağlayan,	
olayların	dayandığı	asıl	unsur.	

tip:	Hikâye,	roman,	tiyatro	gibi	uzun	anlatıma	dayalı	
edebî	eserlerde	kişi	kadrosu	içinde	yer	alan	ve	belli	bir	
düşüncenin,	topluluğun	zihniyetini	ve	ideolojinin	temsil-
ciliğini	yüklenen	kişi.

trajedi: Konusunu	efsanelerden	veya	tarihsel	olay-
lardan	 alan,	 acıklı	 sonuçlarla	 bağlanan	 bir	 tür	 tiyatro	
eseri,	facia,	tragedya.

U-Ü
uyumsuz (absürt/saçma) tiyatro: İnsanın	 yaşa-

ma,	doğaya	olan	uyumsuzluğunu,	doğadan	kopmuşlu-
ğunu	sezdirici	bir	yolla	XX.	yüzyıl	ortasında	yeni	bir	öz	
ve	biçimle	veren	tiyatro	türü.	

üslup: Her	yazarın,	her	hatibin	 fikrini,	duygularını	
anlatmak	için	kullandığı	özel	anlatış	tarzı.
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