
TÜRK EDEB‹YATI 2

OLAY ÇEVRES‹NDE OLUfiAN EDEBî MET‹NLER

1. Olay Çevresinde oluflan Edebî Metinleri Tan›ma ve Grupland›rma

(Masal ve Destandan, Hikâye ve Romana; Karagöz ve Seyirlik Oyunlardan, 

Modern Tiyatro Metinlerine)

2.  Anlatmaya Ba¤l› Edebî Metinleri ‹nceleme Yöntemi

a. Metin ve Zihniyet

b. Yap› (Olay Örgüsü, Kifliler, Mekân, Zaman)

c. Tema

ç. Dil ve Anlat›m 

d. Metin ve Gelenek

e. Anlama ve Yorumlama

f. Metin ve Yazar

3. Anlatmaya Ba¤l› Edebî Metin Örneklerini ‹nceleme 

(Masal ve Destandan, Hikâye ve Romana)

4. Göstermeye Ba¤l› Edebî Metinler

(Karagöz ve Seyirlik Oyunlardan Modern Tiyatro Metinlerine)

a. Göstermeye Ba¤l› Edebî Metinleri Tan›ma (Tiyatro)

b. Göstermeye Ba¤l› Edebî Metinleri ‹nceleme

1. Geleneksel Türk Tiyatrosu

a. Karagöz

b. Orta Oyunu

2. Modern Türk Tiyatrosu

a. Trajedi

b. Komedi

c. Melodram 

& ÜN‹TE I
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Bu ünitenin sonunda;

* Olay çevresinde oluflan metinleri grupland›rabilecek,

* Yaz›ld›¤›  dönemin zihniyetiyle metnin  iliflkisini belirleyebilecek,

* Anlatmaya ba¤l› edebî metni yap› yönünden inceleyebilecek,

* Anlatmaya ba¤l› edebî metnin temas›yla ilgili ç›kar›mlarda bulunabilecek,

* Anlatmaya ba¤l› edebî metni dil ve anlat›m yönünden inceleyecek,

* Anlatmaya ba¤l› edebî metni gelene¤i içerisinde de¤erlendirebilecek,

* Anlatmaya ba¤l› edebî metni anlay›p yorumlayabilecek,

* Yazar›n edebi yönüyle ilgili ç›kar›mlarda bulunabilecek,

* Anlatmaya ba¤l› edebî metin örneklerini inceleyip karfl›laflt›rabilecek,

* Göstermeye ba¤l› metinleri (dramatik metinleri) tan›yacak,

* Göstermeye ba¤l› edebî metin örneklerini inceleyip karfl›laflt›rabileceksiniz.

BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI☞ ☞

* Bu ünitede yer alan metinleri dikkatlice okuyunuz.

* Haz›rl›k bölümlerinde gerekli araflt›rmalar› yap›n›z, size yöneltilen sorular› 
cevaplay›n›z.

* Anlam›n› bilmedi¤iniz sözcüklerin ve kavramlar›n karfl›l›klar›n› sözlükten bulunuz.

* Size yöneltilen sorular› cevaplay›n›z.

* Ö¤renmede zorluk çekiyorsan›z yazarak çal›fl›n›z. 

* Üniteyi kavramadan di¤er üniteye geçmeyiniz. 

NASIL ÇALIfiMALIYIZ?✍ ✍
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ÜN‹TE I

1. Olay Çevresinde Oluflan Edebî Metinleri Tan›ma ve Grupland›rma

HAZIRLIK

Bir hikâyeyi, bir  roman›, bir makaleyi veya, f›kray› inceleyiniz. Bu metinler
aras›nda fark var m›?

Edebî metinler kaç grupta incelenir? Bunlar hangi özelliklerine göre
s›n›fland›r›l›r? Araflt›r›n›z.

MET‹N ‹NCELEME

DEDE KORKUT

D‹RSE HAN O⁄LU BO⁄AÇ HAN DESTANI 

Bir gün Kam Gan o¤lu Han Bay›nd›r yerinden kalkm›flt›. fiâmî ota¤›n› yeryüzüne 
diktirmiflti. Alaca gölgeli¤i gökyüzüne yükselmiflti. Bin yerde ipek hal›c›¤› döflenmiflti.
Hanlar han› Han Bay›nd›r y›lda bir kerre ziyafet verip O¤uz beylerini misafir ederdi.

Gene ziyaret tertip edip attan ayg›r, deveden erkek deve, koyundan koç 
kestirmiflti. Bir yere ak ota¤, bir yere k›z›l ota¤, bir yere kara ota¤ kurdurmufltu. Kimin
ki o¤lu k›z› yok, kara ota¤a kondurun, kara keçe alt›na döfleyin, kara koyun yahnisin-
den önüne getirin, yerse yesin, yemezse kalks›n gitsin demiflti. O¤lu olan› ak ota¤a, k›z›
olan› k›z›l ota¤a kondurun, o¤lu k›z› olmayana Allah Taâla beddua etmifltir, biz de bed-
dua ederiz, belli bilsin demifl idi.

O¤uz beyleri bir bir gelip toplanmaya bafllad›. 

Me¤er Dirse Han derlerdi bir beyin o¤lu k›z› yok idi. Söylemifl, görelim han›m
ne söylemifl:

Serin serin tan yelleri esti¤inde
Sakall› boza çalan çay›r kuflu öttü¤ünde
Sakal› uzun müezzin ezan okudu¤unda
Büyük cins atlar sahibini görüp homurdand›¤›nda
Akl› karal› seçilen ça¤da
Gö¤sü güzel koca da¤lara gün vurunca
Bey yi¤itlerin kahramanlar›n birbirine koyuldu¤u ça¤da

sabah›n ilk ayd›nl›¤›nda Dirse Han kalkarak yerinden do¤rulup, k›rk yi¤idini beraberine
al›p Bay›nd›r Han’›n sohbetine geliyordu.

Bay›nd›r Han’›n yi¤itleri Dirse Han’› karfl›lad›lar. Getirip kara ota¤a kondurdular.
Kara keçe alt›na döflediler. Kara koyun yahnisinden önüne getirdiler. Bay›nd›r Han’dan
buyruk böyledir han›m, dediler. Dirse Han der: Bay›nd›r Han benim ne eksikli¤imi
gördü; k›l›c›mdan m› gördü, soframdan m› gördü, benden afla¤› kimseleri ak ota¤a, k›z›l
ota¤a kondurdu, benim suçum ne oldu ki kara ota¤a kondurdu, dedi. Dediler: Han›m,
bugün Bay›nd›r Han’dan buyruk flöyledir ki o¤lu k›z› olmayana Tanr› Taâla beddua
etmifltir, biz de beddua ederiz demifltir, dediler. Dirse Han yerinden  kalkt›, der: Kalkarak

☛
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yi¤itlerim yerinizden do¤rulun, bu garaip bana ya bendendir ya hatundard›r, dedi.

Dirse Han evine geldi. Ça¤›r›p hatununa söyler, görelim han›m ne söyler:

Deyifl

Der:

Beri gel bafl›m›n baht› evimin taht›
Evden ç›k›p yürüyünce servi boylum
Topu¤unda sarmafl›nca kara saçl›m
Kurulu yaya benzer çatma kafll›m
Çift adem s›¤mayan dar a¤›zl›m
Kavunum yemiflim düvle¤im
Görüyor musun neler oldu

Kalkarak Han Bay›nd›r yerinden do¤rulmufl, bir yere ak ota¤, bir yere k›z›l ota¤,
bir yere kara ota¤ diktirmifl, o¤ulluyu ak ota¤a, k›zl›y› k›z›l ota¤a, o¤lu k›z› olmayan›
kara ota¤a kondurun, kara keçe alt›na döfleyin, kara koyun yahnisinden önüne getirin,
yerse yesin yemezse kalks›n gitsin, onun ki o¤lu k›z› olmaya Tanr› Taâla onua beddua
etmifltir, biz de beddua ederiz, demifl. Ben var›nca gelerek karfl›lad›lar kara ota¤a kon-
durdular, kara keçe alt›ma döflediler, kara koyun yahnisinden önüme getirdiler, o¤lu
k›z› olmayana Tanr› Taâla beddua etmifltir, biz de beddua ederiz, belli bil, dediler.
Senden midir, benden midir, Tanr› Taâla bize bir topaç gibi o¤ul vermez nedendir, dedi,
söyledi:

Der:

Han k›z› yerimden kalkay›m m›
Yakan ile bo¤az›ndan tutay›m m›
Kaba ökçemin alt›na atay›m m›
Kara çelik öz k›l›c›m› elime alay›m m›
Öz gövdenden bafl›n› keseyim mi
Can tatl›l›¤›n› sana bildireyim mi
Alca kan›n› yer yüzüne dökeyim mi
Han k›z› sebebi nedir söyle bana
Müthifl gazap ederim flimdi sana, dedi.
Dirse Han’›n hatunu söylemifl, görelim ne söylemifl. Der: Hey Dirse Han, bana

gazap etme, incinip ac› sözler söyleme, yerinden kalk, alaca çad›r›n› yeryüzüne diktir,
attan ayg›r, deveden erkek deve, koyundan koç kes, ‹ç O¤uzun D›fl O¤uzun beylerini
bafl›na topla, aç görsen doyur, ç›plak görsen donat, borçluyu borcundan kurtar, tepe gibi
et y›¤, göl gibi k›m›z sa¤d›r, büyük ziyafet ver, dilek dile, olur ki bir a¤z› dual›n›n hay›r
duas› ile Tanr› bize bir topaç gibi çocuk verir, dedi.

Dirse Han difli ehlinin sözü ile büyük bir ziyafet verdi, dilek diledi. Attan ayg›r, 
deveden erkek deve, koyundan koç kestirdi. ‹ç O¤uz, D›fl O¤uz beylerini bafl›na toplad›.
Aç görse doyurdu. Ç›plak görse donatt›. Borçluyu borcundan kurtard›. Tepe gibi et
y›¤d›, göl gibi k›m›z sa¤d›rd›. El kald›rd›lar, dilek dilediler. Bir a¤z› dual›n›n hay›r
duas› ile Allah Taâla bir çocuk verdi. Hatunu hamile oldu. Bir nice müddetten sonra bir
o¤lan do¤urdu. O¤lanc›¤›n› dad›lara verdi, bakt›rd›.
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At  aya¤› çabuk, ozan dili çevik olur. Her kemikli geliflir, kaburgal› büyür. O¤lan
on befl yafl›na girdi. O¤lan›n babas› Bay›nd›r Han’›n ordusuna kar›flt›.

Me¤er han›m, Bay›nd›r Han’›n bir bo¤as› var idi, bir de erkek devesi var idi. O
bo¤a sert tafla boynuz vursa un gibi ö¤ütürdü. Bir yaz›n bir güzün bo¤a ile erkek deveyi
savaflt›r›rlard›. Bay›nd›r Han kudretli O¤uz beyleri ile temafla ederdi, seyreder e¤lenirdi.

Me¤er sultan›m, gene yaz›n bo¤ay› saraydan ç›kard›lar. Üç kifli sa¤ yan›ndan üç
kifli sol yan›ndan  demir zincir ile bo¤ay› tutmufllard›. Gelip meydan›n ortas›nda koyu
verdiler. Me¤er sultan›m, Dirse Han’›n o¤lanc›¤› üç de kabile çocu¤u meydanda afl›k
oynuyorlard›. Bo¤ay› koyu verdiler, o¤lanc›klara kaç, dediler.

O üç o¤lan kaçt›. Dirse Han’›n o¤lanc›¤› kaçmad›, ak meydan›n ortas›nda bakt›
durdu. Bo¤a da o¤lana sürdü geldi. Diledi ki o¤lan› helak k›ls›n. O¤lan yumru¤u ile
bo¤an›n aln›na k›yas›ya tutup vurdu. Bo¤a geri geri gitti. Bo¤a o¤lana sürdü, tekrar
geldi. O¤lan yine bo¤an›n aln›na yumru¤u ile sert vurdu. O¤lan bu sefer bo¤an›n aln›na
yumru¤unu dayad›, sürdü meydan›n bafl›na ç›kard›. Bo¤a ile o¤lan bir hamle çekifltiler.
‹ki kürek kemi¤inin üstüne bo¤an›n köpük ba¤land›. Ne o¤lan yener, ne bo¤a yener.
O¤lan fikreyledi, der: Bir dama direk vururlar, o dama destek olur, ben bunun aln›na
niye destek oluyorum duruyorum, dedi. O¤lan bo¤an›n aln›ndan yumru¤unu giderdi,
yolundan savuldu. Bo¤a ayak üstünde duramad›, düfltü tepesinin üstüne y›k›ld›. O¤lan
b›ça¤›na el att›, bo¤an›n bafl›n› kesti. O¤uz beyleri gelip o¤lan›n bafl›na topland›lar,
aferin, dediler. Dedem Korkut gelsin, bu o¤lana ad koysun, beraberine al›p babas›na
vars›n, babas›ndan o¤lana beylik istesin, taht al›versin dediler. 

Ça¤›rd›lar, Dedem Korkut gelir oldu. O¤lan› al›p babas›na vard›. Dede Korkut
o¤lan›n babas›na söylemifl, görelim han›m ne söylemifl:

Der:

Hey Dirse Han beylik ver bu o¤lana

Taht ver erdemlidir

Boynu uzun büyük cins at ver bu o¤lana

Biner olsun hünerlidir

A¤›llardan on bin koyun ver bu o¤lana

Etlik olsun hünerlidir

Develerden k›z›l deve ver bu o¤lana

Yük tafl›y›c› olsun hünerlidir

Alt›n bafll› ota¤ ver bu o¤lana

Gölge olsun erdemlidir

Omuzu kufllu cübbe elbise ver bu o¤lana

Giyer olsun hünerlidir

Bay›nd›r Han’›n ak meydan›nda bu o¤lan cenk etmifltir, bir bo¤a öldürmüfl senin
o¤lun, ad› Bo¤aç olsun, ad›n› ben verdim, yafl›n› Allah versin, dedi. Dirse Han o¤lana 
beylik verdi, taht verdi.
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YAPRAK DÖKÜMÜ

‹K‹NC‹ PERDE

TABLO

Ba¤larbafl›’nda mütekaitler kahvesi. Sa¤da kap›, ikinci planda iki masa,
etraf›nda iki grup. Birinde tavla, ötekinde kâ¤›t... Oynayanlar ve seyredenler, fakir
k›yafetli birtak›m ihtiyar mütekaitler. Dipteki peykenin sa¤ ucunda kocaman bir
bohçaya bafl›n› dayayarak uyuklayan bir ihtiyar... Gene o peykenin sol ucunda kendi
kendine baflka bir ihtiyar... Solda ikinci planda ocak... Birincide ocakla sa¤ duvar›n
meydana getirdi¤i köflede bir masa... Ali R›za Bey masan›n üstündeki iki kal›n ciltten
birini okumaya dalm›fl... Birinci perdedekinden daha ihtiyarlam›fl ve k›l›k k›yafetten
düflmüfltür... fievket kap›da görünür, kahvenin içini gözleri ile araflt›r›r, babas›n› görür
ve ilerler... Smokinlidir, fakat arkas›ndaki aç›k renk bir pardesünün yakas›n› kald›rarak
bunu dikkatle gizlemeye çal›flmaktad›r. 

SAHNE I

AL‹ RIZA, fiEVKET, ABBAS, on iki F‹GURAN  sonra SERMED BEY

AL‹ RIZA (o¤lunu ancak önünde durdu¤u zaman fark ederek bafl›n› kald›r›r,
ürkekler  flaflk›nl›kla) - Sen misin fievket? Hay›rd›r inflallah, ne iflin var burada senin?..

fiEVKET (gülümseyerek) - Seni aramaya ç›kt›m baba.

AL‹ RIZA - Merak ettiniz korkar›m, ben annene söyledimdi bir parça dolaflaca¤›m›,
ama unutmufl olacak...

fiEVKET - Merak de¤il, fakat o¤lunun evlendi¤i gece, (biraz durup düflünerek
ac› bir alayla) Bafl›n›n göklere erdi¤i gece mesut baban›n dü¤ün evinde görünmemesine
hayret edenler oluyormufl...

AL‹ RIZA (mahcup bir telaflla) - Haklar› var çocu¤um, ben pek düflünemedim.
(özür diler gibi) Bilirsin ben vahfli tabiatl› bir adam›m, kalabal›ktan âdeta korkar›m, eee
ne kadar olsa bir parça yorgunluk da var, sonra smokinler p›r›l p›r›l, iskarpinler aras›nda
yorgunca k›yafetimle (yerinden kalkmaya çal›flarak) Yoksa akl›na bir fley gelmesin,
fievket bilirsin ki ben; 

fiEVKET- Malum, baba... 

AL‹ RIZA -  Hakikaten düflüncesizlik ettim. (telaflla) Gidelim çocu¤um, hemen
gidelim. (eli yele¤inin cebinde) Abbas Efendi,  Abbas Efendi...

fiEVKET (ac› gülümsemeyle) - O kadar acele de¤il, baba cazband durmadan
çal›yor, dans, dans flampanya de¤ilse bile, flarap nefle... Seni, hatta asl›n› ararsan beni de
düflünenler o kadar çok de¤il. (Birdenbire büyük bir yorgunluk ifadesiyle elini bafl›na
getirerek bir sandalyeye çöker çocuk gibi.) Yorgunum baba birkaç dakika dinlenmek
benim de hakk›m, çay ikram eder misin bana?..

AL‹ RIZA - Çay m› bu saatte? Smokinli bir yeni güveyin çay içmesi. (kahveciye)
Abbas Efendi, bir çay hatta iki tane...

ABBAS (arkas›n› dönmeden) - Geliyor beyim, geliyor. 



fiEVKET -  Çay istedi¤ime flaflt›n, beni de sarhofl san›yorsun belki, hakk›n da var,
dilim dolan›yor, hareketlerim sarsak. (derin bir gö¤üs geçirmeyle) Fakat yorgunluk baba,
ne zamandan birikmifl yorgunluklardan sonra ayr›ca bu haftan›n, bugünün yorgunlu¤u
düflün ki dü¤ünün bütün a¤›rl›¤› benim üstümde. Ferhunde’nin arkadafllar›n›n saç›n›
yapmak için ça¤›r›l›p da gelemeyen berberlerden, kardefllerimin vaktinde gelemeyen
dü¤ün elbiselerine kadar hep ben; (birden yüzünü babas›n›n koluna kapayarak) Baba...

AL‹ RIZA - Çocu¤um. (Bu çöküntü ancak bir an sürer, fievket tekrar bafl›n›
kald›rd›¤› zaman, yüzü nefleli, enerjik gözleri p›r›l p›r›ld›.) Affet çocu¤um.

fiEVKET - Sana bir parçac›k nazlanmak istedim, yoksa benim en mesut günüm
bu, severek evleniyorum, herkes sevinç içinde, hepimizin s›hhat›, keyfi yerinde, ben
hiçbir fleyden y›lmaya, hiçbir kuru gürültüye pabuç b›rakmaya niyeti olmayan gepgenç
bir adam›m, benden flüphe edecek de¤ilsin ya.

AL‹ RIZA - Elbette o¤ulcu¤um, elbette.

fiEVKET - Bir dakika, nazlan›verdim sana iflte anlat›lmaz bir çocuk al›flkanl›¤›,
çocuk zalimli¤i bu. 

AL‹ RIZA - Ona ne flüphe çocu¤um, ona ne flüphe. (Kahveci çaylar› masaya
b›rak›r sonra peykenin solundaki ihtiyara gider konuflurlar, ihtiyar ceketini ç›kar›r,
gömle¤inin arka k›sm›n› s›var, Abbas fliflelere pamuk k›rp›nt›lar› yaparak vantuz 
çekmeye bafllar.) 

fiEVKET - ince çay fincan›n› uzun uzun kar›flt›r›r, ›fl›¤a tutup rengini seyreder, bir
yudum al›r. - Baba bu, çocukken bana içirdi¤in çay sabah vakitleri odanda...

AL‹ RIZA - Ay› postunun üstünde, gömle¤inin alt›ndan ç›kan ç›plak ayac›klar›n,
ördek soban›n alevinde mercan gibi k›rm›z›.

fiEVKET - Yeni a¤armaya bafllayan perdelerde kafeslerin iskeleti. Lamban
yan›yor... Okuyorsun... fiimdi önünde a¤arm›fl saçlar›nla bu kahve köflesinde okudu¤un
kitaba benzeyen kal›n ciltli bir kitap. 

AL‹ RIZA - (bir tereddütten sonra.) - Kim bilir belki de ayn› kitapt›r fievket.
Bulak basmas› bir eski mesnevi. (ciltlerin son yapra¤›n› açarak) Babam, büyük babam
kendi eliyle do¤du¤um gecenin tarihini yazm›fl. Biraz evvel karalad›m. 

fiEVKET - Ne ifli var onun burada baba?..

AL‹ RIZA - Yar›n sat›l›yor, son bir defa okumak istedim. Kitaplar›m›n ifle 
yaramayanlar›n› ara s›ra Abbas Efendi’ye satt›r›yorum, onun sahaflar çarfl›s›nda bir
tan›d›¤› var...

fiEVKET - Fakat baba bu senin için...

AL‹ RIZA (teessürünü yenmek ve fievket’i susturmak için yalanc› bir otorite ile)
- Yooo fazla lak›rt› istemem ben, kimseye cevap verecek de¤ilim. (k›sa bir sükût,
fievket sinmifltir. Tekrar yumuflayarak ve gülümseyerek) Gerçi aile reisli¤ini sana
devrettim, o zamandan beri... Fakat bugün babay›m, yak›nda belki de büyük baba
olaca¤›m inflallah, b›rak kitaplar› flimdi, onlar öyle masallar ki... (dalacak gibi olur,
tekrar kendisini toplar) Anlat bakal›m flimdi nas›l bu ücra mahalle kahvesindeki

TÜRK EDEB‹YATI 2

7



TÜRK EDEB‹YATI 2

8

köflemi keflfettin?..

fiEVKET - Çoktan biliyordum baba. (gülerek) Fakat yüzlemiyordum, nedense
buraya gelmekten utan›r, saklan›r gibi bir hâlin vard›.

AL‹ RIZA - Utanmak pek yanl›fl de¤il, fievket gezdi¤im vilayetlerde, kasabalarda
ben de birçok baflka büyük memurlar gibi durmadan bu kahvelerin aleyhinde söyledim,
onlar› oyunlar›yla, kavgalar› ve dedikodular›yla zararl› bir tembellik oca¤› gibi gördüm,
hatta elimden geldikçe kapatt›m... (gülerek) Tekaüt olduktan sonra nerede
bar›naca¤›m›z› ben de baflkalar› gibi düflünmedim, bindi¤i dal› kesen Nesreddin Hoca
gibi, flimdi akl›ma geldikçe s›tma tutmufl gibi titriyorum, ya bunlar da olmasayd›,
Yarabbi hor, hakir k›yafetlerine bakma. (eliyle gruplar› göstererek) Bu biçarelerin hepsi
gün görmüfl memleketin hayat›nda iyi kötü bir tesiri olmufl adamlard›r, büyük
memurlar, askerler, hekimler, muallimler ve daha kimler... Hep bu ihtiyar, kap›
yoldafllar› flimdi son bir istasyon gibi bir adada beklefliyoruz, o¤ulcu¤um, buraya nas›l
düfltü¤ümü sorarsan anlatamam, bir gün ya¤murun dinmesini beklemek için girmifltim,
sonra ya¤mur ya¤mad›¤› zamanlarda da geldim, baflkalar›n›n ak›n ak›n ifllerine gittiklerini,
baca¤› k›r›k bir ihtiyar leylek gibi bahçe kap›m›zdan seyretti¤im sabahlarda annenle
aram›z›n bir parça bozuk gitti¤i günlerde evimizin kalabal›k gecelerinde, has›l› ben de
onlar gibi kahve adam› olup ç›kt›m, bilir misin kahve adam› nedir, fievket? Rastgele
kahve müflterisi de¤il, arada çok fark var, hayat› kahvede geçen orada yaflayan, yemek
yiyen, uyuyan adam. (eliyle göstererek) Hatta hastal›¤›n› burada tedavi ettiren adam,
görüyor musun s›rt›na kupa çektiriyor, hem  bu bir eski bir doktordur da...

Reflat Nuri Güntekin

Yaprak Dökümü

Edebiyat alan› içeresinde yer alan metinler kesin çizgilerle olmamakla beraber
sanat eserleri ve düflünce eserleri olmak üzere ikiye ayr›l›r.

Sanat eserleri, sanatç›lar›n duygu, düflünce ve hayal dünyas›ndan beslenen, imge
ve izlenimlerle zenginleflen eserlerdir. fiiir, masal, hikâye, roman, tiyatro, sinema vb. bu
grupta yer alan eserlerdir. Herhangi bir konuda bilgi vermek, okuyucuyu ayd›nlatmak
amac›yla yaz›lan makale, f›kra, deneme, elefltiri, söylefli gibi eserlere düflünce eserleri
denir. 

Öte yandan an›, günlük, mektup gibi türlerde sanatç›n›n anlat›m›ndaki üslubuna
göre sanat eseri ya da düflünce eseri say›labilir.

Bunlardan sanat eserleri bir olay çevresinde geliflirse kendi aras›nda anlatmaya
ba¤l› sanat eseri ve göstermeye ba¤l› sanat eseri olmak üzere ikiye ayr›l›r. Masal, 

* Yukar›daki metinleri okuyunuz. Bu iki metni karfl›laflt›r›n›z. Ayr›lan ve 
benzeyen yanlar›n› söyleyiniz.

* Göstermeye ba¤l› metni (tiyatro eserini) birkaç arkadafl›n›zla birlikte canland›rarak 
okuyunuz. Aradaki fark› söyleyiniz.

* Yukar›daki iki metnin ifade biçimlerinde farkl›l›k var m›? Söyleyiniz.



Anlatmaya ba¤l› eserler ile göstermeye ba¤l› eserler baz› bak›mlardan benzerlikler
ve farkl›l›klar gösterir. fiimdi bu iki türü karfl›laflt›ral›m.

Benzerlikleri

* Her iki tür de bir olay çevresinde geliflir. Bu temel olay›n etraf›nda daha küçük çapta 
geliflen olaylar yer al›r.

* Her iki türde de insanlar›n bafllar›ndan geçen ya da geçebilecek nitelikteki olaylar 
gösterilir.

* Olaylar belirli bir zaman diliminde geçer.

* Anlat›lan olaylardan etkilenen insanlar ya da varl›klar vard›r. Bunlara eserin 
kahramanlar› denir. En çok etkilenen varl›¤a eserin baflkahraman› (baflkiflisi) denir.

* Olay›n serim, dü¤üm ve çözüm bölümleri bulunur. Yani olay›n bir bafllang›c›, 
geliflmesi ve sonunda da çözümlenifli vard›r.

* Ele al›nan olaylar›n anlafl›lmas› için tasvirlere ya da dekorlara yer verilir.

* Metinlerin bir yazar› vard›r.

Bu iki türün ayr›lan yanlar› ise flöyle s›ralanabilir:

* Anlatmaya ba¤l› türlerde olay›n mutlaka bir anlat›c›s› vard›r. Bu anlat›c› olay› ilahî
bak›fl aç›s›yla, kahraman›n bak›fl aç›s›yla ya da gözlemci bak›fl aç›s›yla anlat›r.

* Göstermeye ba¤l› eserlerde, sosyal hayatta karfl›laflabilece¤imiz olaylar sahnede
gösterilir.

* Eserdeki olaylar aktör (erkek oyuncu), aktris (bayan oyuncu) ad› verilen oyuncular
taraf›ndan canland›r›l›r. Sosyal yaflam›n ve insan karakterinin elefltirisi yap›l›r.

* Bu iki tür aras›nda kullan›lan dil ve anlat›m biçimi de birbirinden farkl›d›r.
Anlatmaya ba¤l› eserlerde uzun ve kurall› cümleler kullan›l›rken göstermeye ba¤l›
eserlerde günlük konuflma dili kullan›l›r. Cümleler daha aç›k ve k›sad›r. Söylenen sözün
izleyici taraf›ndan anlafl›lmas› beklenir, bunun için daha aç›k ve k›sa cümleler
kullan›l›r. Konuflma dilinin canl›l›¤› sahnede yans›t›l›r.
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destan, hikâye, roman, halk hikâyeleri anlatmaya; komedi, trajedi, dram Karagöz, 
meddah, orta oyunu gibi türler de göstermeye ba¤l› sanat eserlerini  oluflturur.

☛ Edebî metinler kaç grupta s›n›fland›r›l›r? Tiyatro türü eserler hangi grupta yer
al›r?

☛ Anlatmaya ve göstermeye ba¤l› türler nelerdir? Bunlar aras›ndaki farkl›l›klar
nelerdir? Söyleyiniz.
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ANLAMA YORUMLAMA

1. Yukar›daki metinlerde anlat›lanlar› özetleyiniz.

2. Bu iki metni karfl›laflt›r›n›z. Aralar›ndaki benzerlikleri ve farkl›l›klar› söyleyiniz.

3. Bay›nd›r Han, Dirse Han’› niçin k›z›l ota¤a oturtuyor?

4. Dirse Han’›n han›m› neler söylüyor?

5. Hikâyede ad› geçen Dede Korkut kimdir? Hikâyedeki rolü nedir?

6. Hikâyede kullan›lan dilin özellikleri nelerdir? Anlat›mda ak›c›l›k nas›l 
sa¤lanm›flt›r?

7. Yaprak Dökümü adl› oyunda, Ali R›za Bey niçin kahveye gidiyor?

8. Ali R›za Bey’in o¤lunun dü¤ün günü ortadan kaybolmas›n› nas›l karfl›l›yorsunuz? 
fievket onu nerede buluyor?

9. Belirli görevlerde bulunan kiflilerin yaflamlar›n›n sonunu kahve köflelerinde 
geçirmesini nas›l buluyorsunuz? Burada nas›l bir toplumsal sorun ele al›n›yor?

10. Yukar›daki iki metnin yaz›ld›klar› dönemin sosyal, ekonomik, siyasi yap›s› ve sanat 
anlay›fl›na iliflkin neler söylenebilir? Belirtiniz.

ÖLÇME DE⁄ERLEND‹RME

* Olay çevresinde oluflan metinler kaç grupta incelenir?

* Anlatmaya ba¤l› metinler ile göstermeye ba¤l› metinler aras›nda ne gibi benzerlikler
ve farkl›l›klar vard›r?

* Anlatmaya ve göstermeye ba¤l› metinler, hangi edebî türleri oluflturur? Söyleyiniz.



SAKARYA SAVAfiI’NA HAZIRLIK

(25 Temmuz 1921 - 13 A¤ustos 1921)

Porsuk Irma¤›’n›n kuzey k›y›s›ndaki patikada k›rk kadar askerden oluflan bir 
birlik, düzensiz bir flekilde yürümekteydi. Hepsi dökülüyordu. Birkaç› ç›plak ayakt›.
Baz›lar› ayaklar›na çuval, çaput sarm›flt›. Yaral›lar yard›mla yürüyorlard›.

Cephe yar›l›nca o k›z›lca kargaflal›k içinde taburlar›ndan ayr› düflmüfl, ormanda
kaybolmufl, dövüflmüfl, alay› aramak için vakit kaybetmifl, ordunun gerisinde
kalm›fllard›. Belki daha güvenlidir diye Porsuk’un kuzeyine geçerek orduya yetiflmeye
çal›fl›yorlard›.

Asker kaçaklar›n› arayan bir süvari müfrezesi birdenbire tepeden afla¤› inerek
çevrelerini sard›. Müfrezenin komutan›, yüzü yaral› bir yüzbafl›yd›. Ömer Çavufl öne
ç›k›p selam verdi. Yüzbafl› eli tabancas›nda, çavufla ve birli¤e göz att›. Kaça¤a ve 
bozguncuya benzemiyordu bunlar:

“ Hangi birliktensiniz?”

“4. Tümen, 55. Alay, 3. Tabur, 1. Bölükteniz komutan›m!”

“Bölü¤ün geri kalan› nerde?”

“Bölükten geri kalan budur.”

“Nereye gidiyorsunuz?”

“Duyduk ki ordu Sakarya ötesine çekiliyormufl. Biz de oraya gidiyoruz.
Alay›m›z› orada arar buluruz.”

Yüzbafl› sevindi. Bunlar silahlar›n›n flerefini sonuna kadar korumaya kararl› sahici
askerlerdi. Sesi yumuflad›:

“fiu tepenin ard›nda, suyu bol bir küçük köy var. Orada dinlenin. Sonra durmadan
do¤uya yürüyüp Sakarya’y› afl›n. Ama birli¤ini köye bu hâliyle sokma. Halk› üzmeyin.
Anlad›n m›?”

Çavufl anlam›flt›:

“Evet komutan›m! Köye sanki belimiz k›r›lmam›fl gibi girece¤iz. Baflüstüne!”

Yüzbafl› hüzünle gülümseyerek at›n›n bafl›n› çevirdi. Kaçak ve bozguncu avlamak
için dörtnala uzaklaflt›lar. Müfreze uzaklaflana kadar selam duran çavufl, elini indirip
birli¤e döndü:

“Duydunuz. Halka teftifl verece¤iz. Ona göre. S›raya gir! Çabuk, çabuk, çabuk!
Haz›r ol! Arfl!”
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2. Anlatmaya Ba¤l› Edebî Metinleri ‹nceleme Yöntemi

a) Metin ve Zihniyet

HAZIRLIK

Millî Mücadele Dönemi Türk edebiyat› hangi tarihler aras›n› kapsar? Bu 
dönemin, sosyal, ekonomik, siyasi yap›s› ve sanat anlay›fl› nelerdir? Araflt›r›n›z. 

☛
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Ayaklar›n› sürüyerek yürümeye bafllad›lar.

“Bu ne biçim yürüyüfl. Bafl›n›z› kald›r›n. Canl› yürüyün. Haydi hep beraber.”

Kalan son gücüyle marfla bafllad›:

Annem beni yetifltirdi

Bu ellere yollad›

Al sanca¤› teslim etti

Allaha ›smarlad›...

Marfla önce Hamza Onbafl›’yla birkaç er m›r›ldanarak kat›lm›flt›. Çavufl
azarlay›nca kat›lanlar artt›, giderek hepsi kat›ld›. Marfl ilaç gibi geldi. Yürüyüfl 
canland›, düzene girdi, bafllar dikildi, sesler yükseldi. Ç›narl› Köyü’ne, sefil görünüfllerine
hiç uymayan bir çal›m içinde girdiler.

Bütün kap›lar kapal›, pencerelerin tahta kepenkleri örtülüydü. Görünürde kimse
yoktu. Elinde domuz fifle¤i sürülmüfl av tüfe¤i, köy odas›n›n aral›k kap›s›ndan gelenleri
gözleyen Gazi Çavufl, muhtar ile iki yafll›ca köylüye, “Korkmay›n...” dedi, “... bunlar
çapulcu da de¤il, kaçak da.”

“Emin misin?”

“Bunlar Ezrail’le gürefl tutmufl babayi¤itler.”

Tüfe¤i b›rak›p d›flar› kofltu:

“Hofl geldiniz kardefller! Gazan›z mübarek olsun. Hey millet! Su getirin! Sofra
aç›n! Kemal’in askerleri bunlar!”

Kad›nlar, k›zlar, çocuklar, ellerinde testiler, bakraçlar, çanaklarla evlerden ç›kt›lar.
Sofralar aç›ld›. Karpuzlar kesildi. Asker iki gündüz uyumam›flt›. Karn› doyanlar a¤açlar›n
alt›na, duvar diplerine uzan›p uyudular.

Ömer Çavufl, Hamza Onbafl›, Gazi Çavufl muhtar ve yafll› erkekler bir araya gelip
diz üstü çöktüler. Ömer Çavufl savafl› hikâye etti, “Düflman da iyi dövüfltü..” dedi, “...o
da yoruldu. Dinlenince yine yürüyüp peflimizden gelecektir. Çünkü bizi bitiremedi.”

Muhtar›n sakal› titredi:

“Öyleyse bizi de ezip geçecektir.”

“Elbette. Söylemesi benden. Köyleri önce soyuyor, sonra yak›yorlar.”

Gazi Çavufl muhtar›n gözünün içine bakt›:

“Herkes o¤ullar›n› ›rmak gibi cepheye ak›tsayd›, bu duruma düflmezdik.”

Muhtar k›zd›, “O laf›n s›ras› geçti...” dedi. “... flimdi ne edece¤iz, onu söyle sen!”

“Ne edece¤iz, siz gelinleri, k›zlar›, taze analar›, çocuklar›, gitmek isteyen erkekleri
göç yoluna vuracaks›n›z. Ben de delikanl›lar› götürüp usulünce askere yazd›raca¤›m.
Savafl bitince kavufluruz.”

Muhtar›n bafl› önüne düfltü. “Bu toprak kaç yüzy›ld›r iflgal görmemiflti. ‹flgal
üstüne masal bile dinlememifllerdi. Ama neler olabilece¤ini kestirebiliyordu. Bir
zamanlar Rus savafl›na kat›lm›fl, savafl›n çirkin yüzünü tan›m›flt›. Bafl›n› zorlukla
kald›rd›:
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“Pekâlâ Gazi Çavufl. Öyle edelim.”

Turgut ÖZAKMAN

fiu Ç›lg›n Türkler

Yukar›da okudu¤unuz metinde, Millî Mücadele Dönemi’nde, Sakarya Savafl›’n›n
yap›ld›¤› (25 Temmuz 1921-13 A¤ustos 1921) günleri ele al›nmaktad›r. Millî Mücadele
Dönemi 15 May›s 1919’da ‹zmir’in Yunanl›lar taraf›ndan iflgal edilmesiyle bafllar ve
aral›ks›z üç y›l sürer. Bu dönemde yurdumuzun pek çok yöresi iflgal edilmifltir. Millet
I. Dünya Savafl›’ndan sonra yorgun ve fakir düflmüfltür. Ülkenin gerçek sahibi olan
Türk milleti flaflk›na dönmüfl, kime inanaca¤›n›, neye tutunaca¤›n› bilemez duruma
düflmüfltür. Bununla beraber yüzy›llarca özgür yaflam›fl bir millet olarak vatan›n› korumak
ve kay›ts›z flarts›z ba¤›ms›z yaflamak istemektedir.

Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk adl› eserinde ülkenin içinde bulundu¤u durumu
flöyle anlatmaktad›r:

“Düflman Devletler, Osmanl› devlet ve memleketine maddi ve manevi yönden
sald›r› hâlinde, imha ve taksime karar vermifller. Padiflah ve halife olan zat, hayat ve
rahat›n› kurtarabilecek çareden baflka bir fley düflünmüyor. Hükûmeti de ayn› hâlde.
Fark›nda olmad›¤› hâlde bafls›z kalm›fl olan millet, karanl›k ve belirsizlik içerisinde
kaderiyle bafl bafla... Ordu ismi var cismi yok bir hâlde. Kumandanlar ve zabitler
Umumi Harbin bunca mihnet ve meflakkatiyle yorgun, vatan›n parçalanmakta oldu¤unu
görmekle yürekleri ezgin, gözleri önünde derinleflen karanl›k felaket uçurum kenar›nda
dima¤lar› çare, kurtulufl çaresi aramakla meflgul...”

Bu flartlar alt›nda direnme hareketleri yap›lmaktad›r. Türk ulusu vatan›n› özgür
kal›ncaya kadar savunur. Yoklu¤un, açl›¤›n ve sefaletin yo¤un olarak yafland›¤› o 
günlerde giriflilen savafl sonucu düflman yurttan at›ld›. Bu kutsal mücadeleye pek çok
flair ve yazar kalemleriyle kat›ld›. Askerî alanda kazan›lan baflar›lar›  öven fliirler,
hikâyeler, romanlar, makaleler ve denemeler yaz›ld›. Halk›n duygu ve düflüncelerini
dile getiren, birlik ve bareberli¤i, art›ran eserler ortaya kondu. 

ANLAMA YORUMLAMA

1. Yukar›daki metnin yaz›ld›¤› dönemin sosyal ve ekonomik yap›s› ile ilgili neler 
söylenebilir?

2. Kaybolan askerî birlik kimlerle karfl›lafl›yor?

3. Kaybolan birli¤in geri kalan› nerededir?

4. Askerî birlik nereden gelip nereye gidiyor? Birli¤i müfrezeler niçin durduruyor?

5. Askerî birlik hangi köye gidiyor ve nas›l karfl›lan›yor?

6. Düflman›n geri gelme olas›l›¤›na karfl› Ç›narl› Köyü ne gibi endifleler duyuyor? Ne 
yapmay› düflünüyorlar?

ÖLÇME DE⁄ERLEND‹RME

* Yukar›da okudu¤unuz metnin yaz›ld›¤› dönemi belirleyiniz.

* Dönemin sosyal, ekonomik, siyasi yap›s› ve kültürel hayat›n›n özellikleri nelerdir?



ÖMER SEYFETT‹N

YÜKSEK ÖKÇELER

Hatice Han›m, pek genç dul kalm›fl zengin bir han›mca¤›zd›. On üç yafl›nda iken
altm›fl alt› yafl›nda bir kocaya vard›¤› için “izdivaç” denen fleyden nefret etmiflti. ‹flte
hemen hemen on sene vard› ki erke¤in hayali zihnine, romatizma, balgam, pamuk,
vandoz, tentürdiyot y›¤›nlar›ndan yap›lm›fl, pis, abus, lanet bir heyula fleklinde gelirdi.

- Gençler baflkad›r, diyenlere:

- Aman, aman... onlar da bir gün olup ihtiyarlamazlar m›? Sonra dertlerini kim
çeker, diye hayk›r›rd›. Bafll›ca merak› temizlikle namusluluktu. Göztepe’deki köflkünü
hizmetçi Eleni ile evlâtl›¤› Gülter’le her sabah beraber temizler, aflç›s› Mehmet’i her
gün t›rafl  ettirir, zavall› Bolulu o¤lan› tepeden t›rna¤a kadar beyazlar giymeye mecbur
ederdi. Eleni de, Gülter de son derece namusluydular. Kileri kitlemezdi, paralar› 
meydanda dururdu. Hele Mehmet’in namusuna diyecek yoktu. Konuflurken gözlerini
kald›r›p insan›n yüzüne bile bakmazd›. Hatice Han›m, köflkten hiçbir yere ç›kmad›¤›
için ifli gücü adamlar›n› teftiflti. Habire odalar› dolafl›r, tavan aras›na ç›kar, mutfa¤a
inerdi. Derdi ki:

- Benim gibi olun! Ben kimse ile görüflüyor muyum? Sak›n siz de komflular›n
hizmetçileriyle, uflaklar›yla konuflmay›n. El insan› azd›r›r!

Mehmet bile bu nasihati noktas› noktas›na tutmufltu. Arka bahçedeki mutfa¤›na
de¤il misafir, hemfleri filan  hatta yabanc› bir kedi bile girmiyordu. Hatice Han›m, belki
günde on defa iner, onu yapayaln›z tenceresinin bafl›nda bulurdu. Hatice Han›m’›n 
temizlik, namus merak›ndan baflka bir de yüksek ökçe merak› vard›. Güzeldi, 
tombuldu, c›v›l c›v›l bir fleydi. Fakat boyu çok k›sa oldu¤u için evin içinde de bir kar›fla
yak›n ökçeli iskarpinler giyerdi. Âdeta bir cambaza dönmüfltü.

Bu yüksek ökçelerle merdivenleri tak›r tak›r bir hamlede iner, aya¤› burkulmadan
bir afla¤›, bir yukar› koflar dururdu. Nihayet bir bafl dönmesi geldi. Ça¤›rd›¤› doktor ilaç
filaân vermedi:

- Bütün rahats›zl›¤›n›za sebep bu ökçelerdir, han›mefendi dedi, onlar› ç›kar›n.
Rahat yünden, yumuflak bir terlik giyin. Hiçbir fleyiniz kalmaz.

Hatice Han›m doktorun tavsiye etti¤i bu yünden terlikleri ald›rd›. Hakikaten
rahatt›. ‹ki gün içinde bafl›n›n dönmesi falan geçti. Dizlerinde, bald›rlar›nda s›z›
kalmad›. Fakat böyle, tam vücudu rahat etti¤i s›rada, ruhu derin bir azap duydu. Dokuz
senelik adamlar›n›n iki gün içinde birdenbire ahlaklar› bozulmufltu. Eleni’yi kendi difl
f›rças›yle a¤z›n› y›karken, Gülter’i kilerde reçel kavanozunu boflalt›rken görmüfltü.

TÜRK EDEB‹YATI 2

14

b. Yap› (Olay Örgüsü, Kifliler, Mekân, Zaman)

HAZIRLIK

Daha önce okudu¤unuz bir masal› yap› yönünden inceleyiniz. ‹nceledi¤iniz
masaldaki olaylar›, olay›n kahramanlar›n›, olay›n geçti¤i yer ve zaman› belirtiniz.

☛



TÜRK EDEB‹YATI 2

15

Mehmet’i et günü olmad›¤› hâlde bol bir sahan külbast›y› yerken yakalad›.

- Ne oldu bunlara Yarabbim? Bunlara ne oldu, bunlara, diyordu. Bir hafta içinde
adamlar›n›n on beflten fazla h›rs›zl›¤›n›, yolsuzlu¤unu tuttu. Hele Mehmet’i, komflu
paflan›n neferleriyle koca bir lenger pirinç pilâv›n› at›flt›r›rken görünce, hiddetinden ne
yapaca¤›n› flafl›rd›. O gün her taraf› kilit kürek alt›na ald›.

- Bakal›m flimdi ne çalacaklar, dedi. Hakikaten çal›nacak hiçbir fley kalmam›flt›.
Ertesi gün biraz geç kalkt›. Afla¤›ya indi, Gülter’le Eleni meydanda yoktu. Yürüdü,
mutfa¤a do¤ru gitti. Gözleri aral›k kap›ya iliflince, az›c›k daha nefesi duracakt›.
Mehmet, oca¤›n bafl›nda k›sa iskemleye çökmüfl, bir dizine Eleni’yi, bir dizine Gülter’i
oturtmufl, kal›n kollar›n› ikisinin bellerine halattan bir kemer gibi sarm›flt›. Hatice Han›m,
bu levehan›n rezaletini görmemek için hemen gözlerini kapad›. Fakat kulaklar›n›n
kapa¤› olmad›¤› için, konufltuklar›n› duymamazl›k edemedi.

Mehmet diyordu ki:

- Ülen Gülter, art›k sen fleker filan getirmeyon?

Gülter:

- Her taraf kitli, ne yapay›m, diyordu. Mehmet, tuhaf bir flap›rt› içinde Eleniye de:

- Ülen, gece niçin gelmiyon? Sana halva yap›p saklayom.

Sualini soruyor, Eleni:

- Yakalanaza¤iz vire! Sonra Han›m bizi kovazak, diye ç›rp›n›yordu.

Aralar›nda ç›t›r p›t›r bir hasbihal bafllad›.

Hatice Han›m, gözünü açm›yor, yüre¤i çarparak merakla dinliyordu. Gülter:

- Ah o terlikler, dedi, her iflimizi bozdu. Han›m›n geldi¤i hiç duyulmuyor. Ne 
yapsak yakalan›yoruz. Eskiden ne iyiydi. Yüksek ökçelerin tak›rt›s›ndan evin en üst
kat›nda k›m›ldad›¤›n› duyard›k.”

Hasbihal uzad›kça, kendi göremedi¤i baflka rezaletlerin mufazasal hikâyelerini
iflitiyordu. Dayanamad›. Gözlerini açt›:

- Sizi alçak, h›rs›z, namussuzlar. Defolun flimdi evimden!

....

Bu dokuz senelik sad›k hizmetçilerini hemen kap› d›flar› etti.

Aflç›, iflçi, art›k eve ne kadar adam ald›ysa, hepsi ars›z, h›rs›z, yüzsüz, numussuz
ç›k›yordu. Tam iki sene bir adamak›ll›l›s›na rast gelmedi. Mal›, mülkü varken, hiçbir
s›k›nt›s› yokken, bu hizmetçi üzüntüsünden zay›fl›yor, sarar›p soluyordu. Bakt› 
olmayacak! Yine yüksek ökçeli iskarpinlerini giydi. Hizmetçilerinin h›rs›zl›klar›n›,
u¤ursuzluklar›n›, namussuzluklar›n› göremez oldu.

Benzine kan geldi. Vak›a yine, bafl› dönmeye bafllad›.  Fakat sesi iflitilmeyen
ökçesiz terlik giydirece¤ini düflünerek doktora kendini göstermiyor:
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❂

- Hiç olmazsa, flimdi yüre¤im rahat ya, diyordu. 
Ömer Seyfettin

Yüksek Ökçeler

Yukar›da genç yaflta dul kalan Hatice Han›m’›n hizmetçileriyle birlikte konaktaki
yaflam› anlat›lmaktad›r.

Öyküde temel bir olay ve bu temel olay›n çevresinde geliflen baflka olaylar yer
almaktad›r. Bu olaylar aras›ndaki iliflki/çat›flma öykünün geliflmesini sa¤lamaktad›r.

Öyküde yer yer tasvirlere de yer verilmektedir. Bu tasvirler anlat›lan olay›n
okuyucunun zihninde daha iyi canland›rmas›n› sa¤lamaktad›r.  Tasvirin anlatmaya
ba¤l› türlerde önemli bir yeri vard›r. Edebî metinlerde insan sosyal bir varl›k olarak bir
çevre içerisinde ele al›n›r; kifli zaman zaman bu çevreden etkilendi¤i gibi çevreyi de
etkiler. ‹nsan iç ve d›fl dünyas› ile bir bütün oluflturur. ‹nsan›n konuflma tarz›ndan ve
ileri sürdü¤ü düflüncelerinden yaflad›¤› çevreyi, insan›n içinde yaflad›¤› odadan,
odas›ndaki eflyalar›n düzeninden kiflinin iç dünyas›n› anlamak mümkündür.

fiimdi öykü ile ilgili bilgi edinelim:

Öykünün sözlük anlam› bir olay›, sözlü veya yaz›l› olarak aktarmak, anlatmak
demektir. Edebiyatta ise, insanlar›n bafllar›ndan geçen veya geçme olas›l›¤› bulunan

olaylar› anlatan k›sa yaz›lara öykü denir. Öyküde mutlaka bir olay ya da durum ele
al›n›r. Ele al›nan konu, yer ve zaman gösterilerek anlat›l›r.

Öyküde yaflanm›fl olaylar anlat›labilece¤i gibi tamamen hayalde tasarlanan fakat
yaflanabilir olaylar da anlat›labilir. Anlat›lan olay›n en ilgi çekici yönleri vurgulan›r,
okuyanda bir zevk ve heyecan uyand›rmas› beklenir.

Öykülerde ele al›nan olay k›sa olarak ifllenir. Olaydaki kiflkilerin say›s› azd›r.
‹nsan yaflam›n›n sadece bir yönü üzerinde durulur, temel olaylar anlat›l›r, gereksiz
ayr›nt›lara  girilmez.

Öykü türünün kayna¤›, Hint edebiyat›nda Binbir Gece Masallar›’na kadar uzan›r.
13. yüzy›lda ‹talyan edebiyat›nda Baccacio (Bokasyo)’nun “Dekameron (On Günlük)”
ad›n› tafl›yan eseri bu türün ilk örne¤idir.

Daha sonraki yüzy›llarda özellikle 19. yüzy›lda Frans›z edebiyat›nda Alponse
Daudet (Alfons Dode), Guy de Maupassant (Guy dö Mopasan); Rus edebiyat›nda
Anton Çehov (Anton Çehov); Amerikan edebiyat›nda Mark Twain (Mark Tvayn), O,
Henry (O. Henri) bu türde baflar›l› eserler yazd›lar.

Türk edebiyat›nda öykü türünde Ömer Seyfettin, Hüseyin Rahmi Gürp›nar,
Yakup Kadri Karaosmano¤lu, Refik Halit Karay, Reflat Nuri Güntekin, Halide Edip
Ad›var, Memduh fievket Esendal, Sait Faik Abas›yan›k, Yaflar Kemal, Fakir Baykurt,
Necati Cumal›, Haldun Taner, Kemal Tahir vb. baflar›l› örnekler verdiler.

☛ Öykü nedir, tan›mlay›n›z. Türk ve dünya edebiyat›nda öykü türünde eserler veren
yazarlar kimlerdir?
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Öyküde Plan

Öyküde anlat›lan olay›n mant›ksal bir gelifliminin sa¤lanmas› için iyi bir planlaman›n
yap›lmas› gerekir. Planlama ile okurun ilgisi öykü sonuna dek canl› tutulur.

Öyküde; serim, dü¤üm ve çözüm bölümleri bulunur.

Serim bölümü: Olay›n geçti¤i ortam›n ve kiflkilerinin tan›t›ld›¤›, yer ve zaman›n
belirtildi¤i bölümdür. Olay ve olay kiflilerinin betimlemesi bu bölümde yap›l›r. 

Dü¤üm bölümü: Bu bölüm bafllayan olay›n ne flekilde geliflece¤inin belirlendi¤i
bölümdür. Bu bölümde olaylar geliflir ve merak ögesi yo¤unlafl›r.

Çözüm bölümü: Öyküde ele al›nan olay›n sonuçland›¤› bölümdür. Olaylar sona
erer, yazar›n amac› anlafl›l›r, olaylar çözümlenir.

Öykü Çeflitleri

Öyküler oluflumlar›na göre olay öyküsü ve durum öyküsü olmak üzere ikiye
ayr›l›r.

Olay öyküsü: Olay öyküsü, ele al›nan olaylar›n mant›ksal bir geliflim içerisinde
verildi¤i öykülerdir. Bu tür öykülerde olaylar; serim, dü¤üm ve çözüm bölümlerine
uygun olarak anlat›l›r. Olaylar›n gelifliminde kifli, yer ve zaman ögeleri göz önünde
bulundurulur. Bu tür öykü Frans›z edebiyat›nda Maupassant (Mopasan) taraf›ndan
gelifltirildi¤i için Maupassant tarz› öykü ad› da verilir.

Durum öyküsü: Olaylardan çok sosyal olgulara, duygu ve düflüncelere önem
veren öykülere durum öyküsü denir. Durum öyküsünde; duygu, düflünce ve hayaller ön
planda oldu¤undan öykünün di¤er ögeleri; zaman, yer ve yaflam koflullar› ikinci 
planda yer al›r. Bunlar anlat›mda okuyucuya sezdirilir. Bu tarz öykü Rus edebiyat›nda
Anton Çehov taraf›ndan bafllat›ld›¤› için Çehov tarz› öykü olarak da adland›r›l›r. 

Türk edebiyat›nda; Ömer Seyfettin olay öyküsünün, Sait Faik Abas›yan›k ve
Memduh fievket Esendal da durum öyküsünün önemli temsilcilerindendir.

☛ Öyküde hangi bölümler bulunur?

☛ Olay öyküsü ile durum öyküsü aras›ndaki ayr›m› (fark›) belirtiniz.
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Öykünün Ögeleri

a. Kifliler: Öyküde anlat›lan olaylar› veya durumlar› yaflayan kiflilerdir. Öyküde
kifli say›s› azd›r. Sadece bir veya birkaç kifli vard›r ve onun bafl›ndan geçenler anlat›l›r.
Öyküde olaylar› yapanlara ya da olaydan etkilenenlere öykünün kahramanlar› denir.
Kahraman›n kendine özgü ay›rt edici özellik tafl›mas›na karakter; benzerlerinin 
niteliklerini abart›l› bir biçimde üzerinde toplanmas›na tip denir. Bu bak›mdan her birey
bir karakterdir, tip de¤ildir. K›skançl›k, cimrilik, korkakl›k, vb. birer tiptir. 

b. Olay: Öykü kiflilerinin bafl›ndan geçenlere olay denir. Öyküde tek bir olay ele
al›n›r. Bazen bu temel olaya ba¤l› küçük çapl› yan olaylar da olabilir. Ele al›nan 
olaylar›n gelifliminde mant›ksal bir s›ra izlenir.

Olay öykülerinde, olay ön planda olmas›na karfl›n, durum öykülerinde olay ya
ikinci plandad›r ya da yok denecek kadar azd›r.

c. Zaman: Öyküde ele al›nan olay›n bafllad›¤› ve bitti¤i bir zaman dilimi 
mutlaka vard›r. Olaylar›n bafllamas› ile bitmesi aras›ndaki sürece zaman denir.  Olaylar
bu zaman dilimi içerisinde gerçekleflir. Baz› öykülerde olay veya durum son durumdan
bafla do¤ru geliflebilir.

ç. Yer: Öyküde ele al›nan olay belli bir yerde (mekânda) geçer. Bu yer, okul, 
hastane, bahçe, sokak olabilece¤i gibi insan›n iç dünyas› da olabilir. Öyküde yer ya da
çevre, betimlemelerle tan›t›l›r ve k›sa tutulur, ayr›nt›lara girilmez.

d. Dil ya da anlat›m: Öykü ya birinci tekil kiflinin a¤z›ndan ya da üçüncü tekil
kiflinin a¤z›ndan anlat›l›r. Birinci tekil kifli olay›n içindedir. Üçüncü kifli ise olaya
gözlemci, tan›k olarak kat›l›r.

Öykü anlat›fl tarz› yazardan yazara farkl›l›klar gösterir. Her yazar›n kendine göre
dili kullanma biçimi vard›r. Buna üslup ad›n›n verildi¤ini hat›rlay›n›z. 
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ANLAMA YORUMLAMA

1. Yukar›da okudu¤unuz öykünün konusu gerçek hayattan m› al›nm›flt›r? Ele al›nan 
konu yazar taraf›ndan nas›l ifllenmifltir?

2. Öykünün serim, dü¤üm ve çözüm bölümlerini gösteriniz.

3. Öyküde ele al›nan temel olay ile bu temel olay çevresinde s›ralanan olaylar› 
söyleyiniz.

4. Hatice Han›m nerede yafl›yor? Yaflam›n›n belli bafll› özellileri nelerdir?

5. Hatice Han›m yüksek ökçeli ayakkab›lar›n› niçin ç›kart›yor? Ç›kartmas› ile köflkte 
ne gibi de¤ifliklikler oluyor?

6. Öyküdeki kahamanlar›n kiflilik özellikleri nelerdir? Bunlar çevremizde 
gördü¤ümüz kiflilere benziyor mu?

7. Tasvir bölümlerinin öyküdeki rolü nedir? Bu tasvirler süs olsun diye mi, yoksa
olay› tamamlay›c› bir öge olarak m› kullan›lm›flt›r?

8. Öykünün kahramanlar› bir karakter olarak m›, yoksa bir tip olarak m› ele al›nmal›d›r?

9. Öyküde ele al›nan olay› yer ve zaman yönünden inceleyiniz. Olay nerede ve ne 
zaman geçiyor? Belirtiniz

ÖLÇME VE DE⁄ERLEND‹RME

* Yukar›da okudu¤unuz metnin yap›s›n› oluflturan unsurlar› söyleyiniz.

* Metnin olay örgüsünü belirleyiniz.

* Metindeki kiflilerin olay örgüsü içerisindeki ifllevini belirleyiniz.

* Metinde mekân›n (yer) ifllevini belirleyiniz. Mekân›n özelliklerini aç›klay›n›z.

* Metindeki zaman›n ifllevini belirleyiniz.

* Metindeki kifli-zaman-mekân aras›ndaki bütünlü¤ü belirleyiniz. Bu ögelerden 
birinin eksikli¤i öykünün yap›s›n› bozar m›?

* Öyküde ele al›nan olay örgüsü ile kifliler, mekân ve zaman›, amac› iletmede bir araç 
olarak m› kullan›lm›flt›r? Öyküyü bu yönüyle inceleyiniz.



AÇIL SUSAM AÇIL

Bir varm›fl, bir yokmufl; Allah’›n kulu çokmufl, develer tellal iken, pireler berber
iken ben anam›n befli¤ini t›ng›r m›ng›r sallar iken bir Kelo¤lan varm›fl...

Günlerden bir gün o Kelo¤lan bu sokak benim, flu sokak senin dolafl›rken iki tafl
aras›nda bir on para bulur; ama ne alsam, ne alsam diye düflünüp durur: “Üzüm  alsam,
çöpü ç›kar! Erik alsam, çekirde¤i ç›kar! Et alsam, hani ocak? Ot alsa, hani b›çak? ‹yisi
mi, kayg›s›z bafl›m, a¤r›s›z diflim; leblebi al›r›m da kütür kütür yerim; artan›n› da
götürür anama veririm!” der, al›r leblebiyi, düfler yola... Yine flura senin, bura benim
derken var›r bir kuyu bafl›na, “Acep ne kuyudur bu kuyu, içilir mi ki suyu?” diye e¤ilir
bakar; amma derinmifl kuyu, görünmez suyu; daha daha e¤ileyim derken yar›m
leblebisi suya düflmesin mi? Kelo¤lan’›n da akl› bafl›ndan gider:

“A kara kuyu, kara kuyu! Sen esirge benden bir yudum suyu... Sonra dönüp elsiz,
ayaks›z gel de al elimden leblebiyi; hoppala yavrum, hoppala! Nerdeymifl bu ya¤ bu
ya¤ma? De hadi, verirsen ver leblebimi, yok, yoksa tafl›n› k›rar, bafl›n› yarar›m, senin!”
der, bir söyler ses ç›kmaz, iki söyler ses ç›kmaz; üçüncüsünde bir Arap bac› ç›kar 
kuyudan!.. “Ne istiyorsun Kelo¤lan?” diye sorar... Kelo¤lan da “Ne isteyece¤im,
leblebimi istiyorum!” der. Arap bac› da “A Kelo¤lan, yar›m leblebin, su perisinin
dü¤ününe çerez oldu; koca bir dü¤ün halk› yedi yedi, bitmedi, hâlâ da yiyip duruyorlar;
eksik, art›k helal et! Onun yerine sana öyle bir sofra getirdim, öyle bir sofra getirdim
ki..!, Aç›l sofram aç›l..! dersin, aç›l›r; yersin, içersin, sana da yeter; ona da yeter; ne
tükenir, ne biter. Sonra Kapan sofram, kapan..! dersin kapan›r.” der, demesiyle 
kaybolmas› da bir olur Arab›n... Kelo¤lan, “Bak hele flu k›smete, insan›n kafl›¤›na nas›l
da ç›k›yor!” diye düflünür; sofray› omuzuna vurup eve döner. 

Ç›nd›lp›t deyip kap›dan girince, anas› onu flöyle bir tepeden t›rna¤a süzer, sonra
a¤›z, dilden söz aç›p “Ne o yine Kelo¤lan, a¤z›n kula¤›na var›yor?” diye sorar.
Kelo¤lan anas›n›n sözünü a¤z›nda kor; “Aç›l sofram aç›l!” der demez, önlerine öyle bir
sofra aç›l›r, öyle bir sofra aç›l›r ki... Çeflit çeflit yemekler; baklavalar, börekler... Bu defa
da anas›n›n a¤z› kulaklar›na var›r; yerler yerler bitmez; içerler içerler tükenmez; sonra
“Kapan sofram, kapan!” der Kelo¤lan, kapan›r sofra!

Bir gün böyle, befl gün böyle, “Aç›l sofram aç›l! Kapan sofram kapan!” ne od
istiyor, ne ocak; ne kafl›k istiyor, ne çanak..

Günlerden bir gün Kelo¤lan, anas›n›n karfl›s›na dikilir:

“Ana ana, can›m ana! fiu konu komfluyu bir yeme¤e ça¤›rsak nas›l olur?” diye
sorar.
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c. Tema

HAZIRLIK

Tema ne demektir? Edebi metinlerde tema ile konu ayn› fley midir? Tema ile konu
aras›nda ne fark vard›r? Araflt›r›n›z.

☛
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Anas› da:

“Aman deyim o¤ul, herkesin gözü götürmez, ya flu hâlimize göz de¤erse? Gene
de sen bilirsin... Sen kendi bafl›n› kay›r, öyle de olur, böyle de olur, ben yar›m ekme¤in
aç›, yar›m ekme¤in tokuyum!” der, der ama Kelo¤lan bu söze omuz silker:

“Bak hele, flu düflünüp kurdu¤un fleye!” der; gidip yedi mahalleye birden haber
eyler ki “Nimetimi yesinler, devletimi görsünler de kadir k›ymetimi bilsinler!”

Akflama varmaz, bu haber koca memlekete da¤›l›r, 

Akl› bafl›ndakiler:

“Kelo¤lan ne oca¤›n yan›yor, ne bacan tütüyor; elin adamlar›n› ne ile doyuracaks›n?”
diye biraz kula¤›n› bükmek isterler ama, o bu söze bafl›n› kafl›r “Misafir, umdu¤unu
yemez, buldu¤unu yer, herkesin k›smetinde ne varsa, kafl›¤›na o ç›kar; elbet de tok 
oturanlar, aç kalmaz ya?” diye savuflturur onlar›. Gelgelelim, ilde ne cingöz adamlar
var! Öyle her ak›nt›ya pabuç b›rak›rlar m›? “Kelo¤lan, daha bir baltaya sap olamad›,
kendi karn›n› doyurdu da bizimkimi kald›?” diye düflünür, ça¤r›lt›ya kulak asmazlar.
Ancak, iflin alay›nda olanlar:

“Kelo¤lan’›n gene bir oyunu var ama, gidip de görsek mi ki?” diye düflünür.
Kar›nlar›n› t›ka basa doyurup yollar›n› o yana do¤rulturlar; bir de gelip görürler ki
görülmedik, iflitilmedik bir sofra Kelo¤lan “Aç›l sofram, aç›l!” diyor, aç›l›yor; gelen
yiyor giden yiyor, o¤lan yiyip oyuna, çoban yiyip koyuna gidiyor, ne bitiyor, ne
tükeniyor; misafirlerin ard› aras› al›nd›kça “Kapan sofram, kapan!” diyor, kapan›yor...
Gelenler, görenler, flafl›r›p kal›r buna... Hepsi de içinden “Kanaat sofras› m› desem, 
keramet sofras› m› desem, ne desem, ne tükenmez bir sofra bu, Kelo¤lan’›n sofras›!”
diye geçirir, yedisinden yetmifline kadar herkes imrenir ve kar›nlar›n›, burunlar›n›
doyurduktan sonra hep bir a¤›zdan:

“Neler yedi bu difl, ne alt›n oldu, ne gümüfl; flimdiden geri, bize de böyle kanaat
sofras› ihsan et; hey yeri, gö¤ü yaratan!” diye bir sofra duas› yaparlar.

Gelgelelim, sür sürelim; bu davet günü, Kelo¤lan’›n bafl›na gelen, piflmifl tavu¤un
bafl›na gelmez. Ne olur, nas›l olur? O gün, bu sofrac›k “s›rra kadem” basar! ‹flte o
zaman  Kelo¤lan’›n gözleri fal tafl› gibi aç›l›r. Anas› bafl›n› bir sallar, iki sallar da:

“Demedim mi o¤ul herkesin gözü götürmez diye? Korktu¤umuza u¤rad›k iflte!
fiimdi yerde ara ki gökte bulas›n... Ana sözü dinlemedikten geri, ben gayr› ifline, afl›na
kar›flmam; ne hâlin varsa gör.” der ve gene kendi yününü e¤irmeye bafllar.

Kelo¤lan “hele bir sorup soruflturay›m” diye; önüne gelen kap›y› çalar; her
gördü¤üne sorar. Kabahat› gelin etmifller de kim o¤luna alm›fl! Kimsecikler oral›
olmaz; herkes, birbirinin üstüne atar: “Kim ne yapacak; çalsa çalsa, eskici baba
çalm›flt›r.” derler; bu dünyas›na küsmüfl de “Çok flükür, ben kendi elimle, eme¤imle
geçinip gidiyorum, elin sofras›nda, tas›nda gözüm yok benim. Alsa alsa Emeti ana
alm›flt›r.” der; ona gider, o da “Kudret helvas› desen bende, sab›r meyvesi desen bende;
elin bal›nda, mal›nda gözüm yok benim.” der. Sözün k›sas›, yer demir, gök bak›r; bu
sofrac›¤› kaflla göz aras›nda kimin ald›¤› bir türlü anlafl›lamaz. O zaman Kelo¤lan kel
bafl›n› kafl›maya bafllar.
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“H›mmm bildim, bildim, ne bu alm›flt›r; ne flu çalm›flt›r; gene onlar yapm›flt›r
bunu.” der ve sihirli kuyunun yolunu tutar...

Kelo¤lan, sihirli kuyunun yolunu tutar, tutar ama, o gider, yol gider; o gider, yol
gider, gölgesi de pefli s›ra tin tin eder, derken akflam›n bir saatinde kuyunun bafl›na
var›r:

“A kara kuyu, kara kuyu! Bir verip, bir almak Allah’a yak›fl›r, sen kimden
ö¤rendin bu huyu? Perileri mi gönderdin? Pirleri mi gönderdin? Nettin, neyledin? Ben
uyur, anam uyan›kken sofray› ald›rd›n evimden? Döne döne pazarl›k olacaksa, ver sen
de benim leblebiyi!” der. Bir söyler, kuyudan ses ç›kmaz, iki söyler ses ç›kmaz,
üçüncüsünde bir Arap bac› ç›kar:

“Gene ne istiyorsun Kelo¤lan.” der. Kelo¤lan da:

“Ne isteyecekmiflim, ya ald›¤›n leblebiyi, ya verdi¤in sofray›. Öyle ya o gün,
bugün doydu¤um, doyaca¤›m yok; anam›n el kadar ekme¤i de bana yetmiyor. ‹mdi
elim bofl yüzüm kara dönemem!” der. Arap bac› da; “Kem küm etme Kelo¤lan senin
yar›m leblebi dü¤üne derne¤e harcand›; artan› da su  perisine çerez oldu; bu defa da
sana öyle bir de¤irmen getirdim, öyle bir de¤irmen getirdim ki... Sa¤a çevirirsen, alt›n
ö¤ütür; sola çevirirsen, gümüfl ö¤ütür, bugüne de yeter, yar›na da yeter, dü¤üne de
yeter, bayrama da yeter! Bile¤ine kuvvet; çek çekebildi¤in, çevir çevirebildi¤in kadar!”
der, demesi ile kaybolmas› da bir olur... 

Eflatun Cem Güney

Masallar

Yukar›da okudu¤unuz masal bir tekerleme ile bafllamaktad›r. Bu tekerleme
anlat›lacak masala girifl niteli¤indedir.

Masalda Kelo¤lan’›n bafl›ndan geçen olaylar anlat›lmaktad›r. “Kelo¤lan bir gün
bu sokak benim, flu sokak senin dolafl›rken iki tafl aras›nda bir on para bulur; ne alsam
ne alsam, diye düflünür durur. Üzüm alsam çöpü ç›kar! Erik alsam çe¤irde¤i! Et alsam
hangi ocak, ot alsam hani b›çak? ‹yisi mi, kayg›s›z bafl›m, a¤›r›s›z diflim;  leblebi al›r›m
da kütür kütür yerim. der, al›r leblebiyi düfler yola...”

Masal bu ana olay çevresinde daha küçük çapl› olaylar/ çat›flmalar ile geliflir.
Anlat›mda iç uyaklara (seci) yer verilir. Abart›l› olaylarla süslenir.

Masalla ilgili flunlar söylenebilir:

Ola¤anüstü olaylarla süslü, ola¤anüstü kiflilerin bafllar›ndan geçen olaylar› 

anlatan eserlere masal denir. Masallarda genelde olaylar›n geçti¤i yer ve zaman belli
de¤ildir.

Masallar kiflilerin özellikle çocuklar›n hayal dünyalar›n› gelifltirir, güçlendirir.
Kiflilerinden bir k›sm›; devler, periler, cinler, ejderhalar vb. do¤aüstü yarat›klard›r.

Masallar üç bölümden oluflur. Genelde bir varm›fl bir yokmufl diye bafllayan
bölüme döfleme ad› verilir. As›l olay›n anlat›ld›¤› bölüm de kendi aras›nda girifl,
geliflme ve sonuç olmak üzere üçe ayr›l›r. Masalda her fleyin güzel bir sonucu
ba¤land›¤› bölüm dilek bölümüdür. Bu bölüm genellikle “Gökten üç elma düfltü.” diye



ANLAMA YORUMLAMA

1. Masalda anlat›lan ana olay ile bu ana olay çevresinde hangi olaylar yer al›yor? 
Olaylar aras›ndaki çat›flmay› söyleyiniz.

2. Masal›n serim, dü¤üm ve çözüm bölümlerini gösteriniz. Bu bölümlerde ele al›nan 
olaylar› söyleyiniz.

3. Masal›n temas› nedir?

4. Masal nas›l bafll›yor? Buradaki tekerlemeyi söyleyiniz. Bu bölüme ne ad verilir?

5. Kelo¤lan niçin leblebi al›yor ve leblebiyi ne yap›yor?

6. Kelo¤lan komflular›n› niçin yeme¤e ça¤›r›yor?

7. Kelo¤lan’›n sofras›na ne oluyor?

8. Masalda ele al›nan olay›n belli bir yer ve zaman› var m›?

9. Masalda ola¤anüstü nitelik tafl›yan olaylar ve kifliler var m›? Bunlar›n ifllevi nelerdir?

10. Anlat›mda kullan›lan cümleleri inceleyiniz. Ne tür cümleler kullan›lm›flt›r? 
Anlat›mda ak›c›l›k nas›l sa¤lanm›flt›r?

11. Cümle içerisinde uyakl› sözcükler var m›? Bunlara örnekler bulunuz.
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bir tekerleme ile biter.

Masallarda genelde iyi ile kötünün, güzel ile çirkinin savafl›m› ifllenir ve sonuçta
iyiler kazan›r, kötüler cezaland›r›l›r.

Masallar genelde duyulan geçmifl zamanla anlat›l›r. Bafl›nda, ortas›nda ve sonunda
kal›plaflm›fl sözlere tekerleme ad› verilir.

Masallarda gençli¤e toplumun düflünüfl tarz›, zevki kuflaktan kufla¤a aktar›l›r.
Bölgeden bölgeye yay›l›r. Her bölgede farkl› bir kimlik kazan›r.

Edebiyat›m›zda; Binbir Gece Masallar›, Kelo¤lan Masallar›, Kül Kedisi gibi pek
çok masal örneklerine rastlan›r. Türk masallar›, Pertev Naili Boratav, Eflatun Cem
Güney vb. baflka yazarlarca derlenmifltir.

☛ Masallar›n özellikleri nelerdir?

ÖLÇME DE⁄ERLEND‹RME

* Masal›n temas›n› söyleyiniz.

* Masalda ele al›nan düflünceler nelerdir?

* Masaldaki teman›n sosyal hayatla iliflkisi var m›?

* Masaldan Türklerin yaflam biçimleriyle ilgili neler ö¤reniyoruz?

* Masal›n yaz›ld›¤› dönemin (sosyal hayat›n) özellikleri nelerdir?



1.DÜLGER BALI⁄ININ ÖLÜMÜ

Oltaya tutuldu muydu dünyas›na, sulara küsüverir. Nas›l bir korku içine düfler,
kim bilir? Onun için dünya bombofltur art›k. Oltadan kurtulsa da fayda yoktur. Suyun
yüzüne yamyass› serilir. Kocaman gözleriyle insana mahzun mahzun bakar durur.
Sandala ald›¤›n›z zaman dakikalarca onun sesini iflitirsiniz. Ya, sesini! Bir o, bir de
k›rlang›ç bal›¤›  sandalda ölünceye kadar ikide bir feryada benzer, solu¤a benzer ac› bir
ses ç›kar›r. ‹nce zardan a¤z›n› bir kere a¤lara vurmas›n, küstü¤ünün resmidir dülger
bal›¤›n›n.

Bir gün, bal›kç› kahvesinin önündeki yar›s› k›rm›z›, yar›s› beyaz çiçek açan
akasyan›n dal›na as›lm›fl bir dülger bal›¤› gördüm. Rengi denizden ç›kt›¤› zamanki
esmer renkteydi önce. Vücudunda hiç k›m›ldama yoktu. Tafl kadar cans›zd›. Yaln›z 
âletlerinin etraf›n› çeviren incecik ipekten bile yumuflak zarlar› titreyip duruyordu.
Böyle bir oynama hiç görmemifltim. Evet, bu bir oyundu. Bir görünmez iç rüzgâr›n›n
oyunuydu. Vücutta, görünüflte hiçbir titreme yoktu. Yaln›z bu zarlar zevkli bir ürperiflle
tatl› tatl› titriyorlard›. ‹lk bak›flta insana zevkli, e¤lenceli bir fleymifl gibi gelen bu
titreme, hakikatte bir ölüm dans›yd›. Sanki di¤er bal›¤›n ruhu, rüzgâr rüzgâr, bu incecik
zarlardan ç›k›p gidiyordu; bir dirhem kalmamacas›na.

Sait Faik Abas›yan›k

2. AKLIM ARKADA KALACAK

Evimiz soka¤›n alt bafl›nda. Yat›p kalkt›¤›m odan›n penceresinden bak›nca, bir
bafltan bir bafla bütün soka¤› görüyorum. Bir saat sonra yola ç›kaca¤›m. Odamda öte-
beri eflyam› bavuluma yerlefltirmifl do¤ruluyordum ki sokaktan gelen bir çocuk
a¤lamas› beni pencerenin önüne çekti.

Çocuklar›n a¤lamas›na dayanamam. Bir fena olurum duydum mu. Çocuklar bofl
yere a¤lamaz. fiu dünyada çocuklar›n a¤lamas› ne kadar azal›rsa, bilin ki kötülükler o
kadar azalm›flt›r. A¤layan bir çocuk sesi duyar da ilgilenirseniz, bilin ki flu bozuk
düzenin sizi üzecek bir olay›yla karfl›laflacaks›n›z.

Pencerenin önünde bakt›m; karfl› komflumuz Boflnak Nuri’nin büyük o¤lu, yal›n
ayak, donsuz, kap›lar›n›n önüne yüzükoyun düflmüfl a¤l›yor. 

Necati Cumal› 
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ç. Dil ve Anlat›m

HAZIRLIK

* Bak›fl aç›s› ne demektir?

* Anlatmaya ba¤l› edebî metinler hangi bak›fl aç›lar›ndan ele al›n›rlar? Araflt›r›n›z.

☛
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AÇIKLAMALAR

Anlatmaya ba¤l› edebî metinler kurmaca ürünü olan metinlerdir. Masal, hikâye,
roman vb. türler yazar›n kurgusu sonucu oluflmufltur. Bu tür metinler anlat›c›n›n bak›fl
aç›s›ndan ortaya konmaktad›r.

Anlatmaya ba¤l› edebî metinlerde genel olarak üç tür bak›fl aç›s› kullan›l›r.

1. ‹lâhî Bak›fl Aç›s›: Edebî metinlerde kullan›lan en eski yöntemdir. Bu yön-
temde s›n›rs›z bir bak›fl aç›s› vard›r. Anlat›c›, öyküde anlat›lanlar›n tamam›n› bilen bir
varl›kt›r. Kahramanlar›n gizli konuflmalar›n›, kafalar›ndan ve gönüllerinden geçeni
anlat›r. Zaman zaman kendi yorumlar›n› ekleyebilir, aç›klamalarda ve yarg›larda bulunabilir.
Öyküde ne kadar kifli varsa her birinin aç›s›ndan olaylar› ayr› ayr› görmemiz sa¤lan›r.
Öyküyü kimi zaman h›zland›rma, kimi zaman da yavafllatma olana¤› vard›r.

2. Kahraman Anlat›c›n›n Bak›fl Aç›s›: Bu yöntemde olay› anlatan “ben” vard›r.
Bu ben, öykünün kahraman› olabilece¤i gibi tan›k ya da gözlemcisi olabilir. Olaylar›
anlatan kiflinin bilgisi, deneyimi, alg›lama ve yorumlama yetene¤iyle s›n›rl›d›r. Olaylar
ancak anlat›c›n›n bafl›ndan geçti¤i ya da gözüyle gördü¤ü (tan›k oldu¤u) biçimiyle
anlat›ld›¤›ndan inand›r›c›l›¤› yüksektir.

3. Gözlemci Anlat›c›n›n Bak›fl Aç›s›: Bu yöntemde olaylar d›flar›dan görüldü¤ü
biçimiyle nesnel bir tarzda aktar›l›r. Olaylar bize anlat›lm›yor da kiflinin gözünün
önünde oluyormufl izlenimi verilir. Kiflilerin duygu ve düflünceleri eylemlerinden
ç›kart›l›r. Kifliler ve iç dünyalar› ile ilgili kendi söyledikleri ve davran›fllar›n› dikkatle
izleyerek bir fikir sahibi olunabilir.

Bir edebî metinde birden fazla bak›fl aç›s›yla yaz›lm›fl bölümler bulunabilir. Ayn›
konu farkl› biçimlerde anlat›l›r. Ayn› manzaray› izleyenler farkl› noktalara dikkat 
ederler; farkl› biçimde konu olarak ele al›n›r.

☛ Yukar›da okudu¤unuz metinler hangi bak›fl aç›s›ndan yaz›lm›flt›r? Araflt›r›n›z.

Anlat›lan metinler kurmacaya m›, gözleme mi dayanmaktad›r?

3.  YÜKSEK GER‹L‹M

Ya¤murlar dindi. Ovan›n bö¤ründeki hafif e¤imli toprak kanallar tarlalarda
biriken fazla suyu denize ak›tt›; ak›nt›, k›y›lar›nda sivrisineklerini ve kurba¤alar›n›
ço¤altt›. Tarlalarda kanallar›n toprakta b›rakt›¤› nemi saklad›, pamu¤unu büyüttü.

Tek pervaneli uçaklar may›s sonu ovan›n üstünde dolaflmaya bafllad›lar. Sonra
art›k tarlalar›n üstünde s›k s›k uçtular, ovaya ilaç püskürttüler. Siyolan kokusu, bir yol
ayr›m›ndaki çilek tarlas›nda olgunlaflan çileklerin tad›na sindi. Çevredeki hüsnü- 
yusuflar›n, morsalk›mlar›n, ›t›rlar›n öz suyuna yürüdü; flantiyelerdeki araçlar›n difllilerine,
çimento ve çak›la, battaniyelerle karavanalara; iflinden göçenlerin ve ifl aramaya gelenlerin
yata¤›na, yorgan›na, poturuna, mintan›na sindi.

Tek pervaneli uçaklar›n att›¤› ilaç, pamuk fidanlar› üstünde kurudu. Damarl› yüz-
lerinde benek benek beyaz lekeler b›rakt›. Dümdüz ovay› yer yer kesen çitler aras›ndaki
otlar, önceleri pamuk tarlalar›na dolan fazla suyu bir uçtan çald›, emdi, az›p geliflti.
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Kanallar suyun fazlas›n› denize ak›tt›kça otlar›n pay›na düflen nem de azald›. Yaz boyu
azald› bu pay ve otlar kurudu, dikene sard›. Dikenleflen sürgünlerle gövdeler, yolun
tozuyla havan›n ilac›n› tuttu; beyaza yak›n bir kül rengine buland›. Bu kirli beyaz öbek-
ler aras›nda kurumamakta direnen ince mor çiçekli ›lg›nlarla süpürge otlar› ve çavfl›rlar
güneflten renklerini att›lar. At›lan rengin yerini hemen ilac›n beyazl›¤› ald›. 

Adalet A¤ao¤lu 

4.  PANDOM‹MA

Paskal, tiyatrosunun bu genç müdavimini, maskaral›klar›n›n bu güzel müflterisini
daha ziyade e¤lendirmek için karfl›s›na geçerek oynar ve bazen oyunda münasebet
getirerek locas›n›n alt›na düflerdi.

O gün ise beyaz ketenler, seherî tebessümler içinde bulunan bu genç k›z, o
gürültüler aras›nda takdir-i istihzâ-âmizinine bir delil olmak üzere locadan çiçek
at›yordu.

Att›¤› bu çiçekler, Paskal’›n yüzüne, gö¤süne dokundukça eliyle kalbini tutarak
en can alacak yerinden vurulmufl bir y›rt›c› hayvan gibi ac› ac› feryat ediyordu. Bir iki
dakika sonra tiyatrosunun iç taraf›ndaki  topra¤›n üzerine oturarak hâlâ güldürdü¤ü
adamlar›n kahkahalar› devam ederken içini çeke çeke a¤l›yordu.

Gözünden dökülen yafllar yüzündeki unlar›, k›rm›z› boyalar› bozarak k›v›lc›m
taneleri gibi o harap duvarlar›n y›k›lm›fl tafllar›na daml›yordu.

Bu zavall› Paskal o güzel Eftalya’y› seviyordu! Bu nak›s vücud o kemal-i hilkate
âfl›k olmufltu.

Sami Paflazade Sezai

Anlatmaya ba¤l› edebî metinlerde tasvirin önemli bir yeri vard›r. ‹nsan daima d›fl
çevrenin etkisi alt›ndad›r.  Anlatmaya ba¤l› eserlerin kahramanlar› da sosyal bir çevre
içerisinde yaflar. Zaman zaman bu çevreden etkilenir; zaman zaman da çevreyi etkiler.
Böylece sosyal çevre ile bütünleflir. Kahramanlar›n konuflma tarz›ndan, ileri sürdü¤ü
fikirlerden d›fl çevreyi anlamak mümkündür. Yine   yaflad›¤› odan›n ve kulland›¤›
eflyalar›n düzeninden iç dünyas›n›  anlamak mümkündür. Bu nedenle anlatmaya ba¤l›
metinlerde tasvir olay› ayd›nlat›c›, tamamlay›c› tasvirler yap›l›r. Süs olsun diye yap›lan
tasvir eserin de¤erini düflürür.

ENDONEZYA’DA VOLKAN ALARMI

Endonezya’da Merapi yanarda¤›nda son günlerde görülen hareketlenmeler
nedeniyle “k›rm›z› alarm” verildi. Yerel yetkili Bambang Dwyanto, Cava eyaletinde
bulunan 3000 metre yüksekli¤indeki da¤dan kararl› lav ak›fl› nedeniyle alarm seviyesini
k›rm›z›ya yükselttiklerini ifade etti.

Hükûmet yetkilisi ‹mam Purwadi ise yüzlerce kiflinin evlerini terk etmeye
bafllad›¤›n›, bölgeden 7000 kiflinin tahliye edilece¤ini kaydetti. Endonezya’daki aktif
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129 yanarda¤dan biri olan Merapi, son olarak 1994 y›l›nda patlam›fl, 60 kifli ölmüfltü.
Merapi’de 1930 y›l›nda meydana gelen patlamadaysa 1300 kifli yaflam›n› yitirmiflti.

Öte yandan Endonezya’n›n Sumatra Adas› aç›klar›nda denizin alt›nda 5,9 büyük-
lü¤ünde bir deprem oldu¤u bildirildi. Depremin merkez üssünün, Banda Açe’nin 95
kilometre güneyinde Hint Okyanusu’nun 47 kilometre derininde oldu¤u belirtildi.
“Cakarta (A.A)”

Hürriyet 

14 May›s 2006

Yukar›daki metinlerde ayn› konu farkl› bak›fl aç›lar›yla ele al›nm›flt›r. Ayn› olaya
tan›k olan kifliler farkl› biçimde olaylar› alg›larlar ve aktar›rlar.

ANLAMA YORUMLAMA

1. Yukar›daki metinler hangi bak›fl aç›s›ndan ele al›nm›flt›r?

2. Metinlerdeki tasvirleri gösteriniz. Bu tasvir konunun anlafl›lmas› için mi, süs için mi 
yap›lm›flt›r?

3. ‹lk metinde Dülger Bal›¤› nas›l tasvir ediliyor?

4. Üçüncü metinde tar›msal ilaçlaman›n zararlar› nas›l ifade ediliyor? Çevreye ne gibi 
zararlar veriyor?

5. Gazetelere Endonezya’da meydana gelen yanarda¤da görülen hareketlenmeler nas›l 
yans›t›lmaktad›r? Ayn› olay›n farkl› flekillerde anlat›lmas› anlat›m zenginli¤i olarak 
görülebilir mi?

6. Metinleri dil ve anlat›m yönünden inceleyiniz. Anlat›mda ne gibi özellikler 
görüyorsunuz?

ÖLÇME DE⁄ERLEND‹RME

* Yukar›daki metinlerin kim taraf›ndan anlat›ld›¤›n› söyleyeniz.

* Ayn› olaya tan›k olanlar, tan›k olduklar› olaylar› anlat›rken ayn› biçimde mi anlat›rlar?

* Bak›fl aç›s› nedir? Kaç tür bak›fl aç›s› vard›r?

* Tasvirin eserin anlafl›lmas›na katk›s› nedir?



MUfi OVASI

Gönlümün  imrencesi Bal›m k›z, evimin övüncesi  Dal›m o¤ul, dinleyin de nas›l
yurt tuttuk Anadolu’da, sözün güzeline oradan bafllayal›m.

Günümüzden (925) y›l önce, Üçok O¤uzlar›ndan ve de K›n›k boyundan Selçuk
Bey o¤lu, yürekli, adil, güzel huylu Alparslan, Anadolu’nun kap›s›na geldi dayand›,
Malazgirt önlerine.

Bu Selçuk Türkleri, Anadolu’ya ilk gelen Türklerdir ki ulu toy eyleyip, aç
görende doyuran, yal›ncak görende donat›p, borçluyu borcundan kurtaran, flölenlerde
tepe gibi et y›¤›p göl gibi k›m›z sa¤d›ran ve flu gelimli gidimli dünyaya bir flenlikmifl
gibi bakan eli aç›k beyleriyle; börklü ve de atl› dövüflçüleriyle; hayvanc›, süt sa¤›c›; yün
e¤irici, bal toplay›c›, otun iyisini, çiçe¤in ye¤nisini bilici kad›n erkek halk›yla ve de, tay
yelesi, kuzu gözü çocuklar›yla Orta Asya’dan oba göçürtüp yeni bir yurt edinmeye,
konup yerleflmeye, türkü söyleyip insan a¤ac›n› dikmeye, o zamanlar Diyar-› Rum
denilen Anadolu topra¤›n›n efli¤ine varm›fllard›.

O zamanlar, Diyar-› Rum denilen Anadolu’nun sahab›, Bizans imparatoru
Romanos Diogenes, (Romen Diyojen), bir yurt kurmaya Anadolu’yu seçmifllerdir,
vakit flimdidir önlersek önleriz, önleyemezsek Bizans’›n direkleri y›k›l›r diyerekten, o
da vard›, Malazgirt Kalesi’nin gölgesine Alparslan’la hesab›n› üleflmeye.

‹flte gönlümün imrencesi Bal›m k›z, evimin övüncesi Dal›m o¤ul, biz Anadolu’nun
iki kanatl› güzelim gök kap›s›n›, o gün 26 A¤ustos 1071 günü açt›k, Malazgirt Meydan
Savafl›’ndan sonra ve de iflte o gün vard›k girdik yurt güzeli Anadolu’ya.

Alparslan; k›l torbalar›nda Horasanl› ekmek, tulumlar›nda Süphan da¤›n›n kar
suyu, ibriflim yeleli atlara binmifl  körklü Selçuk ak›nc›lar›n›, o günlerden çok önce,
Anadolu’ya salm›flt›. Bu atl›lardan bir bölü¤ü Malatya kalesine, bir bölü¤ü dört kap›l›
Erzurum kentine, bir bölü¤ü kavaklar› u¤uldayan Sivas’a, bir bölü¤ü Malatya kalesine,
bir bölü¤ü de Erzincan ovas›na ak›n sal›p gelmifller ve dönüp haberi iletmifllerdi ki
Selçuk obalar›na, var›p doland›¤›m›z yurt tam bize göredir.

Tam bize göredir ve de arad›¤›m›z, özledi¤imiz yurttur. Ala koyunlar›m›z için da¤
çiçe¤i, atlar›m›z için çay›r, kara çad›rlar›m›z için keçi k›l›, ala beflikli gelinlerimizin
gö¤süne süt, tatl› dilli kocalar›m›za yo¤urt, biçici erlerimize bu¤day, ka¤n›lar›m›z›n
tekerine demir ve de ak›nc›lar›m›z›n oklar›na k›r›lmaz ince a¤aç, güler yüzlü
analar›m›za su türküsü ve de piflmifl topra¤a kataca¤›m›z güzel gökyüzü, yani çini
oradad›r.

Alparslan da bu haberi ald› ki bu yurt tam bize göredir ve bizim olmal›d›r deyip
50.000 Selçuklu atl›s›yla, Malazgirt’te Bizans ordusuna gö¤üs verip dayand› 
26 A¤ustos 1071 günü, Malazgirt ovas›nda bir savafl oldu ki tan yeri ›fl›¤›nda bafllay›p
akflama dek sürdü, Selçuk atl›lar› ok ya¤d›r›p yal›n k›l›c› savunarak Bizans ordusunu
bozup k›rd›lar ve de Bizans kral› Romanos Diogenes, Alparslan’›n çad›r›na var›p kanl›
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d. Metin ve Gelenek

HAZIRLIK

Ders kitab›n›zda yer alan edebî metinleri kendi türleri içerisinde gelenekle olan
iliflkisini belirlemeye çal›fl›n›z.

☛
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gözyafl› döktü, yurt alan›nd›r, gönül verenindir deyip Anadolu kap›s›n›n anahtar›n›
Selçuklu Beyi Alparslan’a verip bafl e¤di, geri döndü.

Bizim Selçuklu atalar›m›z, ak›nc›lar›m›z ve oba güzeli k›zlar›m›z, süt sa¤›c›
kad›nlar›m›z ve de k›l çad›r› dikip gece ateflini da¤lara salan yi¤itlerimiz, o gün,
Anadolu’nun gök kanatla kap›s›n› açt›klar›nda bir de bakt›lar ki: Aman güzel anam, bu
ne güzel yurttur?

Ceyhun Âtuf Kansu

Bal›m K›z Dal›m O¤ul

Okudu¤unuz metin Ceyhun Âtuf Kansu’nun Bal›m K›z Dal›m O¤ul adl›
kitab›ndan al›nm›flt›r. Kitap, Türkiye Radyolar›nda yay›mlanan Anadolu Albümü adl›
metinlerden oluflmufltur. Bu kitapta, Anadolu’nun 1071 y›l›nda Malazgirt Savafl›yla
nas›l yurt tutuldu¤undan bafllayarak Cumhuriyet dönemine kadar olan süreç fliir, masal
ve efsane türü metinlerle süslenerek anlat›l›r. Metinlerde yer yer kültür, inanç, gelenek
ve göreneklere yer verilir. “Anadolu’yu tan›tmada, sevdirmede ve güzel Türkçenin 
sesini duyurmada” önemli bir yeri vard›r. Dil ak›c›, anlat›m aç›kt›r. Yer yer 
tekerlemelere, iç uyaklara ve anlat›lan konularla ilgili fliirlere yer verilir.

Yazar bu bak›mdan kendisinden önce yaz›lm›fl destan, masal, halk hikâyeleri vb.
pek çok türlerden yararlanm›flt›r. 

ANLAMA YORUMLAMA

1. Yukar›da okudu¤unuz metnin gelenekle olan iliflkisini belirleyiniz.

2. Türklerin hangi kolu Anadolu’ya gelmifltir?

3. Alparslan, Anadolu kap›lar›nda kiminle ne zaman savaflm›flt›r?

4. Metinde Türklerin yaflam biçimiyle ilgili nelerden söz ediliyor?

5. Selçuklu ak›nc›lar› yerleflim yeri bulmak için nerelere gidiyor?

6. Metni, zihniyet, yap› ve tema bak›m›ndan inceleyiniz.

7. Metinde nas›l bir dil ve anlat›m kullan›lm›flt›r? Cümleler aras› ak›c›l›k nas›l 
sa¤lanm›flt›r? Cümle içerisinde uyaklar var m›? Varsa bunlara örnekler gösteriniz.

ÖLÇME VE DE⁄ERLEND‹RME

* Okudu¤unuz metinle yaz›ld›¤› dönem aras›ndaki iliflkiyi belirleyiniz.

* Metni daha önce okudu¤unuz metinlerle iliflkisini belirleyiniz. Benzeyen ve ayr›lan 
yanlar›n› söyleyiniz.

* Metni tema, yap›, dil ve anlat›m bak›m›ndan inceleyiniz; Önceki metinlerle iliflkisini 
belirleyiniz.

* Metnin kendisinden önce yaz›lan metinlerden etkilenip etkilenmedi¤ini söyleyiniz.

* Sanatç›n›n gelenekle iliflkisi var m›? Varsa bu iliflkiyi söyleyiniz.
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e. Anlama Yorumlama

ON DÖRT YAfiINDA B‹R ADAM

Yolu arabac› da bilmiyor. Kâh sa¤a, kâh sola sap›yor; kâh tarlalar›n içine sürüyor;
sonra, kafas›n› bana do¤ru uzat›p flaflk›n gözlerle bakarak:

- Acaba buradan m› gitsek? Acaba fluradan m› gitsek, diye soruyor.

Ben gittikçe öfkelenmeye bafll›yorum:

- Nas›l arabac›l›k bu, diyorum; ne yol bilirsin, ne de...

- Yol nerede efendi? Yol yok ki bileyim, diyor.

Biçarenin hakk› var. Evet yol yok ki... Bir müddet iyi kötü bir flose üstünde gidiy-
oruz; birkaç kilometre sonra bak›yorsunuz, alt›n›zdaki bir flose kayboluveriyor. Ya bir
derenin kenar›ndas›n›z, ya sarp bir tepenin ete¤inde...

Bittabi, bu sarp tepeye ç›kmak ihtimali olmad›¤› için derenin çak›l tafllar› üstünden
sars›la sars›la gitmeye mecbur oluyorsunuz. Derken önünüze bir çoban yolu ç›k›yor, bir
müddet de bunu takip ediyorsunuz; bir de bak›yorsunuz ki, bu yol da bitmifltir. Haydi,
tarlalar›n içine... Lakin, tarlalar ekseriyetle hendekle çevrilmifltir; bir yayl›
araban›n hendekten geçebilmesi kabil de¤ildir. O vakit, bir sa¤a bir sola baflvurmaya
bafll›yorsunuz; ta ki dald›¤›n›z bu toprak deryas› içinden kendinize bir iz bulup
ç›kas›n›z! Bin zahmet, bin meflakketle bu izi bulursunuz. fiimdi, önümüzde bir ka¤n›
arabas›n›n y›lankavi çizgileri uzan›yor; arabac› bu çizgiler üstünden “Deha!” diyor.
‹flte, sabahtan beri bu hâlde, bir serseri araban›n içinde sars›la sars›la gidiyorum.
Sabahleyin ç›kt›¤›m›z köyden yolu tarif etmifller ve yedi saatte kasabaya
varabilece¤imizi söylemifllerdi. Hani yol? Ne yedi saati?..

fiafakla beraber hareket etmifltik; flimdi ise akflam oluyor. Ne yapmal›? Kime 
sormal›? Etraf o kadar da tenha ki... Birden arabac› ba¤›r›yor:

- Ülen, Ülen!..

Bafl›m› araban›n perdeleri aras›ndan d›flar›ya uzat›yorum: Arabac› yirmi otuz
metre ötede bizim gitti¤imiz istikamette yürüyen birine do¤ru ba¤›r›yor. Yürüyen
durdu: Bu sekiz on yafllar›nda tahmin olunabilen c›l›z bir o¤lan çocu¤u; kendisinden iki
kat daha a¤›r bir çuval yüklenmifl, eline de pabuçlar›n› alm›fl bize do¤ru yaklaflt›.
Arabac› sordu:

- Ülen, flehir yolu nerede biliyor musun?

Çocuk, ince, c›l›z ellerinden birini, boflta duran elini, karfl›ki yamaçlardan birine
do¤ru uzatt›:

- Deha, yol orada a¤ar›p bat›yor, dedi ve sonra ilave etti, ben de flehre gidiyorum.

HAZIRLIK

Edebî metinlerdeki anlam ile bilimsel eserlerdeki anlam ayn› fley midir? Bu
farkl›l›¤›n kayna¤› nedir? Araflt›r›n›z.

☛
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Küçük çocu¤un yüzü çok sevimli idi; üstü bafl› da oldukça temiz görünüyordu.

“Yol a¤ar›p bat›yor!” tarz›nda söylenifli pek hofluma gitti; dedim ki:

- Öyle ise bin arabaya, beraber gidelim.

Çocuk bir tereddüt dakikas› geçirdi; sözüme inanm›yor gibi yüzüme bakt›;
çuval›n› yere b›rakt›; teklifimi tekrar ettim.

- Haydi, dedim; o çuval› arabac›n›n yan›na koy sen de ç›k!

Karfl›mda yer gösterdim. Pabuçlar›n› yan yana, büyük bir ihtimamla çuval›n
üstüne yerlefltirdi; kendisi de s›rt› arabac›ya ve yüzü bana çevrik, ayaklar›n› alt›na al›p
oturdu. Yavruca¤› gittikçe daha sevimli buluyorum; kendine göre sayg›l›, terbiyeli bir
tavr› da var ve zeki, parlak gözleri ile dikkatli dikkatli beni süzüyor. Bu gözlerin önünde
kendimi âdeta mahcup hissediyorum.

T›pk› bir büyük adam gibi bak›yor.

Zaten, Anadolu çocuklar›nda bu büyük adam bak›fl› ve bu olgun erkek tavr›
seyrek görünen fleylerden biri de¤ildir. Bunlar, baz› mahlukat gibi sanki do¤duklar›
günden itibaren yürümeye, ifllemeye ve hayat› anlamaya bafllarlar. Hiç oyun devirleri
yoktur; sekiz dokuz yafllar›na basar basmaz maiflet kayg›lar›, vaktinden evvel kavrulan
kabuk ba¤layan fidan vücutlar›n› fliddetli  bir rüzgâr gibi sarsmaya bafllar. Bu çocuk da
neden onlardan biri olmas›n, soruyorum:

- Sen kaç yafl›ndas›n bakay›m?

- On dört yafl›nday›m, diyor ve acayip bir vakar ile önüne bak›yor. Mutlaka
mübala¤a ediyor, ben ona on ikiden fazla veremiyorum.

- Hangi köydensin?

- Kara Ifl›k Köyü’ndenim.

- Böyle geç vakit flehre ne yapmaya gidiyorsun?

Bafl› ile arkas›ndaki çuval› iflaret etti:

- Az›c›k kuru yemifl götürüyorum; yar›n sabah pazar var... dedi. “...” nin pazar›
erken olur; yola sabahtan ç›karsam, yetiflemiyorum.

Bir müddet o da, ben de sustuk. Çocuk gene dikkatli dikkatli beni tetkik ediyor.
Dedim ki:

- Sizin köyden flehre kaç saatte gidilir?

- A¤›r a¤›r yürürsen tam alt› saat, dedi.

- Alt› saat!.. Çok uzak de¤il mi? Yorulmaz m›s›n?

Sualimi anlamad›; duruflunda “Yorulmak m›? O da nedir flunun söyledi¤ine bak!”
demek istiyor gibi bir hâl vard›.

- Her hafta giderim, dedi; flehre var›r varmaz ‹smail A¤a’n›n han›na inerim;
‹smail A¤a’y› tan›rs›n de¤il mi? O benim day›md›r. Ö¤leye kadar iflimi bitiririm, 
sataca¤›m› satar, alaca¤›m› al›r›m; vaktim olursa bir de hamama giderim, yahut aflç›
Recep A¤a’n›n dükkân›ndan bir yo¤urtlu kebap yerim: O da para artarsa...



TÜRK EDEB‹YATI 2

32

- Sataca¤›m› satar›m, alaca¤›m› al›r›m, dedin; kazand›¤›n paralarla neler al›rs›n
bakay›m?..

- Ne gerekse al›r›m, dedi. Baz› tuz, baz› fleker lâz›m olur; anama yemeni, ablama
çorap al›r›m, baz› kendime z›b›nl›k al›r›m.

Çuval›n üstüne yerlefltirdi¤i pabuçlar›n› gösterdi; bunlar›, geçen hafta üç kâ¤›da
ald›m, dedi; (Ve gözlerini gözlerimin içine dikerek) pahal› m›? Ne dersin?

- Aferin, ucuz alm›fls›n... (Ve birden büyük bir merakla sordum.) “Senin baban
filan yok mu?”

Bafl› ile bir “Hay›r!” iflareti  yapt›. Sonra hiç de mahzun görünmeyen bir tav›rla:

- Babam seferberlikte askere gitti. Geçen sene künyesi geldi, dedi.

(Künyesi geldi, köylü lisan›nda öldü demektir.)

“Demek ki flimdi baban›n yerine eve bakan sensin.” dedim. ‹ki defa bafl›yla
“Evet!” dedi ve karfl›mda daha rahat bir vaziyet ald›.

...‹flim bafl›mdan aflk›n! Anam›n ayaklar›na hastal›k geldi¤i günden beri davar›
güden, tarlaya bakan, odun kesmeye giden hep benim... Ablam yaln›z su tafl›r ve afla
bakar. Hem o bizde misafirdir. Baflka köye gidecek! Geçen y›l niflanland›.

Çok ciddileflen mükâlememizi (konuflmam›z›) biraz de¤ifltirmek için gülerek
dedim ki:

- Sen de niflanlansana, bak bu kadar becerikli koskoca bir adam olmuflsun; hem
kar›n da senin ifllerine yard›m eder, fena m›?

Mahzun mahzun yüzüme bakt›:

- Efendim niflanlanm›flt›m ama olmad›; olmayacak, dedi. K›z›n bafl›na bir kaza
geldi; düflman köyden ç›karken..

“Ne diyorsun? Sahi mi? Ne kazas›?... Söyle, söyle!” diye hayk›rd›m.

Utanarak bafl›n› önüne e¤di:

Köyün öbür k›zlar›yla beraber derenin içine sürüklediler. Biz ba¤›rd›k, ça¤›rd›k;
aman etmeyin, zaman etmeyin dedik; kulak asmad›lar. Ben arkalar›ndan gitmek istedim,
anam b›rakmad›, “Biricik o¤lum, sana da k›yarlar!” dedi; a¤l›yordu, dayanamad›m
kald›m.”

Art›k çocu¤un yüzüne bakam›yordum. Hayat›n en mühim hadiseleriyle
bo¤uflmufl bu köylü yavrusunun karfl›s›nda ben art›k hiçbir fley bilmeyen hiçbir fley
anlamayan ve sanki korkunç bir masal dinliyormufl da tüyleri ürpermiflcesine bir
köfleye sinmifl, otuz dört yafl›nda toy, ürkek bir küçücük çocuktum.

Yakup Kadri Karaosmano¤lu  

Millî Savafl Hikâyeleri

Yukar›da okudu¤unuz hikâye Yakup Kadri Karaosmano¤lu’nun Millî Savafl
Hikâyeleri adl› kitab›ndan al›nm›flt›r. Bu kitapta anlat›lanlar Kurtulufl Savafl› günlerine
ait,  gerçek hayattan al›nm›fl olaylard›r.

Bu kitab› okumaya çal›fl›n›z.
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Edebî metinler her insan›n bilgi düzeyine anlay›fl›na ve psikolojik durumuna göre
anlam kazan›r. Metni okuyan herkes kendine göre yorumlar.

Günlük hayatta herkes sosyal bir çevre içerisinde yaflar. A¤ac›, çiçe¤i, yapra¤›
görür. Ancak bu varl›klar kifli üzerinde farkl› etkiler b›rak›r. ‹nsan birtak›m olaylarla
yüzleflir. Bunlar hayat›n gerçekleridir. fiairler, yazarlar günlük hayatta karfl›laflt›¤›m›z
gerçek olaylar› eserlerinde ifllerler. Ancak sanatç›lar gerçek hayattaki olaylar› duygu,
düflünce ve hayal dünyas›ndaki zenginlikler ile izlenimlerini katarak aktar›rlar. Zaman
zaman tasvirlerden, kiflilerin iç dünyas›ndaki zenginliklerden yararlan›r. Gerçe¤i
süsleyerek anlat›rlar. Bu bak›mdan sanatç›lar›n gerçeklikleri ile günlük hayattaki
gerçeklik birbirinden farkl›d›r.

Edebî eserlerde yazarlar sözcükleri gerçek ya da mecaz anlamda kullan›rlar.
Yazarlar›n kulland›klar› dili bilmekte yarar vard›r. Metinde onlar›n kulland›klar›
sözcüklerin, kavramlar›n anlam›n› bilmek, metnin anlafl›lmas›nda ve yorumlanmas›nda
büyük önem tafl›r.

ANLAMA YORUMLAMA

1. Ders kitab›n›zda yer alan anlatmaya ba¤l› edebî metinleri tekrar okuyunuz ve ne 
anlad›¤›n›z› yaz›l› olarak belirtiniz.

2. Yukar›daki metni farkl› kiflilere okutunuz. Neler anlad›klar›n› sorunuz. Sizinle ayn› 
duygu ve düflünceleri mi dile getiriyorlar?

3. Yukar›daki hikâyede, yazar nas›l bir yoldan nereye gidiyor? Gidilen yolu yazar nas›l 
tasvir ediyor?

4. Çocuk niçin kasabaya gidiyor? Yazar çocu¤a niçin ac›yor?

5. Çocuk, yazar›n gözünde niçin büyük bir adam oluyor?

6. Hikâyenin bölümlerini gösteriniz. Bu bölümlerde anlat›lan olaylar› söyleyiniz.

7. Hikâyeyi yap› (olay, kifli, yer ve zaman) tema, dil ve anlat›m yönünden inceleyiniz.

8. Öyküde ele al›nan zihniyeti belirtiniz. 

☛ Ders kitab›n›zdaki edebî metinleri tekrar okuyunuz. Metinlerden ne anlad›¤›n›z›
yaz›l› olarak belirleyiniz.

ÖLÇME DE⁄ERLEND‹RME

* Yukar›daki metnin temel anlam› nedir? Beliritiniz.

* Metnin yan anlamlar›n› söyleyiniz.

* Bir metin okuyan kiflinin kültür düzeyine ve psikolojik durumuna göre anlamlar  
kazan›r m›?

* Yaflanan gerçeklik ile edebî gerçeklik ayn› m›d›r?

* Okunan bir metin, her okundu¤unda yeni anlamlar kazan›r m›?
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f. Metin ve Yazar

SON KUfiLAR

Vaktiyle bu Ada’ya bu zamanda kufllar u¤rard›. C›v›l c›v›l öterlerdi. Küme küme
bir a¤açtan ötekine konarlard›.

‹ki senedir gelmiyorlar.

Belki geliyorlar da ben fark›na varm›yorum?

Sonbahara do¤ru birtak›m insanlar›n çoluk çocuk ellerinde bir kafes, Ada’n›n tek
tepesine do¤ru gittiklerini görürdüm. ‹çim c›z ederdi.

Büyüklerin ellerinde birbirine yap›flm›fl, pislik renginde acayip çomaklar vard›.

Bunlarla bir yeflil meydan›n kenar›na var›r, bunlar› bir ufac›k a¤ac›n alt›na
ç›¤›rtkan kafesiyle b›rak›rlar, a¤ac›n her dal›na ökseleri ba¤larlard›. Hür kufllar, kafesteki
ç›¤›rtkan kuflun feryad›na, dostluk, arkadafll›k, yaln›zl›k sesine do¤ru bir küme gelirler.
Çay›rl›kta bir baflka a¤ac›n gölgesinde birikmifl çoluklu çocuklu kocaman herifler, bir
müddet bekleflirler. Sonra kufllar›n üflüfltü¤ü a¤aca do¤ru, yavafl yavafl yürürlerdi.
Ökselerden kurtulmufl dört befl kufl, bir baflka ökseye do¤ru flimdilik uçup giderken
birer damlac›k etleriyle  birer tabiat harikas› olan kufllar› toplarlar, hemen diflleriyle
orac›kta bo¤arlard›. Ve hemen canl› canl› yolarlard›. 

Hele bir tanesi vard›, bir tanesi. Çocuklar› bu ifle seferber eden de oydu. Ökseleri
cumartesi gecesinden haz›rlayan da... Konstantin isminde bir herifti. Galata’da bir
yaz›hanesi vard›. Zahire tüccar›yd›. Kal›n, tüylü bilekleri, genifl gö¤sü, delikleri
kapan›p aç›lan üstü kara kara benekli bir burnu, deriyi y›rtm›fl da f›rlam›fl gibi saçlar›,
k›sa k›sa bir yürümesi, kal›n kal›n bir gülmesi...

O esmerle sar›fl›n aras› isketelerin bir damlac›k etlerinden yapaca¤› pilav›n
hazz›yla p›r›l p›r›l yanan krom diflleriyle nas›l kopar›rd› kuflun imi¤ini, bir görseydiniz...

Hani sessiz, zenginli¤ini belli etmez, mütevaz› adamd› da.... Konu komflusu da
severdi hani. Hiçbir fleye, hiçbir dedikoduya kar›flmazd›. Sabahleyin ifline k›sa k›sa
ad›mlarla koflarken akflam filesini doldurmufl vapurdan ç›karken görseniz;  irili¤ine,
sallapatili¤ine, Karamanl› a¤z› konuflufluna, basit ama, hesapl› fikirlerine, iki kadeh
atm›flsa yine basit, sevimli flakalar›na karfl›, hakk›nda kötü bir hüküm de veremezdiniz.
Kendi hâlinde, ifli yolunda, hesapl› yaflayan bin bir tanesinden bir tanesiydi.

Ama, güz mevisiminde birdenbire böyle canavar kesilirdi. Akflam befl otuz befl
vapurunun arka taraf›nda yerleflti¤i iskemlesinde, denizin üstüne oldukça mülayim

HAZIRLIK

* Yazar›n hayat› ile ortaya konan metin aras›nda bir iliflki var m››d›r? Varsa bu
iliflki nas›l kurulur? Araflat›r›n›z.

* Sonbahar›n gelmesiyle çevrenizde ne gibi de¤ifliklikler olur? Özellikle canl›lar
dünyas›ndaki de¤iflikliklere iliflkin gözlemleriniz nelerdir?

☛
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bakan gözlerini havaya kald›r›r, eylül sonlar›na do¤ru böyle flairane gökyüzüne bakard›.
Birden yüzünün ve gözlerinin parlad›¤›n› görürdünüz.

Havada ve denizdeki tirfle mavili¤in üstünde birtak›m esmer damlac›klar
görünürdü. Sa¤a sola oynarlar, sonra bir istikamet tutturur, bu esmer lekecikler geçip
giderlerdi.

Konstantin Efendi onlar›n çok uzaktan geçtiklerini görebilirdi. Gözlerini k›sard›.
Esmer lekelerin adalar istikametinde gittiklerini görür, etraf›na bakar, bir tan›d›k göre-
cek olursa gözünü k›rpar, gökyüzüne bir iflaret çakar:

- Bizim pilavl›klar geldi, derdi.

Kufllar pek yak›ndan geçmiflse, seslerini taklit ederek kal›n dudaklar›yla
difllerinin aras›ndan onlara seslenirdi. Kufllar›n ço¤unca aldand›klar›na, bu sesi
duyarak, dost sesi san›p vapur etraf›nda bir dönüp uzaklaflt›klar›na flahit olmuflumdur.

Havalar sertleflir, poyrazlar, lodoslar birbirini kovalar, günün birinde teflrinlerin
sonlar›na do¤ru, ›l›k, hiç rüzgârs›z, parça parça oynamayan bulutlu, tatl›, sümbüli 
günlerde, o, en ç›¤›rtkan kafes kuflunu nereden bulursa bulur, mahalle çocuklar›n›
ça¤›rt›r; bin tanesi 250 gram et vermeyen sakalar›, isketeleri, fluryalar›, aralar›na
kar›flm›fl serçeleri gökyüzünden birer birer toplard›.

Seneler var ki kufllar gelmiyor. Daha do¤rusu ben göremiyorum. Güzün o güzel
günlerini  penceremden görür görmez, Konstantin Efendi’nin bulunabilece¤i s›rtlar›
hesaplayarak yollara ç›k›yorum. Bir kufl c›v›lt›s› duysam kan›m donuyor, yüre¤im
atm›yor. Hâlbuki sonbahar koca yemiflleri, beyaz esmer bulutlar›, yakmayan günefli,
durgun mavili¤i, bol yefliliyle kufllarla beraber olunca, insana, sulh, fliir, flair, edebiyat,
resim, musiki, mesut insanlarla dolu anlaflm›fl, seviflmifl, açs›z, h›rss›z bir dünya
düflündürüyor. Her memlekette k›ra ç›kan her insan, kufl sesleriyle böyle fleyler
düflünecektir. Konstantin Efendi mâni oluyor. Zaten kufllar da pek gelmiyorlar art›k.
Belki birkaç seneye kadar nesilleri de tükenecek. Her memlelekette kaç tane,
Konstantin Efendi var kim bilir? Kufllardan sonra flimdi de milletin yeflilli¤ine 
musallat oldular. Geçen gün yol kenar›ndaki yeflilliklere basmaya k›yamayarak yola
ç›km›flt›m. Konstantin Efendi’nin günlerinden bir gündü. Gökte hiç kufl gözükmüyordu.
Evden ç›karken isketemin kafesine bir incir yap›flt›rd›m. ‹sketem tek gözünü verip bana
dostlukla bakm›fl, incir çekirde¤ini k›rmaya çal›fl›yordu.

Onu, ev duvar›n›n bir kenar›na çakt›¤›m çiviye asm›fl, yola ç›km›flt›m. Kufllar
yoktu flimdi havada ama, yolun kenar›nda yeflillikler vard› ya... Bakt›m: Bu yeflilliklerin
baz› yerleri sökülmüfl. Biraz ileride dört çocu¤a rastlad›m. Yürüyorlar. Yeflillerin en
güzel yerinde duruyor, bir kald›r›m tafl› kadar büyük bir parçay› belle söküyorlar, bir
çuvala dolduruyorlard›:

- Ne yap›yorsunuz, yahu, dedim.

- Sana ne, dediler.

Fukara, üstleri y›rt›k p›rt›k yavrulard›.

- Can›m, neden söküyorsunuz, dedim.



TÜRK EDEB‹YATI 2

36

- Mühendis Ahmet Bey söktürüyor.

- Ne yapacak bunlar›?

- Yukar›da deri tüccar› Hollandal› var ya hani, onun bahçesini düzeltiyorlar da...

- ‹ngiliz çimi als›n, eksin; mademki herif zengin...

- ‹ngiliz çimiyle bu bir mi?

- Bu daha m› iyi?

- ‹yi de laf m›? Bunun üstüne çimen mi olur? Hollandal› öyle demifl.

Karakola kofltum. Polislere haber verdim. Güya men ettiler. Gizli gizli, gene
çimenler yer yer söküldü. Mühendis Ahmet Bey’e ceza bile kesilmedi. Belediye 
talimatnamesinde, yol kenarlar›ndaki çimenleri sökmek cezay› mucip olmuyormufl.

Kufllar› bo¤dular, çimenleri söktüler, yollar çamur içinde kald›.

Dünya de¤ifliyor dostlar›m. Günün birinde gökyüzünde, güz mevsiminde art›k
esmer lekeler göremeyeceksiniz. Günün birinde yol kenarlar›nda, toprak anam›z›n
koyu yeflil saçlar›n› da göremeyeceksiniz. Bizim için de¤il ama, çocuklar, sizin için
kötü olacak. Biz kufllar› ve yeflillikleri çok gördü. Sizin için kötü olacak. Benden
hikâyesi.

Sait Faik Abas›yan›k

Yukar›daki öyküden hareket ederek yazar› ile ilgili ç›kar›mlarda bulunmaya
çal›flal›m:

Öyküde anlat›lan olay ‹stanbul’un Adalar ilçesinde geçmektedir.  Anlat›lan
öykünün konusu k›saca flöyledir: Heybeliada’ya her y›l göçmen kufllar u¤ramaktad›r.
Kostantin ad›ndaki bir kifli bu göçmen kufllar› birkaç kifli ile birlikte bir damlac›k eti
için yakalamaktad›r. Kufllar art›k adaya u¤ramaz olurlar. Öyküde anlat›lan bu temel
olayda kufllar, deniz, deniz insan›n›n dünyaya bak›fl›, bal›kç›lar vb. ele al›nmaktad›r.
Yazara göre dünyam›z sadece denizi ve manzaras› ile de¤il, insan›, kufllar›, kufllar›n
ç›v›lt›s›, a¤ac›, çiçe¤i, deniz ve denizdeki varl›klar›yla güzeldir. Bu güzellikleri
Kostantin gibileri bozmaktad›r. Yazara göre bundan en zararl› ç›kacak olan çocuklard›r.
Bundan dolay› metinde yazar çocuklara ve kufllara karfl› bir ac›ma duygusu
içerisindedir.

Cumhuriyet dönemi hikâyecilerimizden olan Sait Faik’in eserlerin konusu
temelde  insand›r. O insanlarla birlikte denizi, kufllar›, bal›klar› ve bal›kç›lar›n yaflam›n›
ele alm›flt›r. ‹nsan› da soyut bir varl›k olarak de¤il, çevresi ile birlikte ifller. Bunun için
çevre ve do¤a tasvirlerine genifl yer verir.

Yazar, güçlü bir gözlem gücüne sahiptir. Gözlediklerini, izlenimlerini güzel ve
etekileyici bir üslupla anlat›r. Hayata bak›fl aç›s› gerçekçidir. Hayat›n iyi ve kötü 
yönlerini birlikte ele al›r. Çevresine karfl› sevgi doludur.

☛ Sait Faik hangi tür konular› ifller? Üslubunun özellikleri nelerdir?
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ANLAMA YORUMLAMA

1. Okudu¤unuz metinden hareket ederek yazar› ile ilgili neler söylenebilir?

2. Öykünün serim, dü¤üm ve çözüm bölümlerini gösteriniz.

3. Öyküde anlat›lan olay› özetleyiniz.

4. Öyküyü yap›, tema, dil ve anlat›m yönünden inceleyiniz.

5. Öyküde ad› geçen Kostantin kimdir? Niçin kufllar› avl›yor? Kiflilik özellikleri 
nelerdir?

6. ‹çi c›z etmek ne demektir? Yazar kufllar› görünce içi niçin c›z ediyor?

7. Öyküde sizi düflündüren, üzen olaylar nelerdir?

8. Kufllar, Ada’ya niçin gelmiyor? Onlar›n bu gelmeyifllerinde insanlar›n rolü nedir?

9. Kufllar, eflyalar, hayvanlar ve bitkiler dünyam›z› güzellefltiren, insana yaflama 
sevinci katan varl›klard›r. Onlar›n yok olmas› do¤ada nas›l bir dengesizli¤e yol açar?

ÖLÇME DE⁄ERLEND‹RME

* Yukar›daki metin ile yazar› aras›nda nas›l bir iliflki vard›r?

* Yukar›daki metinden hareket ederek yazar› ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?
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3. Anlatmaya Ba¤l› Edebî Metin Örneklerini ‹nceleme 

(Masal ve Destandan Hikâye ve Romana)

1. MASAL

SEDEF BACI

Bir varm›fl, bir yokmufl, Allah’›n kulu çokmufl. Develer tellal iken, pireler berber
iken, ben anam›n befli¤ini t›ng›r m›ng›r sallar iken bir padiflah varm›fl; padiflah›n da üç
o¤lu, bir k›z› varm›fl. Babalar› dünyay› verseler vermez, tac›ndan taht›ndan üstün
tutarm›fl onlar›. Analar›n›n gözünde de o¤ullar› o¤ul bal›ndan tatl›, k›zlar› da 
kaymak çal›yormufl ya bal›n üstüne, bal›na kayma¤›na doymadan gitmifl yoksa 
hatuncuk. Koca saray karalara boyanm›fl ama, kara vezir:

“A devletlim! kara gün karar›p kalmaz ya, gayri on parma¤›n› kandil edip 
yakacak bir ana laz›m bunlara!” demifl ve allay›p pullay›p Karak›z’›n› padiflaha vermifl,
vermifl ama, hangi parma¤›n› kandil edip yakacak, kara vezir k›z›n›n on parma¤›nda on
kara! Allah böylelerinin flerrine u¤ratmas›n. Padiflah› avcunun içine al›ncaya kadar
cariyelerin bile yüzüne gülmüfl; velakin yavafl yavafl saman alt›ndan su yürüterek
karas›n› bulaflt›rmad›k birini b›rakmam›fl; ille üvey k›z›na, ille üvey k›z›na... Öyle bir
ya¤l› kara sürmüfl, öyle bir ya¤l› kara sürmüfl ki, k›rk dereden su getirmifller de, yine
ç›karamam›fllar; öyle ya iftira dedi¤in Kafda¤›’ndan da yüce! Babas›n›n bile 
gözünden düflüp ocak bafl›na att›rm›fl onu.

Bir var ki bac›-kardefl ci¤erdir, birbirinden ayr›l›r m›! Geceleri bafl bafla verip
bafllar›na gelenleri bir söyler, iki dökerlermifl.

Günlerden bir gün, yine birbirine dert yanarken üvey analar› olacak, u¤run u¤run
gelip de kap›y›, bacay› dinlemesin mi! Kuzgun misali üstlerine yürüyerek:

“Bre bafl belalar› demifl; yine bafl bafla verdiniz de ne çorap örüyorsunuz bafl›ma?
Durun bir, öyle bir ay›n, oyun edece¤im ki size, felek de be¤ensin.”

Me¤er kara vezir k›z›n›n sade on parma¤› on kara de¤il, büyücülük de 
geliyormufl elinden... Önce, nas›l büyülemiflse büyülemifl onlar›... Sabah sabah üç
flehzadenin üçü de birer kufl olup kanatlanmas›n m›? Kara yaz›l› bac›lar› neye
u¤rad›¤›n› bilememifl. Bir gözü havada bekleyip durmufl ama, ne bir kanat sesi, ne bir
kardefl nefesi... Cümle kufllar yuvalar›na dönmüfl, onlar dönmemifl. Gayri, saray bafl›na
zindan olup:

“Ya da¤ da¤ dolafl›r bulurum; ya da araya araya yollar›nda ölürüm; dünyaya
geldim de ne buldum sanki!” demifl ve o gece sular uyurken bir  fedai bafl›n› al›p 
yollara düflmüfl. Az gitmifl, uz gitmifl; dere tepe düz gitmifl; alt› ayla bir güz gitmifl, gide
gide bir da¤›n tepesine yetmifl; akl› karal› kufllardan kardefllerini sormufl ama, dizi dizi

HAZIRLIK

Anlatmaya ba¤l› edebî metinler ne zaman ve nas›l oluflmufltur? Bu tür metinlerin
ortak özellikleri nelerdir? Araflt›r›n›z.

☛
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uçup gitmifller de ne bir a¤›z, ne bir dil, ne de kanatlar›ndan bir tel vermifller ona.
Güvendi¤i da¤lara kar ya¤›nca, gözlerinden süyüm süyüm yafl döküp öyle bir ah ü zar
etmifl ki bu baht› kara k›z, acep yürek olur da dayan›r m› ola...

Allah’tan olacak, bir de bakm›fl ki, ne görsün? Üç kufl, üçü da ak kufl, bafl›n›n
üstünde dönüp dolan›yor! Hemen kollar›n› açm›fl ama, hiçbiri gelip de dal›na 
konmam›fl, döndükçe dönmüfller bafl›nda...

Sihir bu ya! Me¤er üvey analar› bunlar› öyle bir kufla benzetmifl, öyle bir kufla
benzetmifl ki gün bat›p da sular karard› m› ete, kemi¤e bürünüyor; insan olup görünüyorlarm›fl.
Gün do¤up da ortal›k a¤ard› m› tüye, tele¤e geliyor; kanatlan›p uçuyorlarm›fl.

Ha iflte o gün, döne döne yorulan, yorula yorula dönen bu üç kufl, ortal›k
karar›nca üç kardefl olup bac›lar›n›n etraf›n› alm›fl; bafllam›fllar birbirlerinin yüzünü
gözünü öpmeye ve bafllam›fllar bafllar›na gelenleri say›p dökmeye, gayri gözlerine uyku
girer mi?

fiafak sökerken:

“Bac›, demifller, bu kufl uçmaz, kervan geçmez yerlerde mesken tutup da ne
yapaca¤›z.Bu da¤›n ötesinde bir göl, gölün ortas›nda bir ada, adan›n ortas›nda da bir
oda var, çam kokular›yla örülmüfl, kufl sesleriyle döflenmifl bir oda; insan, de¤me 
saraylara de¤iflmez onu. Gün do¤unca seni kanatlar›m›za al›p oraya götürsek nas›l olur.
Da¤da, belde seni bir yardan atar›z diye korkma sak›n; bindi¤in kanat, kardefl kanad›d›r,
üvey ana parma¤› de¤il!’

Sedef K›z’›n can›na minnet bu. Sabah sabah üç kardefl üç kufl olup kanat kanada
vermifl; o da uçak misali, bu kanatlar›n üstüne binmifl, süzülmüfller gö¤e do¤ru... Ve bir
göz yumup aç›ncaya dek, inmifller inecekleri yere! Do¤rusu  cennet gibi bir yermifl
ama, k›zca¤›z ne dal dal a¤açlara elini uzatm›fl, ne bal bal meyvelere... Kardeflleri, p›r
deyip de havalan›nca göklere, o da kendini atm›fl göllere. Me¤er, bu gölün sular› her
derde deva, her hastal›¤a flifa imifl. Sedef K›z, “Ar›l›k duruluk!” deyip de dal›nca bir,
ne aln›n›n karas› kalm›fl, ne yüzünün karas›!

Kufl kardeflleri yaz›dan, yabandan dönüp de onu öyle “sütten ak, sudan pak”
görünce, sevinçlerinden deli divane olmufllar:

“Bac› bac›; aklardan ak bac›; seni üvey anan›n yaras›ndan, beresinden kurtaran
Allah; bizi de onun tüyünden tele¤inden kurtar›rsa, gayr› ömrümüz boyunca bu zümrüt
sarayda güllerle gün, bülbüllerle dü¤ün eyleriz!”

Demifller, kim bilir, daha da ne diller dökmüfller birbirine; sonra gözlerine uyku
dolup da gözleri süzüm süzüm süzülünce, her biri uzanm›fl kendi yerine...

‹nsan, ne hülya ile yatarsa, o rüya ile uyan›r derler... Önce yedilerden mi, k›rklardan
m› biri görünmüfl, Sedef K›z’›n gözüne:

“K›z›m, demifl; ayr›k otundan birer gömlek örer de giydirirsen kardefllerine, evvelallah
büyüleri bozulur, yine insan olup insan içine ç›karlar ama, bir var ki bunlar› örüp 
bitirinceye kadar kimseyle dünya kelam› etmeyeceksin. Haydi flimdi, anla, dinle
güveniyorsan baflla!”
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Sedef K›z uyanm›fl,  rüyas›na inanm›fl; gayr› vakit, f›rsat fevt eder mi! Kardeflleri
uçup gidince, o da tutam tutam ayr›k otu toplay›p birim birim gömlekleri örmeye
bafllam›fl. Akflam üstü kardeflleri dönüp de onu öyle a¤›zs›z, dilsiz örgü örer görünce
bunu bir manaya yoramayarak:

“O üvey ana olacak kara cad›n›n eli her yere uzan›r; dili her yana döner. Sak›n
ola, bu k›z›n yüzündeki yüz karas› silinirse, dilinde de dil yaras› ç›ks›n, diye, büyü
üstüne büyü yapm›fl olmas›n?” deyip ar› gibi her çiçe¤e konmufllar, derde deva ot 
koymam›fl yolmufllar ama, bac›lar› ne örgüsünü b›ram›fl elinden, ne de bir kelam ç›km›fl
dilinden...

Kufl kardefllerinin hayalden, düflten haberleri yok ya, hele onlar devas›n›
arayadursun, bir gün bir padiflah›n o¤lu, o taraflarda sal›n›p seyran ederken, yamaçtan
yamaca Sedef K›z’› görmüfl gözlerine inanamam›fl. Hemen at›n› o yana sürmüfl, “hangi
da¤›n gülü,  hangi ba¤›n bülbülü” oldu¤unu sorup soruflturmufl ama, a¤z›ndan bir çift
söz alamam›fl. Bir bakm›fl. “Peridir bu!”  demifl; bir bakm›fl “Dil bilmez biridir bu!”
demifl. Ama, ne olursa olsun padiflah o¤lu, Sedef K›z’a öyle bir vurulmufl ki hemen toy
dü¤ün etmeyi kurup kendi eliyle bindirmifl at›na. Yolda, üç kufl peyda olup bafl›n›n
üstünde uçmaya bafllam›fl; günden güneflten korumak ister gibi... Bu üç kuflun üç kardefl
oldu¤unu bildi¤i yok ya, padiflah o¤lunun garibine gitmifl bu... Neyse, az gitmifller uz
gitmifller, dere tepe düz gitmifller, gün akflam olmadan var›p saraya yetmifller.

Padiflah, o¤lunun bir dedi¤ini iki eder mi hele böyle mürüvvet görecek 
olduktan geri... Daha o akflam davullar dövülmüfl, dü¤ünleri kurulmufl ama, gelgelelim
Sedef K›z, ne allar giymifl, yeflil üstüne; ne k›nalar koymufl sedef üstüne. ‹lmek üstüne
ilmek at›p gömlek üstüne gömlek örmüfl, bir gün olur, rüyalar›m ç›karsa diye...

Me¤er gözdelerden biri, onu göz alt›na alm›fl, her hâlini yaz›p defter ediyormufl.
Akflam›n bir vaktinde padiflah o¤lunun yan›na ç›k›p:

“A benim flehzadem, demifl; flu senin niflanl›n olacak k›z ne bir peri, ne de dil
bilmez biri... Lam›, cimi yok, ya büyücü, ya sihirbaz! Gündüzleri üç kufl gelip 
pencereye “t›k” diyor; geceleri has bahçeye “ç›k” diyor; o da o saatte ç›k›yor ve neden
sonra ayr›k otu toplay›p dönüyor, dönüyor ama, kim bilir bafl›n›za ne çoraplar örüyor.”

Padiflah o¤lu Sedef K›z’›n üstüne bir toz kondurmak istememifl ama, üç gün üç
gece kollay›p da söylenenlerin harfi harfine do¤ru oldu¤unu görünce, neye u¤rad›¤›n›
bilememifl. Hemen ça¤›r›p sorgu, suale çekmifller ama, biçare k›z, ne örgüsünü
b›rakm›fl elinden, ne de bir kelam ç›km›fl dilinden; her sorulan, bir damla yafl olmufl
gözünde... Velakin onun gözüne, gözyafl›na kim bakar gayr›... “Sükût ikrard›r!” deyip
büyücülü¤üne hükmetmifller; “böylesi güzelin, güzelli¤i bafl›n› yesin” deyip, bafl›n›
istemifller cellâttan!

Cellatbafl›, son vasiyetini sormufl k›z›n, yine bir ses ç›kmam›fl dilinden... 
“Vaktine haz›r ol!” demifl, yine örgüsünü b›rakmam›fl elinden... Derken derken üç kufl
gelip bafl›n›n üstünde dönmeye bafllam›fl. Cellatbafl› ak› karay› yitirip ne yap›p
yak›flt›raca¤›n› düflünür dururken Sedef K›z da gömleklerini örüp bitirmifl ve tutup 
bunlar›, bir bir kufllar›n üstüne atm›fl. Hikmeti Huda, bu üç kuflun üçü de filiz gibi birer
delikanl› olup bac›lar›n›n boynuna sar›lm›fl. Görenler bunu da büyü mü sanm›fl, ne
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sanm›fllarsa, parmaklar› a¤›zlar›nda kalm›fl.

Ha iflte o zaman Sedef K›z’›n a¤z› dili aç›l›p:

“Cellatbafl›, cellat tafl› yerinden kaçm›yor ya, önceden önce beni padiflah›n huzu-
runa ç›kar. Bafl›ma gelenleri bir bir ona dökece¤im gayri... Yine de bafl›ma ferman
eylerse, ne yapal›m, boynum k›ldan ince...” demifl ve gidip üvey anan›n yüzünden çek-
tiklerini iki göz, iki p›nar anlatm›fl padiflaha.

Padiflah, Sedef K›z’›n sedeften de ar› bir k›z oldu¤unu anlay›p kendi o¤luna
alm›fl. Üstelik, üç k›z›n› da, Sedef K›z’›n üç kardefline vermifl. Bunlar k›rk gün k›rk
gece dü¤ün eylerken öte yandan da üvey analar› olacak kara vezir k›z›n›n k›rk kat›ra
m›, k›rk sat›ra m› verildi¤i haberi gelmesin mi! Eee, eden bulur, etmeyenler erer
murad›na, biz ç›kal›m kerevetine. Gökten üç elma daha düfltü; baflkalar›n›n aln›na kara
sürmeyenlerin bafl›na!

Eflatun Cem Güney

Masallar

ANLAMA YORUMLAMA

1. Yukar›daki masal› okudu¤unuz bir hikâye ile karfl›laflt›r›n›z.

2. Masalda anlat›lan olay› özetleyiniz.

3. Masal›n bölümlerini (serim, dü¤üm,çözüm) gösteriniz.

4. Masal›n kahramanlar› kimlerdir? Bunlar›n özellikleri nelerdir? Çevremizdeki 
kiflilere benziyor mu?

5. Masal›n geçti¤i belli bir yer ve zaman var m›? Masal›n özelliklerini an›msayarak 
cevaplamaya çal›fl›n›z.

6. Masalda ola¤anüstü nitelik tafl›yan olaylar nelerdir?

7. Masalda kullan›lan dilin özellikleri nelerdir?

8. Masal nas›l bafll›yor? Buradaki tekerlemeler ve cümle içlerindeki uyaklar anlat›m› 
canl› k›l›yor mu?

9. Masaldaki cümleleri kurulufl yönünden inceleyiniz. Ne tür cümleler kullan›lm›flt›r?

10. Masalda nas›l bir ders verilmek isteniyor?
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2. DESTAN

O⁄UZ KA⁄AN DESTANI

... Yine günlerden bir gün Ay Ka¤an’›n gözü parlad›, do¤um a¤r›lar› bafllad› ve 
bir erkek çocuk do¤urdu. Bu çocu¤un yüzü gök; a¤z› atefl (gibi) k›z›l; gözleri ela;
saçlar› ve kafllar› kara idi. Perilerden daha güzeldi. Bu çocuk, anas›n›n gö¤sünden ilk
sütü emdi ve bir daha emmedi. Çi¤ et ve çorba ve flarap istedi. Dile gelmeye bafllad›;
k›rk gün sonra büyüdü, yürüdü ve oynad›. Ayaklar› öküz aya¤› gibi; beli kurt beli gibi; 
omuzlar› samur omuzu gibi; gö¤sü ay› gö¤sü gibi idi. Vücudu bafltan afla¤› tüylü idi. At
sürüleri güder, ata biner ve av avlard›. Günlerden ve gecelerden sonra yi¤it oldu...

O ça¤da, orada büyük bir orman vard›; birçok dere ve ›rmak vard›. Buraya gelen
avlar ve burada uçan kufllar çoktu. Bu orman›n içinde büyük bir gergedan vard›. At
sürülerini ve halk› yerdi.Büyük ve yaman bir canavard›. A¤›r bir eziyetle halk› ezmiflti.
O¤uz Ka¤an cesur bir adamd›. Bu gergadan› avlamak istedi.

Günlerden bir gün ava ç›kt›. Karg›, yay, ok, k›l›ç ve kalkanla ava gitti. Bir geyik
ele geçirdi, onu sö¤üt dal› ile bir a¤aca ba¤lad› ve gitti. Sonra sabah oldu. Tan a¤ar›rken
yine geldi ve gördü ki gergedan geyi¤i alm›fl. Sonra O¤uz Ka¤an bir ay› tuttu; onu alt›n
kufla¤› ile a¤aca ba¤lad›, gitti. Yine sabah oldu Tan a¤ar›rken yine geldi ve gördü ki
gergedan ay›y› da alm›fl. Bu sefer a¤ac›n dibine(kendisi) durdu. Gergedan geldi ve bafl›
ile O¤uz’un kalkan›na vurdu. O¤uz, karg› ile gergedan›n bafl›na bafl›na vurdu ve onu
öldürdü. K›l›c› ile bafl›n› kesti, ald› gitti. Tekrar geldi¤i zaman gördü ki bir ala do¤an
gergedan›n ba¤›rsaklar›n› yemektedir. Yay ve okla ala do¤an› öldürdü ve bafl›n› kesti.
Sonra dedi ki “(gergedan) geyi¤i yedi, ay›y› yedi. Karg›m onu öldürdü; demir olsa
(oldu¤u için), gergedan› ala do¤an yedi. Yay›m, okum onu öldürdü; bak›r olsa (oldu¤u
için).” dedi, gitti.

Yine günlerden bir gün O¤uz Ka¤an bir yerde Tanr›’ya yalvarmakta idi. Karanl›k
bast›. Gökten bir gök ›fl›k indi. Güneflten ve aydan daha parlakt›. O¤uz Ka¤an oraya
yürüdü ve gördü ki o ›fl›¤›n içinde bir k›z var, yaln›z oturuyor, çok güzel bir k›zd›.
Bafl›nda (aln›nda) ateflli ve parlak bir beni vard›. Demir Kaz›k (Kutup Y›ld›z›) gibi idi.
O k›z öyle güzeldi ki gülse, gök tanr› gülüyor; a¤lasa gök tanr› a¤l›yor (san›l›rd›). O¤uz
Ka¤an onu görünce akl› gitti; sevdi, ald›. Günler ve gecelerden sonra (gözleri) parlad›
ve üç erkek çocuk do¤urdu. Birincisine Kün ad›n› koydular, ikincisine Ay ad›n› 
koydular; üçüncüsüne Yultuz (Y›ld›z) ad›n› koydular. 

Yine bir gün O¤uz Ka¤an ava gitti. Önünde, bir göl ortas›nda bir a¤aç gördü. Bu
a¤ac›n kovu¤unda bir k›z vard›, yaln›z oturuyordu. Çok güzel bir k›zd›. Gözü gökten
daha gök idi: saç› ›rmak gibi dalgal› idi; difli inci gibi idi. Öyle güzeldi ki e¤er
yeryüzünün halk› onu görse ‘Eyvah! Ölüyoruz!’der ve (tatl›) süt (ac›) k›m›z olurdu.
O¤uz Ka¤an onu görünce akl› gitti. Yüre¤ine atefl düfltü, onu sevdi ald›. Günler ve

HAZIRLIK

Belli bafll› Türk destanlar› nelerdir? Bunlar kaç›nc› yüzy›lda yaz›lm›flt›r?
Nelerden bahsetmektedir? Araflt›r›n›z.

☛



TÜRK EDEB‹YATI 2

43

❂

gecelerden sonra (gözleri) parlad› ve üç erkek çocuk do¤urdu. Birincisine Kök ad›n›
koydular; ikincisine Tag ad›n› koydular, üçüncüsüne Tengiz ad›n› koydular. Sonra O¤uz
Ka¤an büyük bir toy (ziyafet) verdi.

O¤uz Ka¤an k›rk masa ve k›rk s›ra yapt›rd›. Türlü afllar, türlü flaraplar tatl›lar ve
k›m›zlar (koydurdu) yediler ve içtiler.

O¤uz Ka¤an Destan›

W. Bang- Reflit Rahmeti Arat

AÇIKLAMALAR

Yukar›da okudu¤unuz O¤uz Ka¤an Destan›’nda, Hun hükûmdar› Mete Han
(O¤uz Ka¤an)›n bafl›ndan geçenler anlat›lmaktad›r. 13. yüzy›lda Uygur harfleriyle
yaz›ya geçirilmifl olan bu destan›n as›l metni elimizde yoktur. Türkçe çevirisi Paris
Ulusal Kütüphanesi’nde bulunmaktad›r. Bu destandan biz eski Türklerin yaflay›fllar›,
savafllar›, inançlar› vb. baz› bilgiler ö¤renmekteyiz.

fiimdi destan nedir onu görelim. 

Uluslar›n ulus olufllar› s›ras›nda gösterdikleri kahramanl›k, savafl, göç, do¤al

afetler gibi önemli olaylar etkisiyle söylenmifl uzun manzum hikâyelere destan

denir. Destanlar›n uluslar›n yaflam›nda önemli bir yeri vard›r. Toplumlar›n ortak
duygu, düflünce ve inançlar› destanlarda dile getirilir.

Destanlar tarihî bir olay› ifller, ancak olaylar›n iflleniflinde ve kahramanl›klar›n
anlat›m›nda ola¤anüstülüklere yer verilir. Gerçek olan bir konu zaman içerisinde
kuflaktan kufla¤a geçerken masal, öykü gibi baflka türlerle süslenir. Ço¤u zaman gerçek
tan›nmaz hâle gelir.

Destanlar›n oluflmas›nda pek çok sanatç›n›n rolü vard›r. Halk ozanlar›, toplumun
ortak duygu, düflünce ve inançlar›n› yans›tan sade dille, ulusal ölçüyle söylenmifl
parçalar› önemli günlerde kopuz ad› verilen saz eflli¤inde söylerler. Bu bak›mdan
destanlar›n ulusal bir karakteri vard›r.

Destanlar iki türe ayr›l›r.

a. Do¤al destanlar: Toplumlar› etkileyen olaylar sonucu kendili¤inden  oluflan
destanlard›r. Yunan edebiyat›nda Homeros’un ‹lyada ve Odissea; ‹ran edebiyat›nda
fiehname; Fin edebiyat›nda Lönnrot’un Kalevâla adl› destanlar› ile Türk edebiyat›nda
Ergenekon do¤al destanlar›n  en önemlileridir.

b. Yapma destanlar: Toplumu yak›ndan ilgilendiren olaylar›n sonradan bir
sanatç› taraf›ndan ifllenmesiyle oluflan destanlard›r. ‹talyan edebiyat›nda Ariosto’nun
(Aryosto) Ç›lg›n Orlando, Tasso’nun Kurtar›lm›fl Kudüs; ‹ngiliz edebiyat›nda
Milton’un Kaybolmufl Cennet adl› destanlar› yapma destanlardand›r.

☛ Do¤al destan ile yapma destan aras›ndaki fark› söyleyiniz.



ANLAMA YORUMLAMA

1. O¤uz Ka¤an Destan›’n›n konusu ve temas› nedir? Burada anlat›lanlar› özetleyiniz.

2. Destan›n kaharamanlar› kimlerdir? Burada insan›n d›fl›nda hangi varl›klar› 
görüyoruz?

3. Destan› dil ve anlat›m yöünden inceleyiniz. Anlat›mda aç›kl›k ve ak›c›l›k nas›l 
sa¤lanm›flt›r? 
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Türk Destanlar›

Eski uluslar›n edebiyatlar›nda oldu¤u gibi Türk edebiyat›nda da destan türü çok
geliflmifltir. Ancak Türk destanlar› bir ozan taraf›ndan topluca yaz›lmad›¤› gibi bir 
folklorcu taraf›ndan da yaz›ya geçirilip yay›nlanmam›flt›r. Bunlar›n ancak konular›
hakk›nda bilgimiz vard›r. ‹ran, Arap kaynaklar›nda Türklere  ait destan parçalar›n›n
özetleri bulunmaktad›r.

Türk Destanlar› Türk tarihinin geliflimine uygun olarak dört bölümde incelenir:

1. Saka Destan›

a. Alp Er Tunga Destan›

b. fiu Destan›

2. Hun (Kun)  Destan›

O¤uz Ka¤an Destan›

3. Gök Türk Destanlar›

a. Bozkurt Destan›

b. Ergenekon Destan›

4. Uygur Destan›

a. Türeyifl Destan›

b. Göç Destan›

Ayr›ca Türkler aras›nda ‹slamiyet kabul edildikten sonra da Manas Destan›,
Cengiz Destan›, Battalgazi Destan› gibi destanlar oluflmufltur.

Ça¤dafl edebiyat›m›zda özellikle Kurtulufl Savafl›’n› ele alan destanlar da
yaz›lm›flt›r. Naz›m Hikmet’in Kuvâ-y› Milliye Destan› (1948), Ceyhun Âtuf Kansu’nun
Sakarya Meydan Savafl› (1970), Faz›l Hüsnü Da¤larca’n›n Üç fiehitler Destan› bu tür
eserlerdir.

Yapma destan türüne giren bu  eserler biçim bak›m›ndan klasik destanlardan
ayr›l›r. ‹çerik bak›m›ndan ise söylencelere (efsanelere) de¤il gerçek olaylara dayan›r. 

☛ Destan nedir tan›mlay›n›z. Destanlar›n ortak yönleri nelerdir?
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3. HALK H‹KÂYES‹

ÂfiIK GAR‹P H‹KÂYES‹

Ertesi sabah, ald› saz›n› eline, erkenden ç›kt› soka¤a, sorup soruflturdu, ö¤rendi ki
Unkapan› denilen yerde Deli Mahmut derler birinin kahvesi vard›r. Yedi ülkeden gelme
ozanlar›n tümü orada toplan›r, koflma koflar, türkü düzer, birbirlerini s›nava 
çekerler. Garip’tir, bunu duyar da durur mu? ‹ki bir demeden vard› Deli Mahmut’un
kahvesine. Dal›nda saz›, kap›dan içeri girdi¤ini görür görmez kofltu. Deli Mahmut,
buyur etti, yer gösterdi öteki ozanlar›n yan›nda. Bir boyuna bosuna bakt› âfl›klar, bir
yafl›na bafl›na, dilleri varmad› âfl›k demeye. “Olsa olsa saz tutmas›n›, tele vurmas›n›
bilmezin biridir bu. Hele bize flenlik ç›kt›, çald›r›r söyletir de güleriz biraz.” dediler
içlerinden. Konuflma olsun diye yerini yurdunu sordular.

Tebrizli oldu¤unu duyunca, içlerinden biri el att› saz›na, bin cakayla düzen
verdikten sonra k›rk y›ll›k bir Tebriz koflmas› çald›. Sözünü bitirip saz›n› yamac›na
as›nca, “Eee, hadi bakal›m. “dedi, “Üç befl kez de sen vur flu saz›n teline. Tebriz 
ilinden ses ver de dinleyelim bir yol.”

Vurdu saz›n teline Garip, hem söyledi hem dinletti:

“Dinleyin a¤alar ben de diyeyim

Aç›l›r baharda gülü Tebriz’in

Dü¤ünde bayramda atlas giyerler

Bozulmaz yeflili, al› Tebriz’in

Tebriz’in çevresi da¤d›r, mefledir

‹çinde oturan beydir, paflad›r

Sekiz bin mahalle, yüz bin köfledir

Çarfl›s›, pazar›, yolu Tebriz’in. 

Cuma günü güreflçiler ya¤lan›r

Yoksullar, sayr›lar orda sa¤lan›r

Günde üç yüz deve yükü ba¤lan›r

Gider ilden ile mal› Tebriz’in”

Garip saz›na yumulmufl kendinden geçmifl söyleyedursun, da¤› tafl› sard› yan›k
sesi, da¤lar›n kurdu kuflu kald›, kahveye doluflmad›k. Kalabal›k, sokaklara taflt›.

☛ Afla¤›daki parçada Âfl›k Garip’in Tiflis’e gelerek fiah Senem’i aramas›
anlat›lmaktad›r.
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Kahvenin az ötesinde Bilge Sinan derler okumufl yazm›fl, sevilen say›lan bir
adam›n kona¤› vard›. Sofras›nda herkese yer verir de sazdan anlayan› bafl köfleye 
oturturdu bu Bilge Sinan. Uzaktan uza¤a kula¤›na çal›nan sesi, yar›m yamalak duyup
kahvenin önüne biriken kalabal›¤› görünce ufla¤›n› yollad›; kimdir, kim de¤ildir  anlas›n
diye. Uflak gelip iki sat›r dinledikten sonra bir kofluda döndü kona¤a. “Âfl›k ki ne âfl›k”
dedi Sinan’a. “Dinleyen diline, dinlemeyen derdine yanar. Do¤rusu âfl›¤›n böylesi ne
görülmüfl ne de duyulmufltur. Saz› sözü kiflinin içine iflliyor, yüzü gözü desen dört yana
›fl›k saç›yor.”

Bunu duyar da Bilge Sinan durur mu? Kofltu kahveye. Onca kalabal›¤›n
aras›ndan zar zor geçip girdi içeri, bir yer açt›lar, durdu. Oturdu ya kalabal›ktan yüzünü
görmek bir yana, sesini bile duymak güç âfl›¤›n. Her kafadan  bir  ses, her bo¤azdan bir
baflka nefes ç›k›yor. Kimi alk›fll›yor, kimi yamac›na dikilmifl s›rt›n› s›vazl›yor, Garip’in.
Ne yapaca¤›n› flafl›rm›fl Garip, eli saz›nda sözü a¤z›nda kalakalm›fl, bir sa¤a bak›yor, bir
sola.

Ad› üstünde, Deli Mahmut  demifller, davran›p susturdu herkesi, uzaklaflt›rd›
Garip’in yamac›ndan, “Hele oturun bofl buldu¤unuz yere, sesinizi solu¤unuzu tutun da
a¤z›nda kalan diline vursun, diyece¤ini bitirsin âfl›k.” diye ba¤›rd›. Eh, isterlerse susup
bir k›y›ya oturmas›nlar. Herkes sustu, yerine yerleflti. B›rakt›¤› yerden bafllad› Garip:

“‹pekleri Hint’ten bükülür gelir
Bu¤day›, pirinci ekilir gelir
Koyunu a¤›ldan çekilir gelir
Gürcistan’dan gelir bal› Tebriz’in

Bir ulu çay vard›r ortadan akar
Güzelleri her gün ba¤lara ç›kar
Âfl›klar ba¤r›n› odlara yakar
Ötüflür bülbülü, gülü Tebriz’in

Ermifl dolusundan içtim yanar›m
Gönlü tutku coflkusunda e¤lerim
Ben Âfl›k Garip’im över söylerim
Benim flimdi Rüstem Zal’› Tebriz’in”

Söz bitti, saz as›ld›, duyan duymayan parmak ›s›rd›, alk›fl tuttu Garip’e. Deli
Mahmut’tan kimin nesi oldu¤unu ö¤rendikten sonra Garip’i yan›na ça¤›rd› Bilge Sinan,
s›rt›n› s›valay›p bir kese verdi eline. “Yüre¤imizi ›s›tt›n saz›nla, sözünle, a¤›rl›¤›nca
alt›n azd›r ya sana, ananla bac›na bir fleyler al›r, gönüllerini yapars›n bununla.” dedi.

Bilge Sinan’›n verdi¤i arma¤an› ald›ktan sonra, anas›yla bac›s›n›n yan›na gitmek
üzere kahveden ayr›ld› Garip.

Âfl›k Garip

Âfl›k Garip, Bilgin Adal›
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Âfl›k Garip (16.yy)’›n yaflam›  etraf›nda oluflturulan hikâyenin özeti flöyledir:

Âfl›k Garip, Hoca Ahmet adl› bir tüccar›n o¤ludur. Gerçek ad› Resul’dür. Resul
babas›n› kaybedince çevresindeki k›rk haramileriyle birlikte yer içer ve bu yolda tüm
servetini yitirir. Mal mülk bitince çevresindekiler de ortadan kaybolur. Annesi ve
bac›s›yla cami avlusunda kalakal›r. Bir gün rüyas›nda pirin elinden aflk dolusunu içer
ve fiah Senem adl› bir k›z› görür, âfl›k olur. Sevdi¤i k›z› bulmak için Tiflis’e gelir. Bilge
Sinan’›n k›z› fiah Senem’i bulur, istetir, ancak k›z›n babas› etraftakilerin de sözleriyle
“fakir oldu¤u için” vermek istemez k›z›n›. Garip para biriktirmek için gurbete ç›kar.
Tiflis’e, Erzurum’a, Halep’e u¤rar. Gerekli olan paray› biriktirir ve fiah Senem’le
evlenir ve mutlu olur.

ANLAMA YORUMLAMA

1. Yukar›da anlat›lan hikâyenin konusunu özetleyiniz.

2. Âfl›k Garip nereden gelip nereye gidiyor?

3. Âfl›k Garip kimin kahvesine gidiyor? Oradaki âfl›klar Garip’e nas›l davran›yorlar?

4. Âfl›k Garip’in söyledi¤i fliirin temas› nedir? Bu fliiri inceleyiniz. Hangi zümreyi ve 
zihniyeti temsil etmektedir?

5. Bilge Sinan’›n kiflilik özellikleri nelerdir? Çevrenizde böyle insanlarla karfl›laflabilir 
misiniz?

6. Âfl›k  Garip hikâyesini yap› (olay, kifli, yer ve zaman) yönünden inceleyiniz.

7. Hikâyenin dil ve anlat›m özellikleri nelerdir? Anlat›mda ak›c›l›k nas›l sa¤lanm›flt›r?

8. ‹çerisinde uyaklar bulunan cümleler var m›? fiiire ait bir özelli¤in nesirde bulunmas› 
anlat›m›n gücünü art›r›r m›? ‹nceleyiniz. 
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4. MESNEV‹

LEVLA VÜ MECNUN’DAN

Leyla vü Mecnun hikâyesinin konusu 7. yüzy›lda Arabistan’da geçer.

Zengin ve soylu bir ailenin çocu¤u olan Kays ile Leyla okuldayken birbirlerini
sever. Bu sevgi k›sa sürede aflka dönüflür ve çevrede herkesin diline düfler. Leyla’y› aile-
si okuldan al›r, bu sevgiden vazgeçmesi için de Kays’a ö¤ütler verirler.

Ancak Leyla’n›n okuldan ayr›lmas›yla Kays’›n aflk ac›s›na bir de ayr›l›k ac›s›
eklenmifltir. Kays aflk ac›s›n› fliirler söyleyerek dile getirmektedir. Bu ac› ile da¤lara,
çöllere düfler; çöllerde ceylanlarla, kufllarla arkadafll›k eder, kendisine akl›n› kaç›rm›fl
anlam›na gelen “Mecnun” ad› verilir.

Çaresiz kalan baba Leyla’y› ailesinden ister. Ancak ailesi böyle bir ç›lg›na
k›zlar›n› veremeyece¤ini söyler ve k›zlar›n› ‹bn-i Selâm adl› zengin birine verirler.
Leyla kocas›na, kendisine dokunuldu¤unda cinler taraf›ndan öldürülece¤ini söyleyerek
onu kand›r›r, bir süre sonra da ‹bn-i Selâm ölür.

Mecnun arkadafl› Zeyd’den bu  haberi duyunca üzülür. “ O da Leyla’y› seviyordu,
oysa ben hâlâ yafl›yorum.” diye hay›flan›r.

Bir gün çöllerde dolafl›rken Leyla kendisini bulur. Mecnun onu tan›maz “Sen de
kimsin Leyla benim kalbimde.” der.

Bu aflk ac›s›na dayanamayan Leyla k›sa süre sonra ölür. Olay› arkadafl› Zeyd’den
ö¤renen Mecnun, Leyla’n›n mezar›na gelerek a¤lar, o da orada ölür.

Afla¤›da okuyaca¤›n›z bölümde Mecnun’un çöllerdeki yaflam› anlat›lmaktad›r. 

LEYLA VÜ MECNUN’DAN

1. Gördü ki bir avc› dâm kurmufl
Dâm›na gazâllar yüz urmufl

2. Bir âhu esir-i dâm› olmufl
Kan yafl› kara gözüne dolmufl

3. Boynu burulu aya¤› ba¤lu
fiehlâ gözü nemlü cân› da¤lu

4. Ahvâline rehm k›ld› Mecnun
Bakd› ana dökdü eflk-i gülgûn

5. Gönlüne kat› gelüb bu bîdâd
Yumflak yumflak dedi ki Sayyâd

GÜNÜMÜZ TÜRKÇES‹YLE

1. Mecnun bir avc›n›n tuzak kurdu¤unu
tuza¤a da ceylanlar›n geldi¤ini gördü.

2. Ceylan›n biri avc›n›n tuza¤›na tutulmufl, 
kara   gözlerine kanl› yafllar dolmufl (idi).

3.  Ceylan›n boynu bükük aya¤› ba¤l›, flehlâ 
gözleri ›slak, can› yan›k (idi).

4. Mecnun (ceylan›n) durumuna ac›d›, ona
bakt› ve gül renkli gözyafllar› döktü.

5. Bu iflkence gönlüne a¤›r ve ac› geldi ve 
yavafl yavafl  sesle dedi ki (ey) avc›:
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6. Rahmeyle bu müflk-bû gazâle
Rahm etmez mi kifli bu hâle

7. Sayyâd bu nâ- tüvâne k›yma
Cân›na rahm k›l câne k›yma

8. Sayyâd sak›n cefâ yamand›r
Bilmezsin mi ki kane kand›r

9. Sayyâd bana ba¤›flla kan›n
Yand›rma cefâ od›na cân›n

10. Sayyâd dedi budur ma’âfl›m
Açmam aya¤›n giderse bafl›m

11. Katlinde bu sayd›n etsem ihmâl
Etfâl ü ›yâlime n’olur hâl

12. Mecnun ana verdi cümle raht›n
Pâk eyledi berkten d›raht›n

13. Ol turfa gazâlin açt› bendin
Sâd eyledi cân-› derdmendin

Fuzulî 
Leyla vü Mecnun

Fuzulî’nin Leyla vü Mecnun adl› mesnevisinin konusu Arap efsanesinden
al›nm›flt›r. Burada ele al›nan aflk konusu pek çok flair taraf›ndan ifllenmifl. Bunlar
aras›nda en güzeli Fuzulî’nin yazd›¤› bu eserdir. Fuzulî bu eserde aflk konusunu
ifllemektedir. Ancak burada ifllenen aflk ilahî (insanüstü) bir aflkt›r. fiair ele ald›¤›
konuya Tasavvufî bir boyut katm›flt›r.

Türk edebiyat›nda anlat› türünde bat› tarz› yaz›lm›fl hikâye ve roman yoktur. Ancak
bu türleri karfl›layan divan edebiyat›nda Leyla vü Mecnun, Hüsrev-i fiirin, Yusuf u
Züleyha ile Âfl›k Garip, Arzu ile Kanber, Battal Gazi vb. tarz›nda dinî tasavvufi nitelikli
hikâyeler vard›r.

Mesneviler de halk›n anlat› ihtiyac›n› karfl›lamak üzere yaz›lm›fl eserlerdi. fiimdi
bu türü daha ayr›nt›l› inceleyelim:

Mevnevi, divan edebiyat› naz›m biçimlerindendir. Beyitlerle yaz›l›r ve her beyit
kendi aras›nda uyakl›d›r. Yani beyitler aras›nda gazelde oldu¤u gibi uyak birli¤i yoktur.
Bu nedenle uzun konular› iflleme olana¤› vard›r. Genellikle okuyucuyu s›kmamas› için

6. Bu misk kokan ceylana ac›, insan (bunun 
durumuna) ac›maz m›?

7. Avc› bu zavall›ya k›yma, (kendi can›n› 
düflün), can›na ac›, bu cana k›yma sak›n.

8. Avc› , sak›n, eziyet kötü ifltir, bilmez misin:
Kan›n bedeli yine kand›r.

9. Avc› ceylan›n hayat›n› bana ba¤›flla, can›n›
da eziyet ateflinde yand›rma.

10. Avc› dedi ki: Benim geçimim budur, 
bafl›m› kesseler, (ceylan›n) aya¤›n›

açmam (serbest b›rakmam).

11. Ben bu av› öldürmekte ihmal edersem, 
çoluk  çocu¤umun hâli ne olur?

12. Mecnun, üzerindeki giysilerin tümünü 
ona (avc›ya) verdi. Sanki a¤ac›n 
yapraklardan temizlenmesi gibi ç›r›lç›plak 
kald›.

13. O güzel ceylan›n ba¤lar›n› açt› (onu 
serbest b›rakt›), böylece ceylan›n kayg›l› 
can›n› sevince kavuflturdu.
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aruz ölçüsünün k›sa kal›plar› kullan›l›r.

Mesnevi, divan edebiyat›nda bulunmayan öykü ve roman türünü karfl›lamaktad›r.
Beyit say›s› s›n›rl› de¤ildir.

Mesnevi, ‹ran’da kurulmufl ve oradan bize geçmifltir. Kurucusu da aslen Türk
olan Genceli Nizamî’dir. Nizamî arka arkaya befl tane mesnevi  yazm›flt›r. Divan 
edebiyat›nda befl tane mesneviye “hamse” denir. Bütün divan flairleri hamse (befl tane
mesnevi) yazmak için u¤raflm›fllard›r. Türk edebiyat›nda da Süleyman Çelebi, fieyhî,
Fuzûlî, Nâbî ve fieyh Galip gibi sanatç›lar mesnevi yazm›fllard›r.

Mesneviler iflledi¤i konular bak›m›ndan flu türlere ayr›l›r:

a. Cenk destanlar› mesnevisi: Savafl ve kahramanl›k olaylar›n› flairin duygu ve
düflüncesine göre iflleyen mesnevilerdir. ‹ran edebiyat›nda Firdevsi’nin “fiehname” adl›
eseri bu tür mesnevidir.

b. Aflk hikâyeleri mesnevisi: ‹slâm dünyas›n›n ortak ürünü olan aflk öykülerini
konu alan mesnevilerdir. fieyyad Hamza’n›n “Yusuf u Züleyha”, Fuzulî’nin “Leyla vü
Mecnun” ve fieyh Galip’in “Hüsn ü Aflk” adl› mesnevileri bu tür eserlerdendir.

c. Dinî ve tasavvufi mesnevi: Din ve tasavvuf konular›n› iflleyen mesnevilerdir.
Mevlana’n›n “Mesnevi” adl› eseri ile Süleyman Çelebi’nin “Vesiletü’n Necat (Mevlit)”
adl› mesnevileri bu türe girmektedir.

ç. Ahlaki ve didaktik mesnevi: Bilgi ve ö¤üt vermek amac›yla yaz›lan 
mesnevilerdir. fieyhi’nin “Harname” ile Nabi’nin “Hayriyye-i Nabi” adl› eserleri bu
türe girer.

d. fiehrengiz  mesnevi: Padiflah ya da devlet büyüklerinden birinin bir flehri
ziyaretini veya flairin kendi flehrinin güzelliklerini anlatan mesnevilerdir. Lami’nin
“fiehrengiz-i Bursa” adl› mesnevisi bu tür bir eserdir.

ANLAMA YORUMLAMA

1. Leyla vü Mecnun mesnevisinin konusu ve temas› nedir? Mesneviyi özetleyiniz.

2. fiiirde tuza¤a düflürülen ceylan nas›l tasvir ediliyor?

3. Avc›,  ceylan› niçin b›rakmak istemiyor?

4. Mecnun niçin  üzerindeki giysi ve eflyalar› avc›ya veriyor? Burada hangi duygu 
iflleniyor?

5. Mesneviyi yap› yönünden inceleyiniz.

6. Mesneviyi dil ve anlat›m yönünden inceleyiniz. Sizce dili a¤›r m›? Belirleyiniz.

7. Türk edebiyat›nda Leyla ve Mecnun konusunda hangi flairlerin eserleri vard›r? 
Araflt›r›n›z.

8. Fuzulî’nin Leyla vü Mecnun mesnevisi kaç›nc› yüzy›lda yaz›lm›flt›r? Bu eseri 
okuyunuz.
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5. MANZUM  H‹KÂYE

TOPRAK TENCERE ‹LE BAKIR TENCERE

Bak›r tencere topra¤a:

“- fiöyle bir gezelim!” dedi.

Öteki özür diledi.

Ocakta kalmak pek daha

Ak›ll›ca olacakt›.

Enikonu hakl›yd› da,

En küçük bir sars›nt›da

Belas›n› bulacakt›.

Kalmazd› parças› bile.

Dedi: “- Sizin cildiniz sert,

Olmayay›m ben size dert,

Kalk›n gidin güle güle!”

Öteki de cevap verdi:

“- B›rak›n flimdi derdi;

Ben sizi iyi korurum,

Bir tafl görünce dururum;

Toplan›r›z durur durmaz,

Tafl da gelip size vurmaz.”

Düflündü toprak tencere,

Akl› yatt› bu sözlere.

Her neyse, uzatmayal›m.

Sallanarak sa¤a sola,

Bizimkiler ç›kt› yola.

Gelince bir küçük topak,

Birbirlerine çarparak,

Gittiler yalpa vurarak

Bak›r tencere bu hengâmede, birdenbire,

Bir çarpt›, paramparça oldu toprak tencere,

Daha yüz ad›m gitmeden.

Korkun denk olmayanla ifl birli¤i etmeden.

Dinlemeyenin kaderi

‹ki tencereden biri.
La Fontaine, Fabller 

Çeviren: Orhan Veli Kan›k
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Yukar›da okudu¤unuz metin Frans›z edebiyat› fabl yazarlar›ndan La Fonten’den
al›nm›flt›r. La Fonten’in hikâyesi Orhan Veli Kan›k taraf›ndan manzum hâle getiril-
mifltir.

Peki manzum hikâye nedir? fiimdi bunu görelim.

Naz›m fleklinde yaz›lm›fl hikâyelere manzum hikâye denir. Di¤er hikâyede
oldu¤u gibi manzum hikâyede de serim dü¤üm ve çözüm bölümleri bulunur. Meydana
gelen bir olay ve olay› yapan kifli ve olay›n geçti¤i yer ve zaman vard›r.

Türk edebiyat›nda Tevfik Fikret, Mehmet Âkif Ersoy bu türde önemli eserler
vermifllerdir. Orhan Veli Kan›k ve baz› baflka flairler de çeflitli fabl hikâyeleri ile
Nasrettin Hoca f›kralar›n› manzum hikâye tarz›nda yazm›fllard›r.

ANLAMA YORUMLAMA

1. Hikâyenin serim, dü¤üm ve çözüm bölümlerini gösteriniz.

2. Hikâyenin kahramanlar› nelerdir?

3. Toprak tencere bafl›na gelece¤i önceden biliyor mu? Bu konuda bak›r tencereye ne 
diyor?

4. Bu hikâyede nas›l bir ders veriliyor?

5. Hikâyeyi yap› yönünden inceleyiniz. Di¤er hikâyelerden ne bak›mdan ayr›l›yor? 
Belirtiniz.
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6. H‹KÂYE

SA‹T FA‹K ABASIYANIK

S‹VR‹ ADA GECELER‹

Günefl bat›yor, mart›lar hayk›r›yor, karabataklar sudan ç›km›fl, ›slak kanatlar›n›
kald›rabilmek için deli gibi ç›rp›n›yorlar, ay› bal›¤› büyük bir nefesle ç›k›yor. Büyük bir
nefesle tekrar dal›yor. Mart›lar geliyor, karabataklar gidiyor. Akflam büyük bir vaveyla
içinde vahfli, k›rm›z› dalgalar esmer kayalar› dövüyor.

Ma¤aran›n içinde Kalafat, k›pk›rm›z› lekelerle sular içinde karides avl›yordu.

- Sotiri, diye hayk›rd› birdenbire. Sen livar› haz›rla da flu karidesleri koyal›m.
Arkada bir tane daha var. Ama, iyi bak, üstünün bezi delik olmas›n.

Sotiri, kay›¤›n içine batm›fl güneflin bir parças› gibi k›m›ldad›. Siyah kafas› ve
k›rm›z› elleriyle, mavi gözleriyle, kaya, deniz, günefl, bal›k, renk ve kokusuyla ayaklar›n›n
dibinde k›ç alt›na do¤ru uzand›.

Kalafat kepçeyi bafl üstüne koydu ve kendisi de ma¤aran›n deli¤inden f›rlad›:

- Ulan Sotiri, bulamad›n m› öteki livar›? Ver flimdilik oradan çapça¤›, dedi.

Çapça¤› ben uzatt›m.

Sotiri k›ç alt›ndan bo¤uk bo¤uk:

- Bulam›yorum livar› usta, diyordu.

Ma¤aray› ay› bal›¤›na b›rak›p Sivri’nin Yass›’ya bakan k›y›s›na ç›kt›k. Sandal›
çak›la çektik.

Sotiri ile Kalafat çal› ç›rp› aramaya gittiler. Ben k›y›da beyaz çak›llara oturdum.
Üç ad›m ötemde akflam›n flimdi güvermifl renklerine do¤ru k›rm›z› bacaklar›n› sallayan
bir mart›ya dald›m.

Mart› aka üstü yatm›flt›. K›rm›z› ördek ayaklar› ara s›ra havay› dövüyordu. Ne
oluyor, diye mart›ya do¤ru gittim. Hayvan›n gözleri aç›kt›. Güzel kafas› da ara s›ra 
sallan›yordu.

Sotiri, s›rt›nda k›y›ya düflmüfl bofl bir portakal sand›¤›yla tepemde gözüküverdi.

- Ne oluyor bu mart›ya Sotiri, dedim.

- Ölüyor be dedi, ne olacak?

- Sahi ölüyor mu?

- Yok yalandan. Ölüyor iflte...

HAZIRLIK

Sait Faik Abas›yan›k, öykülerinde hangi konular› ele ald›? Ele ald›¤› konular
hangi aç›dan iflledi? Öykülerinde ne tür iletiler (mesajlar) vermeye çal›flt›? Araflt›r›n›z.

☛
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Sotiri, portakal sand›¤›n›, geceyi geçirece¤imiz iki kaya aras›na f›rlatt›. Tekrar
Kalafat’a yetiflmek üzere kayalara t›rmand›. Bir mart›, bir nisan akflam›nda s›rtüstü
uzanm›fl, hâlâ  ölmeye çal›fl›yordu. ‹çimi bir keder yalad›. Yan›ndan ayr›lm›yordum.
Mart›n›n kafas›n› ellerime alm›flt›m. Bir avuç deniz suyu getirip a¤z›na damlatt›m.
fiiddetle kafas›n› sallad›. Bir titredi ve öldü.

Yass›ada’n›n ›fl›klar› yand›. Uzakta bir taka geçti. Keyfim kaçm›fl, üzgün,
a¤lamakl› gibiyim. Can›m bir taraftan ac› bir türkü söylemek çekiyordu.

Onlar atefli yak›p toplad›klar› midyeleri bir teneke üstünde fliflirirlerken ben hâlâ
mart›n›n yan› bafl›ndayd›m. Kalafat:

- Ne oluyorsun be, dedi. fiair misin, nesin?

- Mart› öldü de, dedim.

- Mart› da ölür, dedi. ‹nsan ölmüyor mu?

Dünyan›n yarat›fl›ndayd›k flimdi, insan›n ilk zamanlar›n› yafl›yorduk. Onlar
avl›yorlard›, atefl yak›yorlard›. Ben mart›ya ait bir mersiye yazm›fl, ateflin kafl›s›nda
okumak üzereydim.

Bütün kabile halk› bana k›zm›flt›:

- Bu herif çal›flmayacak m›? Oturup kayalara, düflünecek mi? Mart› ölmüfl, onu
seyredip bize masal m› anlatacak?

Gündüz güneflin içinde böyle söyleyenler, gece olup da kütükler, çal› ç›rp›
yan›nca, öbür tarafta rüzgâr denizi homur homur söyletirken mart›lar hâlâ deli gibi
ba¤›r›fl›rken ben bir türkü, mart›n›n ölümünün türküsünü tuttaracakt›m. Çal›flanlar› bir
üzüntü, bir garipseme, birbirine sokulma hissi sarac›kt›. Sonra bu hâl belki de ifle 
yaramaz adam›n bir vazifesi olarak tan›nacakt›. Bir iki gün a¤ tamir edecek, bal›k 
tutacak, beceremeyecek, fakat akflamlar› da onlara üzülüp sevinme arzular› veren
türküler söylemeyecektim.

- Ne susars›n be herif, diyeceklerdi. Hani bülbül gibi öterdin geceleri?

Ertesi sabah beni bal›¤a ç›karken uyand›rmayacaklard›. B›rakacaklard› kendi
hâlime.

Kalafat:

- Ee, dedi, anlat bakal›m flu mart›n›n ölümünü...

- Mart›, dedim, üç ad›m ötemdeydi. Günefl yeni batm›flt›. Do¤rudan bir mavi
karanl›k a¤›r a¤›r kayalara, çak›llara, çak›llardan vücuduma sinmeye bafllam›flt›.

Kalafat’la Sotiri, birbirlerine bakakald›lar:

- E, sonra, dediler.

Utand›m, sustum.

Ateflin kenar›na koydu¤um midyeyi ald›m. Biraz limon s›kt›m. Bir lokma
ekmekle att›m a¤z›ma.
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Sotiri yan› bafl›ma uzanm›flt›. Gözleri uyku içinde yüzüme dikilmiflti. Yine;

- E, sonra, dedi.

Kalafat’a bakt›m. Gözlerini kapam›flt›.

- Dinliyor musun, Kalafat, dedim.

Cevap vermedi. Sotiri ondan tarafa döndü.Dikkatle bakt›:

- Uyudu, dedi, bana anlat.

- Ölen mart›y› tan›yordum, dedim. Hani iki hafta önce ölen Tahir’in mart›s›yd›.
Baflka türlü mart›yd› o. Ötekiler gibi ba¤›rmazd›. Bir kayan›n tepesine ç›kar, oradan
Tahir’in sandal›n› gözlerdi. Uçard› do¤ru Tahir’in sandal›na. Surattan da anlard› 
kerata. Tahir somurtkan adamd›. Pek keyifsizse yan›na sokulmazd›. Uzaktan gözlerdi.
Pek keyifli ise gelir, sandal›n arkas›na otururdu. Yemlerin kafas›n›, k›lç›klar›n›, bekçi
bal›klar›n›, ince izmaritleri Tahir f›rlat›r ona atard›. Ara s›ra konuflurlard› da. Ne Tahir
onsuz, ne o Tahir’siz yaflayabilirdi. Üç gün s›rta s›rta rüzgâr esse, Tahir de bal›¤a
ç›kmasa, mart› tenezzül edip de çöp mavnalar›na do¤ru kanat ç›rpmazd›. Tembel miydi,
flair miydi bilmem ki...

Hikâyem güzel olmuyordu, fark›ndayd›m. Ama, yavafl yavafl aç›lacakt›m; atefl
kor kesilmiflti. Ay ç›km›flt›. Bakt›m, Sotiri’ye; Kafas› düflmüfl, o da uyumufltu. Ben
bütün gece uyumad›m. Mart›lar simsiyah ay›n alt›nda dalafl›p durdular. Sabaha karfl›
iskele sancak ›fl›klar› ile durgun sular› bize do¤ru atan bir vapur geçti. Aman ne 
güzeldi bu vapur sabaha karfl›, Kalafat’› uyand›rd›m. Vapuru gösterdim:

- Ne güzel, bak, Kalafat, dedim.

- Sen sahiden kaç›km›fls›n, dedi.

Kafas›n› bir iki defa sallad›. Bir daha vapura bakt›. Bir daha sallad›. Y›rt›k 
paltosuna girip kayboldu.

Sait Faik Abas›yan›k

Okudu¤unuz öyküde bal›kç›lar›n yaflam›ndan bir bölüm anlat›lmaktad›r. Öykü de
yazar, Kalafat ve Sorti ile birlikte ‹stanbul’da Sivriada’da akflam vakti bal›¤a ç›kar.
Gecenin bir vaktine kadar bal›k, midye, karides vb. yakalarlar. Kalafat ile Sorti
yakalad›klar› midye ve karidesleri k›zartmak için çal› ç›rp› toplad›klar› s›rada yazar,
k›y›da yaral› bir mart› görür. Hemen koflar, mart›n›n a¤z›na birkaç damla su verir, ancak
mart› ölür. Yazar burada Kalafat’›n yakalad›¤› bal›klardan çok bildi¤i Tahir adl›
bal›kç›n›n mart›s›n›n ölümüne üzülmektedir. Sürekli mart›y› düflünür. Onunla ilgili
Sorti’ye hikâyeler anlat›r. Bir süre sonra Sorti uykuya dalar. Yazar Sabaha kadar 
uyumaz.  Yazar mart›y› sadece bir kufl olarak de¤il, insanla dost olan, onu anlayan
insanc›l bir varl›k olarak da görür. Mart› da öykünün kahramanlar›ndan biri 
durumundad›r.

Öykünün kahramanlar› yazar, Kalafat ve Sorti’dir. Bu kahramanlar her zaman
çevremizde gördü¤ümüz s›radan insanlard›r; hiçbirinin ola¤anüstü bir niteli¤i yoktur.

Olay Sivriada’da bir nisan akflam› geçmektedir.
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ANLAMA YORUMLAMA

1. Sivriada Geceleri adl› öyküyü kitab›n›zdaki di¤er öykülerle karfl›laflt›r›n›z. 
Aralar›ndaki benzeyen ve ayr›lan  yanlar› söyleyiniz.

2. Öykünün bölümlerini gösteriniz.  Bölümlerde anlat›lan olay› söyleyiniz.

3. Öykünün yaz›ld›¤› dönemle iliflkisini belirleyiniz.

4. Öykünün gelenekle iliflkisini belirleyiniz.

5. Yazar, yaral› mart› karfl›s›nda neler hissediyor?

6. Yazar, mart›n›n ölümüne niçin üzülüyor? Onu di¤er mart›lardan ay›ran özelelikleri 
nelerdir?

7. Öyküden bal›kç›lar›n yaflam› ile ilgili neler ö¤reniyoruz?

8. Öyküyü yap› yönünden inceleyiniz. Bu öykü niçin bir durum öyküsüdür. Belirtiniz.

9. Öyküyü tema, dil ve anlat›m yönünden inceleyiniz. 
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7. ROMAN

YAKUP KADR‹ KARAOSMANO⁄LU

YABAN

Ahmet Celâl  bir paflan›n o¤ludur; I. Dünya Savafl›’na kat›lm›fl ve bir kolunu 
kaybetmifltir. ‹stanbul’un ‹ngilizler taraf›ndan iflgal edilmesi üzerine Emir Eri Mehmet
Ali ona “Gel beyim, seni bizim köye götüreyim; buralarda, yaln›z bafl›na sersebil 
olursun.” teklifinde bulunur. Yazar da bu teklifi kabul eder ve Orta Anadolu’da Porsuk
Çay›’n›n k›y›s›ndaki bir köye gelir. Ne kadar çabalarsa çabalas›n köylü ile bir yak›nl›k
kuramaz. Köylü için Ahmet Celâl bir düflman, bir “yaban”d›r. Bir gün köyü Yunanl›lar
iflgal eder, köylülere Mustafa Kemal’in açt›¤› Kurtulufl Savafl›’n› anlatmaya çal›fl›r,
kimseyi  inand›ramaz. Herkes fieyh Yusuf’un zehirli düflüncelerine inan›r. Ahmet Celâl,
köyün iflgal edilmesi üzerine Mehmet Ali’nin kardeflinin kar›s› Emine ile  kaçarlar.
Geceyi bir mezarl›kta geçirirler. Yaral› olan Emine’yi b›rak›p bilinmeyen bir yöne
gider.

Yaban roman›n›n konusu k›saca flöyledir:

Burada ise, yaln›z gerçek; ç›plak, çirkin, kaba, yalç›n gerçek!.. Boz toprak 
dalgalar›, alabildi¤ine uzuyor. Yeknesak ovay› ikiye bölen Porsuk Çay› fliddetli bir
zelzelenin açt›¤› bir uzun, bir y›lankavi  yar›k gibidir. Hiç suyu görünmez. Ta yan›na
gitti¤iniz zamanda bile, o suyun cana can katan serinli¤ini ve rengini bulamazs›n›z. Boz
topraklar orada çürümüfl ve p›ht›laflm›fl san›l›r. Elinizi bir soksan›z günün hangi
saatinde ve hangi mevsiminde olursa olsun bir cerahat gibi ›l›kt›r.

Ve tepeler... Ve tepeler, birer urdur. Ve bütün ufkun çerçeveledi¤i âlem, ancak, bu
›st›rap manzaras› ile canl› görünür. 

Bofl ve lüzumsuz feza içinde, hiçbir kuflun geçti¤ini görmedim.

...

Her akflamüstü san›yorum ki art›k dünyan›n sonu gelmifltir. Üzerinde yaflad›¤›m
bu toprak, ya içindeki gizli dert ile fliflip çatlayacak, ya da, bir dehfletli gürültü ile yerin
dibine do¤ru çöküp gidecektir.

Onun içindir ki her sabah, gözlerimi açar açmaz, derin bir hayal k›r›kl›¤›na
u¤rar›m. “Niçin, bekledi¤im tabii olay vuku bulmad›?” derim. Ve damlalardan ç›kan
bütün hayvanlar, benimle beraber bu ifle hayrettedirler.

Demek bir gün daha? Ve, ne gün!..

Emeti ninenin yetimi, davar› önüne katm›fl her ad›mda, bir ihtiyar adam gibi
öksüre öksüre s›rtlar› t›rman›yordur. Kara mandalar, bir filden daha burufluk, daha
uyuz, iri, çapakl› gözlerini devirerek etrafta bir fley aramaktad›r. Köyün mezbelesinde,
köpek enikleriyle insan yavrular› birbirine kar›flm›fl, oynafl›yorlar. Kâh  küçük çocuklardan
biri, süprüntülerin aras›ndan kemirecek bir fley bulup ç›kar›r. Köpek , üzerine hücum
eder, kâh köpe¤in ön ayaklar› aras›ndaki bir lokmaya çocuk sald›r›r. Bazen de, iki taraf
aras›nda paylafl›lamayan bir karpuz veya kavun kabu¤unu, bir mandan›n sömürdü¤ü
görülür...
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Mehmet Ali’nin anas›, evde yapt›¤› bütün iyi fleyleri, yemez, içmez, hiç kimseye
tatt›rmaz, al›r kasabaya götürür. Ben geldi¤im günden beri gerçi, bunlar›n bir miktar›n›
evde al›koyabiliyoruz. Ben ya¤› olsun, yo¤urdu olsun, peyniri veya sucu¤u olsun,
kasabadaki fiyat›n›n iki mislini verip alma¤a muvaffak olabiliyorum. Bu suretle de
kad›n gene memnun görünmüyor. M›r›ldan›yor. Çünkü, onca, paran›n bereketlisi,
pazarda kazan›land›r. Onun için, çok zaman hiç kimseye haber vermeden, sabahleyin,
flafakla beraber s›v›fl›r. Zaten, yol uzundur. Köylülere sorarsan›z, “Dee, flurac›kta...”,  derler,
amma köylülerin “dee, flurac›kta”s›n› ben bilirim. En k›sa “dee”, befl alt› saat sürer.

Bunlarda zaman kavram›yla mesafe kavram›ndan niçin eser yoktur?

Gün geçtikçe, bu sorunun karfl›l›¤›n›, kendi kendime buluyorum. Çünkü; bende
de buraya geldi¤im günden beri, zaman kavram› hayli zay›flam›flt›r. ‹lk aylar, günlerin
ad›n› unutuyordum. fiimdi, aylar› birbirine kar›flt›r›yorum ve yaln›z mevsimlerin
de¤iflti¤ini hissediyorum.

Kaç yafl›nda oldu¤umu ve arkamda b›rakt›¤›m geçmifli unuttu¤um gün, kim bilir,
ne kadar rahat edece¤im! Lakin, bu hâle vard›¤›m vakit de gene bu engin ve kurak
ovalar›n korkunç geniflli¤ini hissetmekten kurtulamayaca¤›m. Bu his her an yüre¤imi
burkuyor, bafl›m› döndürüyor ve irademi hurdahafl ediyor.

Lakin, bu köy; bir çöl ortas›nda, bir konak kadar bile yüre¤ime güven vermiyor.
Bir konak, mesafe içinde bir hareketi gösterir. Bugün, burada iseniz, yar›n bir vahan›n
kenar›na erifleceksiniz. Öbür gün, bir büyük nehrin sular› sizi karfl›layacakt›r. Oysa,
Orta Anadolu’da bir köy donmufl bir konakt›r. Burada, mesafe sizi yutmufltur. Siz,
mesafe içinde dehfletten donmuflsunuzdur.

Gerçekten, bir eski Hitit harebesine benzeyen bu köyde, insanlar›n, toprak
alt›ndan henüz ç›kar›lm›fl k›r›k dökük heykellerden fark› ne?

Ara s›ra, Bekir Çavufl’la, onun gezip gördü¤ü yerlerden bahsederiz. Bekir Çavufl,
çok yer gezip görmüfl olmakla övünür. Onca, hemflerilerinin bu kadar geri kalmalar›n›n
sebebi, kendisi gibi gezip görmemifl olmal›r›d›r.

- Ah, beyim, bir düflün. Yirmi üç y›l askerlik bu. Ne Urumeli kald›, ne fiam, ne
Girit.

Ve s›ras›yla bütün bulundu¤u yerleri sayar. Ona göre dünya, bir uzun flerit gibidir.
Bu köyden bafllar, bu köyde biter. Ve bu flerit üstünde flehirler, ülkeler, k›talar, adalar,
s›ra s›ra birer yol menzilini gösteren noktalard›r.

- Girit’te, der, ben, sabun yap›l›rken gördüm. Zeytini, böyle bizim gibi dibekte
dövmüyorlar. Fabrikalar› var. Bir yandan zeytin koyars›n, öbür yandan ya¤ ç›kar.
Çekirdekleri bir yana, çöpü, posas› bir yana gider. Buz gibi zeytinya¤›. Aha, t›pk› 
‹stanbul suyu gibi. Sabuna gelince...

- fiam m›? Hey Allah›m, hey.... Oray› gördükten sonra ben, gayri dünyan›n hiçbir
taraf›na metelik vermem. Bu su, bir yeflillik. T›pk› bizim imam›n anlatt›¤› cennete 
benziyor. ‹nan olsun, beyim tam sekiz türlü yemifl sayd›m. Bir karpuzu var.
Halebi’nkiler gibi bal. Hele Tulkerim karpuzu, befl kifli bir araya gelse yerinden
kald›ramaz.
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Bekir Çavufl’un baflka memleketlere dair, bu basit hikâyeleri muhayyilemi tatl›
tatl› okflamaktan geri kalmaz. Beni, flu bulundu¤um yerden al›p götüren her söz, her
hikâye, her resim bana âdeta bir bedii heyecan veriyor.

Yakup Kadri Karaosmano¤lu

Yaban

Yukar›da okudu¤unuz metin Yakup Kadri’nin Yaban roman›ndan al›nm›flt›r. Bu
romanda yüzy›llard›r kaderiyle bafl bafla b›rak›lan köylü ile ayd›n aras›ndaki uçurum
dile getirilmektedir. Köylü için ‹stanbul’dan gelen her ayd›n bir “Yaban”d›r.

Okudu¤unuz metinde ‹stanbullu bir ayd›n olan Ahmet Celâl’in karfl›laflt›¤› köy
gerçe¤i karfl›s›ndaki flaflk›nl›¤› dile getirilmektedir.

Yaban roman› Ahmet Celâl’in an›lar› biçiminde verilmektedir. Yazar eserini flöyle
tan›tmaktad›r. 

“... Sakarya Savafl›’ndan  sonra, Garp Cephesi Komutanl›¤›n›n gönderdi¤i Tetkiki
Mezalim Heyeti, o viranelerde tafllar alt›nda kömürleflmifl insan kemiklerini araflt›r›rken
bu kitab› teflkil eden yaz›lar›, aras›ndan y›rt›lm›fl bir defter hâlinde buldu, Köylülerden
bunun sahibinin ne oldu¤unu sordu. Kimse onun nereye gitti¤ini, bilmiyordu. Bununla
beraber, onun iki üç y›l hep bu köyde oturdu¤unu ve son felâket gününe kadar burada
kald›¤›n› söyleyen de kendileri idi.

Tetkiki Mezalim Heyetinden biri bu kay›ts›zl›¤a flaflt›:

- Nas›l olur, dedi, nas›l olur. ‹nsan y›llarca beraber yaflad›¤› bir kimsenin nereye
gitti¤ini, ne oldu¤unu bilmez mi?

Köylüler, küskün bir tav›rla omuzlar›n› kald›r›p uzaklafl›yorlard›.

Yaln›z içlerinden biri, yafl› belirsiz küçük ve s›ska bir adam, döndü.

- Dee, sizin gibi yaban›n biriydi, dedi. 

Roman›n çeflitli tan›mlar› yap›lm›flt›r. Bunlar›n ortak özellikleri flunlard›r:
Romanlarda, insanlar›n bafllar›ndan geçen olaylar ayr›nt›l› bir flekilde ifllenir. Böylece
insanlar›n duygu, düflünce ve hayal dünyalar› gelifltirilir. Yaflam deneyimleri art›r›l›r.
Peki roman nedir?

Olmufl ya da olma olas›l›¤› bulunan olaylar›n bir büyük olayla örülerek

ayr›nt›l› bir flekilde yer ve zaman gösterilerek ant›ld›¤› uzun yaz›lara roman denir. 

Romanda ele al›nan olay etraf›nda pek çok küçük olay anlat›l›r. Ele al›nan olay›n
gerçek ya da gerçe¤e uygun olmas›, kiflilerin gerçek yaflamda gördü¤ümüz kiflilere 
benzemesi, olay›n geçti¤i yer ve zaman›n belli olmas› çevre ve kiflilerin ruhsal 
çözümlemelerine yer verilmesi gerekir. 

Romanlar yaz›ld›¤› devrin sosyal ve siyasal olaylar›n› yans›t›r. Belli bir döneme
›fl›k tutar. 
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2. Romanda Plan

Romanda ele al›nan olaylar›n mant›ksal bir geliflimi yap›l›r. Temel olay
çevresinde pek çok küçük olaylar ifllendi¤inden, kifliler ile olaylar aras›ndaki iliflkinin
kurulabilmesi iyi bir planlama ile olas›d›r. 

Romanda da öyküde oldu¤u gibi serim, dü¤üm ve çözüm bölümleri bulunur.

Serim bölümü: Romana konu olan olaylar ile yer, çevre ve kiflilerin tan›t›ld›¤›
bölümdür. Bu bölümde olay›n geçti¤i zaman ile olay kiflileri ve çevre betimlemesi
yap›l›r. 

Dü¤üm bölümü: Romanda olaylar›n  karmafl›k bir hâl ald›¤›, okuyucunun
merak›n›n ve heyecan›n›n yo¤unlaflt›¤› bölümdür. Romanda birden fazla dü¤üm
bölümü bulunabilir ve en uzun bölüm bu k›s›md›r. 

Çözüm bölümü: Dü¤üm bölümündeki olaylar›n çözümlendi¤i, merak ve 
heyecan›n giderildi¤i bölümdür. Baz› romanlarda sonuç, okuyucunun hayal gücüne
b›rak›labilir. 

3. Roman Çeflitleri

Romanlar ba¤l› olduklar› ak›ma, iflledikleri konulara ve iç yap›lar›na vb. göre
s›n›fland›r›l›r. Ak›mlar›na göre; romantik roman, realist roman, natüralist roman gibi.
‹flledikleri konulara göre; sosyal roman, tarihî roman, polisiye roman gibi. Romanlar iç
yap›lar›na göre ise aksiyon roman›, psikolojik roman gibi çeflitli türlere ayr›l›r.

4. Roman›n Ögeleri

a. Kifliler: Romanda anlat›lan olaylar› gerçeklefltiren kiflilerdir. Kiflilerin
ola¤anüstü nitelikleri yoktur; gerçek yaflamda gördü¤ümüz kiflilere ya tip ya da 
karakter olarak benzemelidir. Bunlardan belirli bir sosyal s›n›f› ya da e¤ilimin özelliklerini
üstünde tafl›yan kifliye tip denir. Cimri tip, içe dönük tip, sevecen tip vb. Karakter ise
kendine özgü tutum ve davran›fllar› olan kiflidir. Romanda betimlemelerle kiflilerin iç ve
d›fl yönleri tan›t›l›r, çevre ile ba¤lant›lar› ortaya konur. 

b. Olay: Roman kiflilerinin yapt›¤› eylemlere  olay denir. Romanda ana olay
çerçevesinde pek çok küçük çapta olaylar geliflir. Bu olaylar›n her biri roman kiflilerinin
bir yönünü tan›t›r. Romanda gereksiz olaylara yer verilmemelidir.  Gereksiz olay ve
ayr›nt›lar eserin de¤erini düflürür.

c. Zaman: Romanda ifllenen olaylar belli bir zaman diliminde geçer. Olaylar›n
bafllamas› ile bitmesi aras›nda bir süreç vard›r. Bu sürece zaman denir.

ç. Dil ve anlat›m: Roman yazar›n›n, kendine özgü dili kullanma becerisi vard›r.
Kimi uzun cümleler kurar, kimi de k›sa cümleleri benimseyebilir. Kimi de devrik 
tümcenin ya da atasözü ve deyimlerin anlat›m gücünden yararlan›r. Bu anlat›m
biçimine üslup denir. 

Olaylar ya roman baflkiflisinin ya da üçüncü kiflinin a¤z›ndan anlat›l›r. ‹lk durumda
yazar olaylar› yaflarken ikinci durumda yazar olaylar karfl›s›nda gözlemcidir, tan›kt›r.
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Yazarlar roman yazarken an›lar›ndan, kiflisel gözlemlerinden ve al›nan küçük 
notlardan yararlan›r.

ANLAMA YORUMLAMA

1. Yaban roman›n› okuyunuz.

2. Yukar›daki metni destanla karfl›laflt›r›n›z. Benzeyen ve ayr›lan yanlar›n› söyleyiniz.

3. Metni yap›, tema, dil ve anlat›m ve anlam yönünden inceleyiniz.

4. Metin hangi dönemde yaz›lm›flt›r? Metnin gelenekle iliflkisini belirtiniz.

5. Ahmet Celâl kimdir? Kolunu niçin kaybetmifltir?

6. Ahmet Celâl nereye gidiyor? Köyde nas›l bir manzara ile karfl›lafl›yor?

7. Mehmet Ali’nin anas› pazara neler götürüp sat›yor?

8. Yazar, Bekir Çavufl’un anlatt›klar› karfl›s›nda neler hissediyor?

ÖLÇME DE⁄ERLEND‹RME

* Kitab›n›z›n d›fl›ndaki kayknaklardan buldu¤unuz bir masal ile hikâyeyi, destan ile 
roman› karfl›laflt›r›n›z.

* Bu metinlerin hangi dönemde ortaya ç›kt›¤›n› söyleyiniz.

* Anlatmaya ba¤l› edebî türler nelerdir? Bunlar›n özellikleri nelerdir?

* Sevdi¤iniz metinlerden seçti¤iniz parçalar ile bir antoloji oluflturunuz. 
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4. Göstermeye Ba¤l› Edebî Metinler

(Karagöz ve Seyirlik Oyunlardan Modern Tiyatro Metinlerine)

a. Göstermeye Ba¤l› Edebî Metinleri Tan›ma (Tiyatro)

NECAT‹ CUMALI

NALINLAR

Nal›nlar oyununun konusu ‹zmir’in ilçesi Urla dolaylar›nda geçmektedir. Eserde
köy hayat›, gelenek ve görenekler yumuflak bir üslupla komedi tarz›nda elefltirilmektedir.

Eserin konusu k›saca flöyledir:

Osman Yavafl, Esma’n›n k›z› Seher’i sevmektedir. Osman bu sevgisini Seher’in
evine ayna tutarak gösterir. Köyün muhtar› kendi lehine flahitlik yapmad›¤› için k›rg›n
oldu¤u Osman’dan öç almak için bu evlili¤e engel olmaya çal›fl›r. Bunun için güzel ve
dul bir kad›n olan Döndü Bac›’dan yard›m ister. Döndü Bac› önce Osman’›n ilgisinin
kendisine oldu¤unu san›r. ‹flin böyle olmad›¤›n› anlar ve k›zg›nlafl›r. Muhtara yard›m
eder. Bir gün Döndü Bac›, Seher’in a¤abeyi Ömer’e, Osman Yavafl’›n Seher’in
etraf›nda dolaflmaya bafllad›¤› haberini iletir.  Osman, Döndü Bac›’ya K›nal› Ali’nin
kendisini sevdi¤ini söyler, bunun üzerine Osman’a yard›m etmeye bafllar. Ömer
babas›ndan kalan miras› kardefli (Seher) ile paylaflmak ifltemedi¤i için onun zengin
biriyle evlenmesini planlar. Annesine Seher’e göz kulak olmas›n› söyler, Esma da bir çif
nal›n al›r; nal›nlar›n tak›rt›s›ndan Seher’in nerede oldu¤unu anlar. Osman Döndü
Bac›’n›n yard›m›yla Seher’i kaç›r›r. Bir hafta sonra Osman yakal›n›r. Seher, Döndü
Bac›’n›n arac›l›¤›yla Osman’›n ailesine haberleflir.  On sekiz yafl›n› doldurdu¤u için
Osman cezaevinden ç›kar. 

Afla¤›daki metinde Seher’in kaç›r›l›fl› verilmektedir.

II. TABLO

Ertesi sabah.

Çeflmenin önünde Döndü ile Esma çamafl›r y›karlar.

Seher, a¤açtan, Muhtar’›n evinin iki köflesine çekilmifl iki ipe çamafl›r sermektedir.

Osman ile Ali, Döndü’nün evinin köflesinde gizlenirler.

HAZIRLIK

Göstermeye ba¤l› metin türleri nelerdir? Bu türlerin güzel sanatlar içerisindeki yeri
nedir? 

Bu türün anlatmaya ba¤l› edebî metinlerden ayr›lan yanlar› nelerdir? Araflt›r›n›z.

☛
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SEHER - (Türkü söyler.)

Keklik idim vurdular,

Kanad›m› k›rd›lar.

Daha ben ne idim ki

Yârimden ay›rd›lar...

AL‹- Seninkini dinle, kafeste difli keklik gibi. San›rs›n seni ça¤›r›yor...

OSMAN- ‹flaret mi ediyor dersin?

AL‹ - Elbet de bofluna m› ötüp duruyor?

OSMAN- Birazdan görür o!

AL‹- Ba¤›r›r ça¤›r›rsa, sak›n b›rakay›m deme...

OSMAN- Ak›lland›m  gayri, geçti o günler. (Dirse¤i ile Ali’yi dürter.) fiuna bak
hele, anas› ile fiskos geliyor... Dün gece nas›l geçti!

AL‹- Sayende fena say›lmaz! Ben de senin o iyili¤ini öderim flimdi? Bu geceyi
sen benden iyi geçirirsin.

OSMAN - Dinle, sen öbür tarafa dolan daha iyi...

AL‹ - ‹yi, sen de benim buradan iflaretimi bekle. (Çekilir.)

SEHER- (türküsüne devamla)

Gel gel yan›ma keklik,

Kast›n can›ma keklik

K›nal› parmaklar›n

Bat›r kan›ma keklik...

Ali, Seher’in evinin köflesinde görünür. Siner, karfl›dan karfl›ya Osman’la 
iflaretleflirler. 

ESMA - Döndü Bac›, Seher duymas›n, art›k bu iflin s›r taraf› kalmad›. Dün
gösterdi¤i yak›nl›ktan sonra senden de gizlemem yak›fl›k almaz. Art›k ne gelirse senden
gelir...

DÖNDÜ- Sen diyece¤ini de Esma yenge, sak›nma, aram›zda bunca y›ll›k
komfluluktan sonra yak›nl›¤›n da laf› m› olur?... Elbette elimden geleni senden esirgemem.

ESMA- fiu Osman Yavafl olacak hay›rs›z bizim evin rahat›n› huzurunu kaç›rd›.
fiunu bir yolunu bulursan gör...

DÖNDÜ- Vallaha, bilirsin ben kendi halimde yaflar›m. Kimsenin etlisine
sütlüsüne kar›flmam...

ESMA- Bu seferlik komfluluk hat›r› için kar›fl! Sen de Seher’in benim kadar
yak›n say›l›rs›n.

DÖNDÜ- Say›lmas›na say›l›r›m ama..
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ESMA- (keserek) O haylaz› gör. De ki haddini bilsin! Akkuzulu’nun k›z›n›
Yavafl’lara vermezler, onu iyice bellesin...

SEHER- (türküsüne devamla) 

Keklik kumda eflinir

Ah eflinir de deflinir

Benim sevdi¤im acep

fiimdi nerde düflünür?

(Osman’la Ali aras›nda iflaretler.)

ESMA- Aksili¤e bak, sabun da soda da bitti!  Bari sen Seher’e göz kulak ol da
ben bakkala kadar uzan›vereyim...

DÖNDÜ- Sen bilirsin bac›m! Nas›l bilirsen öyle yap.... Ben Seher’in yan›ndan
ayr›lmam.

ESMA- Allah’tan ki sen vars›n. Hadi bana on dakika müsade. (Geriden, sa¤daki
sokaktan ç›kar.)

SEHER- ( türküsüne devamla)

Gel gel yan›ma keklik

Kast›m can›ma keklik

K›nal› parmaklar›n

Bat›r kan›ma keklik...

Ali ile Osman, karfl›l›kl› gizlendikleri köflelerden ç›karlar. Ali, Döndü’ye; Osman,
Seher’e yaklafl›rlar.

AL‹- Kolay gelsin Döndü Bac›!

OSMAN- K›z Seher kolay gelsin.

DÖNDÜ- (yalandan bir öfkeyle) Ne ifliniz var bakay›m sizin burada? (Eliyle de
yaklafl›n, çabuk olun iflareti verir.) Hadi çekilin gidin karfl›m›zdan! Sizin baflka ifliniz
yok mu?

AL‹- (Döndü’ye sokulur.) Bu meydandan geçmek yasak m› ki?

OSMAN- (Seher’e sokulur.) Hat›r sormak günah m› ki?

SEHER- (yapmac›k) Döndü bac›, baksana flunlara!

DÖNDÜ- Çekin gidin, yoksa kar›flmam! Ba¤›r›r, bütün köyü bafl›n›za toplar›m...
(çabuk iflareti).

Ali, Döndü’yü; Osman, Seher’i yakalarlar.

DÖNDÜ- Ba¤›r›r›m, beni ba¤lad›lar, Seher’i al›p kaç›rd›lar derim...



Ali, Döndü’nün ipte as›l› çamafl›rlar›ndan biriyle a¤z›n› t›kar, çamafl›r›n iki ucuna
ensesinden ba¤lar. Ard›ndan Döndü’nün kollar›n› gerisinde bileklerinden ba¤lar, o 
bitince Döndü’yü meydandaki a¤aca ba¤lar.

Osman, çamafl›r›n›n arka cebinden ç›kard›¤› bir mendille Seher’in a¤z›n› t›kar, iki
elini gerisinden kavrar, s›rt›na bir yumruk, beline bir diz indirir.

OSMAN- Yürü!

Döndü, a¤aca ba¤l› debelenirken Osman’la Ali, Seher’i sürüklerler. Yalandan
direnen Seher’in nal›nlar› ayaklar›ndan f›rlar. Üçü  bu flekilde önden ç›karlar.

ESMA - (Telaflla yetiflir.) Seher’im, Seher’im nerde? Bu ne hâl? Seher’im ne
oldu?

Döndü, hemen bir bafl iflaretiyle geride, sa¤daki soka¤› iflaret eder. Esma,
telafl›ndan. Döndü’nün a¤z›n› çözmeden, elindeki sabun ile soda paketini, gerisinde
ba¤lad›¤› ellerine tutuflturur, o tarafa f›rlar, hemen döner.

- Yoklar! Ah yand›m, mahvoldum...

Döndü soldaki soka¤› iflaret eder. Esma o tarafa da koflar geri döner.

- Gene yoklar! Ah bittim! Ben flimdi Ömer’e ne diyeyim? Ömer’e ne hesap
vereyim?

Muhtar›n kap›s›na koflar, kap›y› yumruklar.

- Muhtar Efendi! Muhtar Efendi! Kofl, çabuk, yetifl, kurtar... Kofl kofl...

Döner, Döndü’nün vücudunu, a¤z›n›, ellerini ba¤layan çamafl›rlar› çözerken
muhtar yetiflir.

DÖNDÜ- (a¤z›ndaki çamafl›r ç›k›nca) Of, of! Aman›n, öldüm, bittim!
(Döndü’nün bileklerini çözer.)

MUHTAR- Ne oldu? Ne var?

DÖNDÜ- (Elindeki sodayla sabunu Muhtar’›n eline tutuflturur.) Ah, sorma
Muhtar, sorma! Rezil oldum rezil, iki paral›k oldum.

ESMA- (ayn› anda)  Seher’imi, biricik k›z›m› kaç›rd›lar.

DÖNDÜ- Su! Su! Sorma Muhtar, sorma! Yand›m! Tepeme bir fley indi, odun
mu? Demir mi?

ESMA- (Sabunla soday› tekrar Döndü’nün eline tutuflturur.) K›z›m› isterim
Muhtar, k›z›m›; flerefimi, namusumu isterim.

DÖNDÜ- (ayn› anda) Su, bir yudum su, çarp›nt›m kalkt›...

MUHTAR- Ne tarafa gittiler? (Sodayla sabunu Esma’n›n eline tutuflturur.)

ESMA - (AYNI ANDA) G‹TT‹! EL‹MDEN G‹TT‹! B‹R‹C‹K KIZIM EL‹MDEN
G‹TT‹!..
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DÖNDÜ- (ayn› anda, paketi Esma’ya geri verirken) Su!  Bir yudum su... Bunu
de¤il! Su...

MUHTAR- Kofl bac›m, içeriye bak, bohças› yerinde mi?

Döndü’nün eline s›k›flt›rd›¤› paketle Esma eve koflar. Muhtar, Döndü’yü
çeflmenin bafl›na yanaflt›r›r. Muslu¤u açar. Döndü’yü ensesinden tutup çeflmeye do¤ru e¤er.

MUHTAR- ‹ç...

Döndü elini çeflmenin muslu¤u alt›na tutar, bir yudum içmeden do¤rulur, öbür
eliyle tepesini tutar. Muhtar hareketini tekrarlar.

MUHTAR- Osman’dan baflka kim vard›? Babas› m›? A¤abeyisi mi?

Döndü a¤z›na ald›¤› bir damla suyla do¤rulur, gargara yapar. Tekrar çeflmeye
e¤ilir.

Döndü bir eli muslu¤un alt›nda, öbür eline gerisinde sallar, elini her sallay›fl›nda
Muhtar saymaya, s›ralamaya bafllar.

MUHTAR- Babas›, a¤abeyisi, amcas›, baflka? 

Döndü do¤rulur, bofltaki eliyle “dur” iflareti verir. Gargara yapar.

MUHTAR- O kadar m›? O kadar da yeter bana! Görür onlar! Babas› da, amcas›
da, a¤abeyisi de görür! Muhtar’›n davas›nda yalanc› tan›kl›k etmek neymifl, hepsi
anlar! Onlar›n sülalesini hepse t›kt›rmazsam o zaman...

ESMA- (Telaflla evden ç›kar.) Bohças› yerinde...

MUHTAR- Âlâ! Mükemmel! Kendi gönlüyle haz›rl›kl› gitmedi demek!

ESMA- Seher’imi isterim, Muhtar! Seher’imi bul bana..

MUHTAR- (Etrafa bak›n›r. Seher’in nal›nlar›n› görür.) Bu nal›nlar kimin?

Biri çeflmenin bafl›nda, öbürü üç befl ad›m ötede kalan nal›nlar› al›r, gösterir.

ESMA- Seher’imin! Ci¤erimin! Elmas›m›n...

MUHTAR- Aliyyülâlâ! Bohças› yerinde, nal›nlar›n biri flurada, biri de burda.
Görür onlar! Yavafl’lar›n sülâlesi görür..

ESMA- Periflan etmifller k›z›m›. Reziller! Haydutlar! Yal›n ayak, bafl aç›k 
sürüklemifller yavrumu! Muhtar, k›z›m› o haydutlar›n elinden kurtar..

MUHTAR- Sen o ifli bana b›rak Esma yenge, bana b›rak! Bohças› yerinde,
nal›nlar›n biri orda biri burda ya merak etme! Ben flimdi karakola telefon ettim mi
yar›m saatte varmaz, k›z›n› kimsenin eli de¤meden buldurur getiririm! Köyde de deli¤e
girmedik yavafl kalmaz! Besbelli k›z›n› zorla sürüklemifller... (Döndü’ye) Döndü Bac›,
nal›nlar›n yerini iyi belle! Gördün ya, biri ordayd›, biri burda. Nal›nlar›n yerini iyi
akl›nda tut!..

Necati  Cumal›

Nal›nlar
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Okudu¤unuz metin göstermeye ba¤l› edebî metine örnek olarak al›nm›flt›r. Bu
metni daha önce gördü¤ünüz metinlerle karfl›laflt›r›n›z.

Güzel sanatlarla ilgili I. Üniteyi tekrar okuyunuz. Tiyatronun güzel sanatlar
içerisinde yer ald›¤›n› göreceksiniz.

Tiyatro

Günlük hayatta karfl›laflabilece¤imiz olaylar› sahnede göstermek amac›yla
yaz›lan eserlere tiyatro denir. Drama, dramatik edebiyat gibi sözler de tiyatro anlam›na
gelir. Dilimizde tiyatro sözcü¤ü sahne eseri, sahne eserlerini oynama sanat› ve sahne
eserlerinin oynand›¤› bina anlamlar›nda da kullan›l›r.

Tiyatro, olaylar› dekorlar ve kifliler yard›m›yla günlük hayatta oldu¤u gibi
gözümüzün önünde canland›r›r. Bunun için hem göze, hem de kula¤a hitap eden güzel
sanatlardan yararlan›r. Söz ve hareketler birbirini tamamlar. Oyuncu ile seyirci 
bütünleflir. Bu bak›mdan edebî türler aras›nda en canl›, hayata en yak›n olan›d›r.

Tiyatro eserinde bafll›ca iki öge bulunur: olay ve kifliler. Olay anlat›lmaz 
oyuncular taraf›ndan canland›r›l›r.

Tiyatro eserinde olay bir mücadeleden, yani iki kuvvetin çarp›flmas›ndan do¤ar.
Çarp›flan güçler insan›n insanla; insan›n hayvanla ya da insan›n do¤ayla mücadelesi
fleklinde geçer. ‹nsan›n kendi kendine mücadele etti¤i oyular da var›r. Bu tür psikolojik
konularn› ele al›nd›¤› oyunlarda görülür. Kifliler, olaylar› yaflayan ya da olaydan 
etkilenen varl›klard›r. Olaylar›  ön planda yaflayan varl›¤a olay›n baflkahraman› denir.  

Tiyatro eserleri de hikâye ve romanda oldu¤u gibi üç bölümden oluflur: Serim
dü¤üm ve çözüm. Serim (girifl) bölümünde olay ve olayla ilgili kifliler k›saca ele al›n›r.
Dü¤üm (geliflme) bölümü olaydaki kiflilerin çat›flmas› ve çat›flman›n merak
uyand›racak bir hâl ald›¤› bölümdür. Çözüm (sonuç) de ise olay bir sonuca ba¤lan›r.

Tiyatronun Do¤uflu

Tiyatro (Drama), Eski Yunanda (Antik Ça¤da) ba¤ bozumu tanr›s› Dionisos ad›na
düzenlenen dinsel törenlerden do¤mufltur. Eski Yunanda her y›l do¤an›n canlan›fl›n›,
bereket ve bollu¤u kutlamak için törenler düzenlenirdi. Törenlerde halk›n duygu ve
düflüncelerini dile getiren bir koro ilâhiler okurdu. Daha sonralar› (MÖ 5.yy). Aiskhylos
(Ayskilos) ilahiler okuyan koronun kafl›s›na ikinci bir oyuncu ç›kartt›. Oyun koro ile
aktör ad› verilen iki kiflinin konuflmalar› üzerine kuruldu. Böylece tiyatro do¤mufl oldu.
Ayskhylos’tan sonra yetiflen Sophokler (Sofokler) oyuna ücüncü kifliyi katt›.

Bu dönem tiyatrosunda trajedi ve komedi olmak üzere iki tür vard›. 

Tiyatro Eserlerini S›n›fland›r›lmas›

Tiyatro eserleri klasik ve modern tiyatro olmak üzere ikiye ayr›l›r:
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A. KLAS‹K T‹YATRO

Klasik tiyatro klasizm ak›m›n›n kurallar›na ba¤l› kal›narak yaz›lan eserlerdir.
Trajedi ve komedi olmak üzere ikiye ayr›l›r.

Trajedi: Eski Yunan’da, seyircideki ac›ma ve korkuya ba¤l› duygular› ortaya
ç›karmak amac›yla yaz›lan tiyatro eseridir. Bu dönemde ba¤ bozumu tanr›s› Dionisos
(Diyonisos)  ad›na düzenlenen törenlerden do¤mufltur. Din törenlerinde keçi k›l›¤›na
giren koronun törenin anlam›na uygun bi flekilde fliirleri flark› biçiminde okuyup dans
etmesiyle oluflur.

Trajedi oyununun kahramanlar› soylu (asil) kiflilerden seçilir; Yüksek bir üslup 
kullan›l›r ve üç birlik (yer, zaman ve konu) kural›na uygun olarak yaz›l›r.

Komedi: Toplumun ve insanlar›n gülünç yanlar›n› ortaya koymak amac›yla
yaz›lan tiyatro türüne komedi denir. Komedi de Eski Yunan’da ba¤ bozumu tanr›s›
Dionisos ad›na düzenlenen törenlerden do¤mufltur. Komedide oyun kahramanlar› 
halktan kiflilerdir. Bu nedenle birtak›m flakalara, kaba sözlere yer verilir, halk›n söyleyifl
özellikleri sahnede gösterilir. 

Komediler fars, vodvil, komedi santimantal vb. türlere ayr›l›r.

Anlatmaya Ba¤l› Türlerle Göstermeye Ba¤l› Türlerin Karfl›laflt›r›lmas›

* Tiyatroda oynanan oyunu seyirci karfl›s›nda görür. Hikâye ve romanda ise okuyucu 
olay› iç dünyas›nda kurgular.

* Tiyatroda olaylar, dekor, ›fl›k, ses, aksesuarlar sayesinde gerçek hayatta okuyormufl 
gibi canland›r›l›r.

* Tiyatroda dil çok önemlidir. Bunun için konuflma dilinin canl›l›¤› sahnede verilir. 
Duygu düflünce ve ruhsal e¤ilimler dil sayesinde anlafl›l›r. Bunu sa¤lamak için uzun 
cümlelerden kaç›n›l›r.

* Tiyatro sözcü¤ü dilimizde hangi anlamlarda kullan›l›r?

* Tiyatronun güzel sanatlar içerisindeki yeri nedir?

* Tiyatronun özellikleri nelerdir? 

B. MODERN T‹YATRO

1. Dram

18. yüzy›l sonlar›na do¤ru komedi ile trajedi türlerinin kar›flmas›yla meydana
gelmifltir. Hayat›n hem ac›kl›, hem gülünç yanlar›n› bir arada veren oyundur. Genellikle
orta tabaka insan›n›n özel hayat›ndaki çat›flmalar› ile günlük mücadelelerini ele al›r.
Seyircilerin duygular›na seslenerek onu etkilemeye çal›fl›r. Güzel ile iyiyi, faydal›y› bir
arada gösterir.

Dram sözü dilimizde duygulu, ciddi oyun anlam›nda da kullan›l›r. Türleri
flunlard›r: piyes, melodram vb.
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2. Müzikli Tiyatrolar

Sözleri bestelenmifl tiyatro türüdür. Tamamen bestelenen tiyatro türleri oldu¤u
gibi, yar›s› beste yar›s› söze dayanan tiyatro türleri de vard›r.

Bunlar; opera, operet, komedi müzikal ve bale gibi türlere ayr›l›r. fiimdi bu
türleri görelim.

Müzikli Tiyatrolar

Opera: Müzik eflli¤inde söylenen flark›l› oyunlara opera denir. Lirik dram olarak
da bilinir. Tamamen naz›m (fliir) fleklinde yaz›l›r ve bestelenir. Eserde fliir, müzik, ›fl›k,
kostüm, raks (oyun) ve estetik zenginlik tam bir uyum içerisinde bulunur. 

Opera 17. yy bafllar›nda ‹talya’da do¤mufl ve oradan, önce Fransa’ya sonra da
Avrupa ülkelerine yay›lm›flt›r. 

Operet: Halka hitap eden müzikli komedidir. Halk flark›lar›na dayal›, sade üslupla
hafif ve coflkun e¤lenceli konularda yaz›l›p bestelenmifl sahne oyunudur. Daha çok
e¤lendirici yan› vard›r.

Komedi Müzikal: Sözlerinin aras›nda müzikli parçalar bulunan vodvil ya da
komedilere denir. Ac›kl›, gülünç sahnelere yer verilir. Müzikli bölümlerde halk
flark›lar›ndan yararlan›l›r.

Bale: Konusunu, müzik eflli¤inde hareketlerle anlatan tiyatro türüdür. Balede
konuflma yoktur. Her fley dansl› hareketlerle anlat›l›r. 

T‹YATRO TER‹MLER‹

adaptasyon : 1) Yabanc› dille yaz›lm›fl bir tiyatro eserini, yöresel koflullara
göre uygun biçimde kifli ve yer adlar› dahil kendi diline çevirme.
2) Bir roman ya da öyküyü tiyatro türüne uyarlama ifli. 

aksesuvar : 1) Dekora yard›mc› olan küçük eflyalar. 2) Oyuncunun oyun 
gere¤i kulland›¤› eflyalar. 

aktör : Tiyatro oyunundaki erkek oyuncu.

dekor : Oyunun geçti¤i yeri canland›rmak amac›yla kullan›lan renk, 
›fl›k, eflya vb. araçlar›n tümü.

dramatik örgü : Tiyatro eserinde olay örgüsüne verilen ad. 

figüran : Bir oyunun kalabal›k sahnesini doldurmak için kullan›lan 
konuflmayan ya da birkaç sözcük söyleyen kifli, kifliler.

jest : Rol gere¤i yap›lan el, kol ve vücut hareketleri.

makyaj : Rol gere¤i yüzü güzellefltirmek ya da baflka biçime sokmak için  
yap›lan boyama.

mimik : Rol gere¤i yap›lan yüz ifadeleri.

perde : Olaylar›n geliflmesine göre oluflan bölümlere perde denir.
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piyes : Tiyatro eserlerine verilen genel ad›.

rol : Oyuncunun sahnede canland›rd›¤› kiflilik.

sahne : 1) Tiyatro eserinde perde içindeki bölüm. Kiflilerin girip 
ç›kmas›yla oluflan daha küçük bölümlere denir. F›kra, meclis 
sözcükleri de sahne anlam›nda kullan›l›r. 2) Oyun için ayr›lm›fl yer. 

suflör : Oyunun ak›fl›n› metinden takip eden ve unutulan cümle ve 
sözleri f›s›ldayarak oyuncuya hat›rlatan görevli.

tuluat : Oyuncular›n metne ba¤l› kalmadan zekâ ve kavray›fllar›na göre 
baflar› sa¤lad›klar› konuflma ve davran›fllar. 

ANLAMA YORUMLAMA

1. Nal›nlar adl› oyunu özetleyiniz. 

2. Metnin serim, dü¤üm ve çözüm bölümlerini gösteriniz.

3. Metni yap› bak›m›ndan inceleyiniz.

4. Metnin temas›n› söyleyiniz. Gelenekle iliflkisini belirleyiniz.

5. Metni dil ve anlat›m yönünden inceleyiniz. Cümleleri yap› ve kurulufl yönü ile 
nitelikleri bak›m›ndan özelliklerini söyleyiniz.

6. Metinde, Seher’i kim, niçin kaç›r›yor?

7. Seher’in kaç›r›lmas›nda Döndü nas›l davran›yor? Bu sahnede kimden yana tav›r al›yor?

8. Seher’in kaç›r›l›fl›nda Esma’n›n kusuru var m›?

9. Muhtar, Yavafl’lar› niçin tutuklatmak istiyor?

10. Yukar›daki metni anlat› türü metinlerle karfl›laflt›r›n›z. Ayr›lan ve benzeyen yanlar›n› 
gösteriniz.

ÖLÇME VE DE⁄ERLEND‹RME

* Güzel sanatlar içerisinde tiyatronun yerini söyleyiniz.

* Tiyatronun tan›m›n› yap›n›z, özelliklerini söyleyiniz.

* Drama, dramatik edebiyat kavramlar›n›n anlam›n› söyleyiniz. 

* Göstermeye ba¤l› edebî metinler nas›l ve neden do¤mufltur?

* Göstermeye ba¤l› edebî metinleri grupland›r›n›z.

* Konular›na göre tiyatro metinlerini grupland›r›n›z.

* Tiyatro metinlerinde olay örgüsüne ne ad verilir?

* Tiyatro metni, dram, drama, dramatik tür sözcüklerinin ve sözcük öbeklerinin 
anlamlar›n› söyleyiniz. 
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a. Göstermeye Ba¤l› Edebî Metinler

a. Göstermeye Ba¤l› Edebî Metinleri ‹nceleme

1. Geleneksel Türk Tiyatrosu

a. Karagöz

KARAGÖZ

(Hacivat gelir.)

HAC‹VAT - Akflam-› flerifler hay›rlar olsun!

KARAGÖZ- Is›tmaya u¤ra da rengin solsun! (Hacivat’a tokat atar.)

HAC‹VAT - A Karagöz! gideyim görüfleyim diye kofla kofla buraya geldim; gelir
gelmez bir gürültü ettin, akl›m bafl›mdan gitti.

KARAGÖZ- (Hacivat’›n bafl›na bakar.) Ulan böyle sivri yerde ak›l durur mu?
Hem ak›l baflta m› durur?

HAC‹VAT- Ak›l elbette bafltad›r. Senin akl›n nerede durur?

KARAGÖZ- Benim akl›m tütün tabakas›n›n içinde durur.

HAC‹VAT- Hiç bunu iflitmemifltim. Be hey budala! Tabakada ak›l ne gezer?

KARAGÖZ- Sen öyle san›rs›n. Ben de evveli senin gibi akl›m› bafl›mda tafl›rd›m
ama sonra kazaya u¤rad› da tam bir hafta ak›ls›z gezdim.  Bereket versin, Bitpazar›’nda
kullan›lm›fl bir ak›l buldum da ucuzca sat›n ald›m.

HAC‹VAT- Hay terbiyesiz! Bunlar divane lak›rt›s›. Ak›l sat›l›r m›? Ben flimdiye
kadar ak›l sat›ld›¤›n› bilmiyordum.

KARAGÖZ- Efleksin eflek! Bu kadar ölmüfl adamlar›n akl› ne oluyor?
Terekesinde sat›l›r, laz›m olan al›r.

HAC‹VAT- Be hey ahmak! Ak›l al›n›p sat›lmaz insan validesinden ak›lla do¤ar.

KARAGÖZ- Vay! ‹nsan anas›ndan m› do¤ar?

HAC‹VAT- Bir insan› elbette bir ana do¤ruur. Seni anan do¤urmad› m›?

KARAGÖZ- Ne yalan söyleyeyim. Beni komflunun kedisi do¤urdu.

HAC‹VAT- Hadi oradan terbiyesiz! Hiç kedi insan do¤urur mu?

KARAGÖZ- Dar›lma, do¤rusunu istersen, ben kendi kendimi do¤urdum.

HAC‹VAT- Amma münasebetsiz söz! Nas›l olur?

KARAGÖZ- Nas›l olacak! Babam›n ebeye verecek paras› yokmufl. Cam feneri
yakt›m, kendi kendime ç›k›verdim.

HAC‹VAT- Diyelim ki bu böyle oldu. Ya baban› kim do¤urdu?

KARAGÖZ- Koskoca evlat dururken babas›n› ele muhtaç eder mi? Babam› da
ben do¤urdum.

HAC‹VAT- (Güler.) Tuhaf fley! Ey, anan› kim do¤urdu?
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KARAGÖZ- Anam› ha? Ulan, ben o kadar insaniyetsiz miyim? Elbette onu da
ben do¤urdum.

HAC‹VAT- Halan›, teyzeni kim do¤urdu?

KARAGÖZ- Senin anlayaca¤›n, ne kadar h›s›m akraba varsa hepsini ben
do¤urdum. Yaln›z büyük annem k›smet  olmad›.

HAC‹VAT - Demek onu sen do¤urmad›n. Ya onu kim do¤urdu?

KARAGÖZ - Efendim, baflka yerde iflim vard›, ben gelinceye kadar onu tavan
aras›nda fareler do¤urmufl.

HAC‹VAT- Ya büyük baban› kim zehirledi de öldürdü?

KARAGÖZ - Onu da ben (Hacivat’a tokat atar.) Onu ben öldürmedim, kerata!
Eceli geldi, kendi öldü. Az kald› “Onu da ben öldürdüm.” diyecektim.

HAC‹VAT- Bunlara inand›m m› zannettin, koca ahmak?

KARAGÖZ- Koca tokmak sensin. (Hacivat’a tokat)

HAC‹VAT- Bu sözlerini hat›r için dinledim. fiimdi bir fley soraca¤›m, mutlaka
do¤ru cevap vermelisin.

KARAGÖZ- Hesaba uyarsa, elbette bir mantar atar›m. Sor bakal›m.

HAC‹VAT- Senin as›l ismin nedir, bakal›m? Onu söyle.

KARAGÖZ- Benim ne ispirim var, ne de ah›r ufla¤›.

HAC‹VAT - A menhus! “‹spir, seyis.” de¤il. Ad›n yok mu ad›n?

KARAGÖZ- Ne at›m var, ne kat›r›m. Sade bir topal eflek var.

HAC‹VAT- fiimdi çatlayaca¤›m! Seni ne diye ça¤›r›rlar?

KARAGÖZ- Çapk›n! Çapk›n! 

HAC‹VAT- Hiç böyle isim olur mu? Münasebeti?

KARAGÖZ- Senin anlayaca¤›n, ben çok koflar›m da babam›n hofluna gitmifl,
ad›m› “Çapk›n” komufl.

HAC‹VAT- Sen art›k  haltediyorsun! Do¤ru söyle as›l ad›n nedir?

KARAGÖZ- Do¤rusunu istersen, benim ad›m “P›rasa.”

HAC‹VAT- Al bir divane lak›rt›s› daha!

KARAGÖZ- Hem yalan söylemeli, hem de yemin mi etmeli! “P›rasa” vesselam!

HAC‹VAT- Pederin ismi nedir?

KARAGÖZ- “‹ri Bafll› Lahana”, hem de dolmal›k.

HAC‹VAT- Ey, validenin ismi?

KARAGÖZ- “Gümüflsuyu’nun Tatl› fialgam.” Senede bir defa olsun yapmal›
veyahut tarlas›ndan geçmeli.
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HAC‹VAT - Amcan›n, day›n›n?

KARAGÖZ - Amcam “Ispanak”, day›m “Kuru Fasulye.”

HAC‹VAT - Teyzene ne derler?

KARAGÖZ- Teyzem “Kereviz Han›m.”

HAC‹VAT - Halan›n ismi nedir?

KARAGÖZ - O biraz yellidir. Çok yemeye gelmez, basur yapar.

HAC‹VAT - ‹smi nedir? Onu söyle.

KARAGÖZ - “Yer Elmas›.”

HAC‹VAT - Çoluk çocuk filan?

KARAGÖZ - “Maydanoz”, “Dereotu”, “Nane”, “Taze So¤an” filan filan.

HAC‹VAT - Sizi aramak laz›m gelse, eviniz neresi? Nerede bulunursunuz?

KARAGÖZ- Eminönü’nde sebzevatç› dükkân›nda.

HAC‹VAT - Alt›n›zda yün yatak m› var, yoksa pamuk flilte mi döfleli?

KARAGÖZ - Hay›r, kabaca zift döfleli.

HAC‹VAT - Sebebi?

KARAGÖZ - Bayatlamas›n diye, sabaha karfl› çok su serperler de onun için.

HAC‹VAT - A menhûs! Bunlar› lak›rt› diye mi söylüyorsun? Bunlar âdeta saçma.
Karfl›ndakini hayvan m› sand›n? (Karagöz’e tokat atar.)

KARAGÖZ - Affedersin, öyle sand›m, koca eflek! (Hacivat’a tokat atar.)

HAC‹VAT - Tu senin surat›na. (Karagöz’e tokat atar. Edepsiz!)

KARAGÖZ - Surat›m tükürük hokkas›na döndü. Sen dinledin, ben de mantarlar›
att›m.(Hacivat’a tokat atar. Hacivat gider.) Sen gidersin de beni buraya, pamuk ipli¤i ile
ba¤lamad›lar ya! Bendeniz de gidip içerde rahat›ma bakay›m. (Gider.)

Cevdet Kudret

Karagöz

Yukar›da okudu¤unuz metin Karagöz-Aflç›l›k adl› oyunun Muhavere bölümünden
al›nm›flt›r. Bu bölümde Karagöz ile Hacivat’›n karfl›l›kl› konuflmalar› yer almaktad›r.

Karagöz, bir gölge oyunudur. Oyun deriden kesilmifl birtak›m flekillerin (insan,
hayvan, bitki, eflya vb.) arkadan ›fl›k verilerek beyaz bir perde üzerine yans›t›lmas›yla
oluflur. Bu oyuna eskiden hayal-i zill, z›ll-› hayal, hayal-i sitare gibi adlar verilirdi. 

Oyun karanl›k bir yerde seyircinin oldu¤u bir mekânda oynan›r. Oyun bafll›ca
dört bölümden oluflur: Girifl, Muhavere, Fas›l ve Bitifl.

1. Girifl: Girifl bölümünde göstermelik ad› verilen bir süs (gemi, a¤aç, çiçek)
perdeye yans›t›l›r. Nekare z›r›lt›s› denilen bir düdük sesi duyulur. Hacivat müzik
eflli¤inde bir semai okur, “Hay Hak” diyerek söze bafllar, arada bir perde gazeli okur,
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Bölüm sonunda dua ederek Karagöz’ü perdeye davet eder. Karagöz, Hacivat’›n
ç›kartt›¤› gürültüye k›zar, kavga ederler. 

2. Muhavere: Karagöz’le Hacivat’›n aralar›nda geçen konuflmalar›n yer ald›¤›
bölümdür. Asal oyunla ilgisi yoktur. 

3. Fas›l: As›l oyun, fas›l bölümünde yer al›r. Oyunun konusuna göre çeflitli tipler
perdeye yans›t›l›r. Genellikle yöresel fliveyle konuflanlar ile az›nl›klar› temsil eden
tipler aras›nda geçen olaylar gösterilir. Efe, sarhofl, külhanbeyi vb. bafl›ndan geçenler
anlat›l›r. Onlar›n Karagöz’le olan konuflmalar›na yer verilir. 

4. Bitifl: Bu bölümde perdede sadece Hacivat ile Karagöz bulunur. Karagöz
Hacivat’a sald›r›r.  Hacivat’›n “Y›kt›n perdeyi eyledin viran, varay›m sahibine haber
vereyim heman.” sözleriyle oyun biter. 

Karagöz oyununda müzi¤in ayr› bir yeri vard›r. Ele al›nan tiplerin sahneye
gelmesinde ve oyun aralar›nda mutlaka müzik vard›r.

Karagöz oyunun as›l kahramanlar› Karagöz ile Hacivat’tr. Karagöz, iflsiz, fakir,
zeki, cahil ancak nükteden bir kiflidir. Hacivat ise biraz okumufl bilgiçlik gösteren yar›
ayd›n bir tiptir. Oyun ikisi aras›ndaki konuflmalara dayan›r. ‹kisi aras›ndaki anlaflama-
mazl›k, Hacivat’›n sözlerini Karagöz’ün yanl›fl anlamas› güldürmeye yetmektedir.

Karagöz oyunu fas›l bölümünde yer alan konulara göre ad al›r. Abdal Bekçi Aflç›,
Bahçe, Kanl› Kavak, Kanl› Nigar, Yalova Sefas› vb. bunlardan birkaç›d›r.

ANLAMA YORUMLAMA

1. Yukar›daki metni, yap›, tema, dil ve anlat›m, anlam ve gelenek yönünden inceleyiniz.

2. Yukar›daki metin hangi dönemde ortaya ç›km›flt›r?

3. Metindeki olay› özetleyiniz.

4. Karagöz ve Hacivat ne tip kiflileri canland›rmaktad›r?

5. Bu iki tipten sizce hangisi biraz okumufl, ayd›n bir tipi canland›r›yor?

6. Metinde kullan›lan güldürü ögeleri nelerdir?

7. Karagöz oyunlar›ndan birini inceleyiniz.
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b. Orta Oyunu

ORTA OYUNU

Piflekâr - (karfl›laflarak) Efendim u¤urlar olsun. Selams›zdan m› gelifl?

Kavuklu - (irkilerek) Sana ne, Selams›z’dan, Üsküdar’dan nereden gelirsem
gelirim. Senden mi sorarlar?

Piflekâr - Aman iki gözüm, galiba dalg›nl›kla tan›yamad›n›z.

Kavuklu - Evet öyle oldu. Ama sen beni tan›d›n da m› aflinal›k ediyorsun?

Piflekâr - Hakk›n›z var iki gözüm, aradan seneler geçti, her fley gibi biz de
de¤iflmifl olaca¤›z ki kendimizi tan›tamad›k, affedersiniz. Demek ki biz tebeddül etmifl
bulunuyoruz.

Kavuklu - Anlayamad›m, tebevvül mü etmifliz?

Piflekâr - Esta¤furullah! Tebevvül de¤il tebeddül yani de¤ifliklik demek isterim.

Kavuklu - Ne de¤iflti?

Piflekâr - Efendim flah›slar›m›zda bir hayli de¤ifliklikler olmufltur. Yirmi, yirmi
befl sene gibi bir zaman mürûr etti, tabii de¤il mi?

Kavuklu - Kim bu yirmi befl sene oburluk eden?

Piflekâr - Yanl›fl anlad›n›z birader, aradan yirmi befl seneye yak›n zaman geçti,
âdeta ihtiyarlad›k. Bu sebeple tan›makta tereddüt edersiniz.

Kavuklu - Evet teberrüd ederim. Ne söylüyorsun be adam Allesen. Sen burada
gelen geçene söz söylemek için mi duruyorsun?

Piflekâr - Ne münasebet a can›m. Hiç insan bilmedi¤i bir kimseye aflinal›k eder mi?
Bir kere al›c› gözüyle bana bak, herhâlde tan›yacaks›n birader.

Kavuklu - (dikkatle bakarak) Buyurun bakt›k.

Piflekâr - Tan›yamad›n m›?

Kavuklu - Hay›r.

Piflekâr - Aman Hamdi Efendi, birader, nas›l olur da tan›maz olursun? Zihnime
dokunur.

Kavuklu - Bir müshil al›rs›n geçer.

Piflekâr - Midemden zorun yok a can›m. Senin beni tan›yamay›fl›n âdeta
Yarabbim mücib oldu. 

Kavuklu - Anlayamad›m. 

Piflekâr - Can›m beni tan›yamad›¤›na hayret ediyorum.

Kavuklu - Zorla m› kendini tan›tacaks›n? Onu anlayamad›m da ben de ona göre
davranay›m.

Piflekâr - Allah Allah! Birader Lüleci Hasan Usta’n›n o¤lu. Dur, evi de tarif 
edeyim. Aksaray.
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Kavuklu - Evet Aksaray. 

Piflekâr - Et meydan›.

Kavuklu - Ortaçeflme.

Piflekâr - Tamam!

Kavuklu - Resîd!

Piflekâr - Ne o can›m bir fley mi mezat ediyoruz birader?

Kavuklu - Bilmem sana sormal›. Bir saattir haraç mezat, düdük hâlâ arkas› gelecek.

Piflekâr - fiimdi efendim Ortaçeflme’yi bulduk.

Kavuklu - Yorgunum, oraya kadar gidemem. Sakal›k m› edece¤iz?

Piflekâr - Dur be birader. Çeflmeden biraz ötede yani solda dar bir sokak vard›r
ki ç›kmaz sokak gibidir. Hâlbuki onun ilerisi ç›kar, sap oraya...

Kavuklu - Yorgunum a birader, dedik ya zorlama.

Piflekâr - Sana oraya git demedim, zihninden oras›n› bir geçir.

Kavuklu - Zihnimin gözü ufakt›r geçmez efendim.

Piflekâr - ‹¤neye iplik geçirir gibi de¤il. fiöyle hayalinde oras›n› bul bakay›m.

Kavuklu - Pekâlâ. (Düflünür.) Buldum, ne olacak?

Piflekâr - Tahinî  boyal› iki kattan ibaret Lüleci Hasan Usta’n›n o¤lu Küçük
‹smail. Nas›l olur a birader, senin mektep arkadafl›n, düflün.

Kavuklu - Küçük ‹smail, Küçük ‹smail. Haaa flimdi hat›rlad›m! ‹smail amma da
de¤iflmiflsin be! Vallahi tan›yamad›m. Sen mi idin ayol? Gel gel, bir hasretle sarm›fl.
Hay Allah iyilik versin birader! (Sarmafl dolafl olurlar.) Tan›yamad›m. Yahu ne dersin
‹smail, o kadar de¤iflmiflsin ki vay can›na. Ey ne hâl ise. Nas›ls›n bakay›m? Valide,
peder sa¤d›rlar, inflallah?

Piflekâr - Ah Hamdi’ci¤im onu hiç sorma; valide de peder de pek az bir ara ile
irtihâl etti.

Kavuklu - Aman ‹smail olur fley de¤il, zorlar› ne idi?

Piflekâr - Ne anlad›n birader, ecele zor ister mi ya?

Kavuklu - Öyle ya acele aceledir zor olmaz ya.

Piflekâr - A birader neler söylüyorsun anlayam›yorum. Yoksa yanl›fl m› anlad›n?

Kavuklu - Yooo!.. ‹ntihar ettiler demedin mi? Baban m› annen mi evvela?

Piflekâr - ‹ntihar de¤il irtihâl. Yani ahiret rihlet ettiler a can›m. Peder evvel göçtü.

Kavuklu - Hiçbir akl› eren ahbab›n yok mu idi ‹smail? Haydi sen bilemedin.

Piflekâr - ‹nsan›n bin türlü ahbab› olur ve bilemedi¤ini ö¤renir. Fakat burada
benim bilemedi¤im bir  ifl yok birader.
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Kavuklu - Nas›l yok. Evvela ana direklerin sa¤lam koysa idin hiç göçmezdi.

Piflekâr - Haydi sen de münasebetsiz. Ben pederden bahsediyorum, sen bir çukur
çökmüfl farz ediyorsun.

Kavuklu - Adam göçer mi?

Piflekâr - Be can›m bilmez misin, göçtü, yürüdü, çöktü gibi tabirler daima 
kullan›l›r. Ben de sana göçtü, dedim, yani vefat etti.

Kavuklu - Akrabadan birini görmeye mi, yoksa bir ifl için mi?

Piflekâr - Saçmal›yorsun Hamdi. Vefa’ya m› gitti dedim? Sizlere ömür.

Kavuklu - Yollayacak m›s›n? Evin nerede oldu¤unu bilmezsin, do¤ru söyle de
tarif edeyim.

Piflekâr - Evini ben soracakt›m. Ama flimdi bu sözün aras›nda ne münesabeti var
can›m?

Kavuklu - Kömür gönderecek de¤il misin?

Piflekâr - Ey art›k fazla oldu, sen âdeta benimle istihza ediyorsun. Eski çocukluk
hâlinden vazgeçmemiflsin. 

Metin And

Geleneksel Türk Tiyatrosu

Yukar›da  okudu¤unuz metin orta oyununun Muhavere bölümünden al›nm›flt›r. 
Bu bölümde daha önce gördü¤ünüz Karagöz ile Hacivat’›n karfl›l›kl› konuflmalar›na
benzeyen Piflekâr ile Kavuklu’nun konuflmalar› yer almaktad›r.

Orta oyunu dört taraf› seyircilerle çevrili bir alanda oynan›r. Oyun, Karagöz 
oyununun canl› olarak gösterisidir. Oyunda belli bir bölüm yoktur; do¤açlama olarak
oynan›r. Oyun belli bir konu etraf›nda çalg›, raks, flark›, taklitler ve konuflmalardan
meydana gelir. Oyun, Piflekâr’›n flakflak (Pastav) ad› verilen aletiyle bafllar. Oyunun
oynand›¤› alana planga denir. Dekor olarak yeni dünya ad› verilen bezsiz paravan ile
dükkân ad› verilen alçak has›r iskemleler kullan›l›r. Oyunun iki önemli kiflisi vard›r:
Piflekâr ile Kavuklu. Piflekâr, Karagöz oyunundaki Hacivat’›n, Kavuklu da Karagöz’ün
karfl›l›¤›d›r. Oyunun di¤er kahramanlar› flunlard›r: Çelebi, Tuzsuz , Sarhofl, Külhanbeyi,
Zenne, Cüce vb.

Karagöz oyununda oldu¤u gibi burada da konuya uygun meslek, ifl, yöre ve 
ulustan kiflilerin flive taklitleri yap›l›r. Kahramanlar birer tip olarak temsil edilir, karakter
özellikleri verilmez.

Orta oyunu flu bölümlerden oluflur:

1. Girifl: Piflekâr’›n izleyicileri selamlad›¤›, zurnac› ile konufltu¤u ve oyunu açt›¤›
bölümdür.

2. Muhavere: Kavuklu ile Piflekâr’›n birbirleriyle tan›fl ç›kmas›yla ilgili karfl›l›kl›
konuflmalar›n yer ald›¤› bölümdür.
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3. Fas›l: Belli bir olay›n anlat›ld›¤› bölümdür. As›l konu bu bölümde ifllenir.

4. Bitifl: Piflekâr’›n izleyiciden özür dileyip gelecek  oyunun ad›n›n verildi¤i bölümdür.

Orta oyununun pek çok bölümü ile fas›llar da anlat›lanlar Karagöz oyunu ile
ayn›d›r.

Belli bafll› oyunlar› flunlard›r: Mahalle Bask›n›, Berber Oyunu, Kale Oyunu,
Eskici Abdi, Kanl› Nigar, Bahçe, Hamam vb. 

ANLAMA YORUMLAMA

1. Yukar›daki metni yap›, tema, dil, anlam ve gelenek yönünden inceleyiniz.

2. Piflekâr ile Kavuklu niçin anlaflam›yorlar?

3. Oyunda anlat›lan olay› özetleyiniz.

4. Piflekâr ile Kavuklu’dan hangisi Karagöz’ü, temsil ediyor? Piflekâr ile Kavuklu’nun 
özellikleri nelerdir?
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2. Modern Türk Tiyatrosu

a. Trajedi

HÜRREM SULTAN

‹K‹NC‹ PERDE

TABLO : III

SAHNE: 1

SAHNE: Amasya’da fiehzade Mustafa’n›n saray›nda bir salon. Dipte bahçeye
uzanm›fl balkon, Yukar› kata ç›kan ve alt kata inen merdivenler. Sa¤da solda girifl ve
ç›k›fl kap›lar›. Sahne ilk önce bofltur. Sonra ... Rüstem Pafla ile fiemsi A¤a ç›karlar.

RÜSTEM (kendini göstermemeye çal›flan fiemsi A¤a’ya) - fiimdiye dek talimat›ma
göre hareket ettiniz. Güzergâh›m üzere halk› tam istedi¤im k›vamda buldum. (alayla)
Bu halk, bu beni istemeyen halk› nas›l kullanaca¤›m, onunla neler yapaca¤›m 
göreceksiniz.

fiEMS‹ (tedirgin) - Devletlü... art›k tahammülümüz kalmad›. Burada, bu sarayda,
flehzadenin bu kadar hareminde onun can›na kast ederek yaflamak bize göre bir hizmet
de¤il. O öyle her defas›nda gönlümüzü ald›kça...

RÜSTEM- (Bir kese alt›n f›rlat›r.) - Biz de gönül almas›n› biliriz. fiemsi  A¤a,
hem biz kime hizmet ederiz, niçin hizmet ederiz bilirsiniz. Sizi himayemiz alt›na
almadan ve bu ifl için münasip görmeden önce nerede yaflard›n›z hat›rlay›n›z.

fiEMS‹ (E¤ilir.) - Belli efendim.

RÜSTEM (tehditkâr) - Sizi zindan›n›zdan kim ç›kard›? Niçin ç›kard›?

fiEMS‹ (titriyerek)  - Emredin efendim.

RÜSTEM- Haydi flimdi git, onlar›n, o budala güruhun aras›na, kar›fl. Onlar›n
öfkesini, onlar›n kinini üstüme çevirmek için ne yapmak gerekirse yap. (fleytanca)
Onlara de ki: Tahtla Mustafa aras›nda ben dururum. Hünkâr taht› Mustafa’ya terk edip
Dimetoka saray›na çekilmek diler. ‹lla ben engel olurum. Onlara de ki Mustafa
dururken seraskerli¤e benim nasbedilmem bir bidatt›r. Mustafa Han’›n hakk›n› 
aramam›z gerek.

fiEMS‹ (El öper.) - Baflüstüne efendim.

RÜSTEM - Ve tam zaman›nda anl›yor musun, tam zaman›nda sizi ve o kudurmufl
güruhu yolum üstünde bulay›m. Haydi flimdi git. Benim flehzade ile mülakat›m var.

(fiemsi A¤a geldi¤i yoldan ç›kar.)
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TABLO : III

SAHNE: II

RÜSTEM (Az bir zaman yaln›z kal›r, salonda enine boyuna birkaç kere gezinir.
Sonra yukardan Mustafa iner, o ça¤larda 40 yafllar›nda kadar vard›r.) (mübalâ¤al› bir
e¤iliflle.)- fiehzadem durumu son bir defa daha görüflmek için emir buyurmufltunuz.
Geldim. Durum sizce de bilinmektedir. Tahmasp flarkta her gün bir kalemizi düflürmekte,
Âli-osman nam› ile ilk defa zelil olmaktad›r. Ordu hâlâ düflmanla de¤il bizimle u¤rafl›r.
Daha evvel Sokullu Pafla kumandas›nda sevkedilenler, flimdi de benim getirdiklerim.
Sanki daha önceden kararlaflt›r›lm›fl gibi, hep ayn› ismi ileri sürerler. Sizi isterler.
Bafllar›nda siz bulunmad›kça düflman üzere yürümek istemezler.

MUSTAFA (karfl›s›ndakine buz gibi iflleyen bir gururla) - Siz ne düflünürsünüz,
nas›l düflünürsünüz bilmeyiz. Bilmek de istemeyiz. Yaln›z umar›z ki hünkâr babam›z
o¤ullar›n› her türlü flaibeden uzak tutarlar. Biz nefsimiz için Âli-osman maazallah
düflman önünde tarih önünde küçük düflürecek bir yarad›l›flta de¤iliz. Ve bu böyle
bilinsin isteriz.

RÜSTEM (belirsiz bir alayla) - Al›ngans›n›z flehzadem.

MUSTAFA (samimi) - Hay›r, sadece üzgünüz. Pek üzgünüz. Biliriz. Ordu bizi
sever, ordu bizi ister, biz de orduyla olmak isteriz. Kan›m›z kaynar. Ama bu karfl›l›kl›
sevgi taraf›m›zdan hiçbir zaman istismar olunmam›flt›r. Devletlû Hünkâr›m›z›n bunu
böyle bilmeleri elverirdi.

RÜSTEM (sahte bir tatl›l›kla) - Hünkâr uzakta flehzade. Çok uzakta. Hünkâr
hadiseleri oldu¤u gibi de¤il, halk aras›nda nas›l tefsir olunuyorsa öyle duyar.

MUSTAFA (üzgün) - Ve bu tefsir pek aleyhimize, öyle de¤il mi?

RÜSTEM (i¤neleyici) - ‹tiraf eylemeli ki öyle.

MUSTAFA - Peki bir babaya düflen baflka eylemez?

RÜSTEM - Hakl›s›n›z. Bir baba öyle yapmal›yd›. Ama bir hükümdar böyle 
yapamaz.

MUSTAFA - Ya nas›l yapar?

RÜSTEM - Mutemedini gönderir, suallerini ona sorar.

MUSTAFA (Dehfletle bakar.) - Yani siz?

RÜSTEM (E¤ilir.) - Beli flehzadem.

MUSTAFA (Çok k›r›lm›flt›r.) - Siz, demek babam›z böyle münasip görür? Bizi
bizden de¤il de sizden sual eyler? (Susar sessizlik oldukça uzar.)

MUSTAFA (gururlu) - Bizim size verecek ne cevab›m›z olabilir? Bu fitnede
suçumuz yoktur diye yemin mi edelim? Kendimizden özge, kendi sözümüzden gayri
tan›klar m› bulup getirelim? Babam›za bizim için delalette bulunman›z için
ayaklar›m›za m› kapanal›m? Babam›z gururludur biliriz, suçlu zan eyledi¤i evlad›n›
ça¤›r›p da ondan hesap istemeyecek kadar gururlu. Ya biz? Biz neyiz? Biz de o baban›n
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o¤lu de¤il miyiz? Bir sual do¤ruca bize sorulmad›kça susmam›z gururumuz icab›d›r.
Bunu devletlû pederimizin bilmesi gerekmez miydi? (Bir an susar, sonra birden hünkâr
azametiyle) Vezir Pafla: Bu sual mademki size sorulmufltur, cevab›n› da siz 
vereceksiniz. (ac› bir sesle) Suçlu muyum? De¤il miyim? araflt›rmak size düfler.
(gururlu) Benim size söyleyecek hiçbir sözüm yoktur. (Gururlu ad›mlarla ç›kar.)

(Rüstem onun arkas›ndan uzun uzun bakar, bak›fllar›ndan hem hakerete u¤ram›fl
bir insan›n öfkesi, hem de sinsi bir sevinç vard›r. Sonra da ani bir hareketle  döner ve
geldi¤i yerden ç›kar. Sahne bir an bofl kal›r. Sonra fiair Yahya ile bir iç o¤lan› girer.)

Orhan Asena

Hürrem Sultan

Trajedilerin konusunu tarihten ald›¤›n› biliyorsunuz.

Hürrem Sultan oyununun konusu da tarihten al›nm›flt›r. Olay 16. yüzy›lda
Osmanl› saray›nda geçmektedir.

Hürrem Sultan, Kanuni Sultan Süleyman’›n efllerinden biridir. Kanuni’den sonra
tahta kendi çocuklar›ndan birinin geçmesini istemektedir. Di¤er efllerden Gülbahar’›n
o¤lu fiehzade Mustafa ise ordu içerisinde çok sevilmektedir. Ancak Hürrem Sultan,
fiehzade Mustafa’n›n tahta geçece¤inden endifle duymaktad›r. Onun önünü kesmek için
Rüstem Pafla’yla birlikte onu Padiflah’a karfl› sürekli kötülerler ve tahta gözü oldu¤unu
söylerler. Kanuni de fiehzade Mustafa’y› ortadan kald›rmaya karar verir.

Yukar›daki bölümde, Rüstem Pafla’n›n fiehzade Mustafa’n›n asker içinde padiflah
olma iste¤ine iliflkin yalan haber yayma çal›flmalar› anlat›lmaktad›r. 

ANLAMA YORUMLAMA

1. Yukar›daki metni yap›, tema, dil, anlam ve gelenek yönünden inceleyiniz.

2. Oyunda fiemsi’nin nas›l bir görevi vard›r? O bu görevi niçin yap›yor? Rüstem 
Pafla’ya karfl› nas›l bir minnet borcu vard›r?

3. Rüstem Pafla’n›n, ordu sizi istiyor sözlerine karfl› fiehzade Mustafa neler söylüyor? 
Pafla’n›n niyetini seziyor mu?

4. fiehzade Mustafa’n›n kiflilik özellikleri nelerdir? Burada bir tip mi yoksa bir karakter
özelli¤i mi görüyorsunuz?
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b. Komedi

KAHVEDE fiENL‹K VAR

ERKEK - Ben kimim? Kimi bekliyorum? Neden bekliyorum? Biliyor musun?

GARSON - ‹flimin yasalar›ndan biri; kim oldu¤unuzu, kimi bekledi¤iniz, neden
bekledi¤inizi kestirsem de bilir görünmemektir.

ERKEK - Ya ben söylersem?

GARSON - Ö¤renmektir, sonra da hemen unutmak. 

ERKEK - Bay Garson, tarihimin önemli günlerinden birini yafl›yorum. Y›l
dönümleri ya coflkuyla kutlanacak ya da yasla an›lacak o önemli günlerden birini.
Deminden beri, size göstermemek istiyorum ama, hafifçe ayaklar›m›n titredi¤ini,
kan›m›n çekildi¤ini, yüre¤imin vurdu¤unu duyuyorum. Bütün bunlar› belki de sizden
gizleyebildim. Ama k›l›¤›mdan bir fley anlamad›n›z m›?

GARSON - Ba¤›fllay›n beni, iflimin bir baflka yasas›n› uyguluyorum flimdi,
müflteriye karfl› içten davranma yasas›n›.

ERKEK - Evet, ben de bunu istiyorum.

GARSON - Siz flimdi burada evlenece¤iniz kad›n› bekliyorsunuz.

ERKEK - Yaflay›n, Bay Garson! Bildiniz.

GARSON - Baflar›lar! Yerde ve gökte, gündüzde ve gecede, savaflta ve bar›flta
baflar›lar!

ERKEK - Teflekkür ederim. (bir susufl) Ne dersiniz? ‹yi bir ifl yap›yor muyum?

GARSON - Evet, bay›m.

ERKEK - Yaaa!

GARSON - Bir evlenme, insan daha kötü bir evlenmeden korur.

ERKEK - Evet, korunmam gerekiyor art›k. Otuz beflimi geçtim. Sayg›de¤er bir
iflim, küçümsenmeyecek bir param, uysal bir huyum var. Anam, babam yok, sa¤l›¤›m
da yerinde.

GARSON - Bütün bunlar çevrenizde biliniyor mu? 

ERKEK - Evet, ünlüyüm! Bütün bu özelliklerimle ünlüyüm! Oturdu¤um 
apartmanda, mahallemde, semtimde, bu kentte ve daha baflka kentlerde. Bay Garson,
çaylarda ve kokteyllerde genç k›z topluluklar›nda... Uzun k›fl gecelerinde yemekten
sonra misafirliklerde analar, babalar, halalar, amcalar kat›nda konufluluyorum ben.

GARSON - Ateflten bir çemberin içindesiniz. Hemen bir korunak gerek size. 

ERKEK - S›k s›k yar› tan›d›¤›m arkadafl evlerine ça¤r›l›yorum. Hizmetçim
sorguya çekiliyor, gece yar›lar›ndan sonra da telefonlarla yoklan›yorum.

GARSON - Tehlike kap›y› çal›yor demem art›k bu ifle, tekmeliyor.

ERKEK - Gece olup ta yast›¤a bafl›m› koydum mu sesler duyuyorum. Kad›n 
sesleri... Bir kad›n ordusunun sesleri... Düflümde de onlar›n yüzü... Binlercesinin, 
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On Binlercesinin yüzü... Ne dersiniz bu ifle?

GARSON - Bir fley diyemem, bay›m. Uçurumun kenar›ndas›n›z, bir ad›m... 
bir ad›m daha... Bilinmez ne olaca¤›.

ERKEK - Evet Bay Garson, durum bu! ‹flte flimdi ben de bu duruma bir son 
vermek için bir genç k›z› bekliyorum burada. Konuflmak, anlaflmak ve sa¤lam bir aflk›n
temellerini atmak için.

GARSON - Özür dilerim bay›m, bir sorum var.

ERKEK - Sorun.

GARSON - Bu genç k›z› iyice tan›yor musunuz?

ERKEK - Hay›r, hiç tan›m›yorum. Daha do¤rusu, flöyle uzaktan bir iki kez
gördüm. O da yar›m yamalak. Gene bir dost girdi araya. Onu da, beni de iyi tan›yan bir
dorst. O düzenledi bu buluflmay›. Birbirimizi tan›makta yan›lmamak için ben elimde bu
çiçek demetini tutaca¤›m, onun da elinde mavi bir flemsiye olacak.

GARSON - Bugün anlafl›rsan›z.

ERKEK - (sözünü keserek) Anlafl›rsak, ama sadece anlaflmak, kafalar›n uyuflmas›
yetmez, bir de aflk do¤arsa aram›zda, bugün hemen evlenmek istiyorum. Hem de 
burada.

GARSON - Burada m›? Ne güzel!  Ne güzel bir yer, bir saat seçmiflsiniz bay›m.
Sonra benim yönetimimde bir evlenme! Bu bilseniz ne mutlu eder beni. Ben iflleri hep
bu kerteye getirmiflimdir ama, sonuç alamam›fl›md›r. Daha do¤rusu sonuç benim
d›fl›mda, benden uzakta al›nm›flt›r. fiimdi siz benim bunca çabam›n arma¤an›n› 
veriyorsunuz bana, de¤er bilirli¤in an›t›n› dikiyorsunuz. Yaflay›n, bay›m.

ERKEK - Bay Garson, ben de flimdi övdü¤ünüz flu davran›fl›ma karfl›l›k bir fley
rica edece¤im sizden.

GARSON - Buyrun, emriniz bafl›m›n üstüne.

ERKEK - O gelince... O gelince diyorum ya, böyle derken hafifçe yüre¤imin
vurdu¤unu duyuyorum. Bu ne demek?

GARSON - Aflk›n bafllang›c› demek, bay›m.

ERKEK - Yaaa! Aflk böyle bafllar demek?

GARSON - Evet. Aflk›n bafllamas› için her fley yerli yerinde.

ERKEK - Bay Garson, ricam flu sizden. Onun karfl›s›nda yücelttin beni.

GARSON - Elbette, elbette. Ama  nas›l bay›m? Nas›l istiyorsan›z, öyle.

ERKEK - Nas›l m›? Bütün yaflam›m›z boyunca iz b›rakacak bir biçimde. Öyle
özelliklerimi belirtin ki etkisi iyice, bütün yaflamam›z› ölümümüze de¤in kuflats›n.
Sözle ya da davran›flla, o sizin bilece¤iniz ifl, nas›l isterseniz!

GARSON - Özellikleriniz,

ERKEK - (sözünü keserek) Çok güzel bir evim var. ‹ki dönümlük bir korunun
içinde. D›fl duvarlar› temelden iki metre yükseklikte tafltan, odalar›n duvarlar›n› tahta
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kaplatt›m. Art›rmalardan ald›¤›m eflyalarla döfledim ben o evi. Ama nas›l söz ede-
bilirsiniz bu evden?

GARSON - Ederim bay›m. Ama laf› gelmezse... Ne diyeyim baflka?

ERKEK - Ö¤renimim Avrupa’da, diploma alamad›msa da ö¤renimim Avrupa’da.

GARSON - Bunun da s›ras› gelmeyebilir. Baflka bay›m?

ERKEK - Güvenlik sa¤lar›m, kat›ks›z rahatl›k.

GARSON - Bak›n, bu çok önemli.

ERKEK - Evet. Önemli olsa gerek. Ona sunaca¤›m fleyleri kolayl›kla m› elde
ettim san›yorsunuz? Bay Garson iyice bana bir bak›n... S›f›rdan bafllad›m ben. Siz hiç
s›f›rdan bafllayan insan gördünüz mü?

GARSON - Gördüm bay›m?

ERKEK - Kimi?

GARSON - Aynada kendimi gördüm. Ama ben s›f›rday›m gene.

Sabahattin Kudret AKSAL

Kahvede fienlik Var

Yazl›k bir kahvede genç bir erkek görücü usulüyle evlenece¤i genç bir kad›n›
beklemektedir. Ancak çok heyecanl› oldu¤u için kahvenin garsonundan gelecek kad›na
karfl› kendisini övmesini ister. Bir süre sonra genç kad›n gelir. Erke¤i bulamaz, o da
garsondan kendisini övmesini ister. Bu evlilikte erkek, çal›fl›p çabalayarak elde etti¤i
varl›¤›n› koruyacak, evini temiz tutacak, çocuklar›na bakacak ve egemenli¤i alt›nda
kalacak birini aramaktad›r. Kad›n, ise evlenmeden önceki al›flkanl›klar›n› sürdürebilecek,
hayallerini gerçeklefltirecek, rahat bir ev, kolayl›k sa¤layan eflya, ne istedi¤ini bilmeden
salt özgürlü¤ünü duymak için tart›flaca¤› bir koca aramaktad›r.

Birbirine yabanc› bu iki insan evlilik hayatlar›nda ad›n› koyamad›klar› bir fleyin
eksikli¤ini gizliden gizliye duyarak dü¤ün flatafat›n›n çekicili¤ine kap›larak evlenirler. 

Okudu¤unuz metinde, evlenece¤i kad›n› bekleyen erke¤in, garsonla yapt›¤›
konuflmalar yer almaktad›r. 

Metinde evlilik kurumu irdelenmektedir.

Duygu ve aflk›n olmad›¤›, pazarl›k usulüne dayanan bu evlilik geçerli olmas›na
ra¤men bir süstür. Yazar görünüflteki bu evlilik kurumunu komedi üslubu içerisinde ele
almaktad›r.

Kahvede fienlik Var oyununu izleme imkân›n›z varsa mutlaka izleyiniz, izleme
imkân›n›z yoksa okuyunuz.     
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ANLAMA YORUMLAMA

1. Yukar›daki metni yap›, tema, dil ve anlat›m anlam ve gelenek yönünden inceleyiniz.

2. Metin hangi dönemde yaz›lm›fl olabilir? Yaz›ld›¤› dönemin özellikleri nelerdir?

3. Metindeki erke¤in belli bir kiflilik özelil¤i var m›? Varsa nelerdir?

4. Metin niçin bir güldürüdür? Metindeki güldürü ögelerini bulunuz. 
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ÖZET

Olay çevresinde oluflan edebî metinleri anlatmaya ba¤l› metinler ile göstermeye
ba¤l› metinlerden oluflur. Anlatmaya ba¤l› metinler masal, destan, hikâye, roman vb.
türlere ayr›l›r. Göstermeye ba¤l› metinler ise baflta geleneksel Türk tiyatrosu (meddah,
Karagöz, orta oyunu ile trajedi, komedi, dram vb. türlere ayr›l›r. Her iki türde de serim,
dü¤üm ve çözüm bölümleri bulunur.

Anlatmaya ba¤l› edebî metinler, metin ve zihniyet, yap› (olay örgüsü, kifliler,
mekân, zaman) tema, dil ve anlat›m, metin ve gelenek, anlama ve yorumlama, metin ve
yazar bak›m›ndan incelenir. 

Göstermeye ba¤l› metinler, günlük hayatta karfl›laflabilece¤imiz olaylar›n
sahnede gösterilmesiyle oluflur. Bunlara dramatik metinler ad› da verilir. Geleneksel
Türk tiyatrosu, modern tiyatro ve müzikli oyunlar olmak üzere iki k›s›mda incelenir.
Geleneksel Türk tiyatrosunda Karagöz, orta oyunu ile meddah yer al›r.

Modern tiyatro trajedi, komedi, dram ile müzikli oyunlar, opera, operet, komedi
müzikal ve bale gibi türlere ayr›l›r.
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TEST I

1. Afla¤›dakilerden hangisi anlatmaya ba¤l› türlerden de¤ildir?

A) masal

B) Karagöz

C) hikâye

D) roman

2. Edebiyat alan› içerisine giren eserler kesin çizgilerle olmamakla beraber sanat eseri 
ve düflünce eseri olmak üzere ikiye ayr›l›r.

Afla¤›dakilerden hangisi sanat eseri say›lmaz?

A) fliir

B) tiyatro

C) makale

D) roman

3. Afla¤›dakilerden hangisi anlatmaya ba¤l› türlerden de¤ildir?

A) fliir

B) deneme

C) elefltiri

D) f›kra

4. Öykü ile ilgili afla¤›daki yarg›lardan hangisi yanl›flt›r?

A) Öyküde serim, dü¤üm ve çözüm bölümleri bulunur.

B) Öyküler, olay öyküsü ve durum öyküsü olmak üzere ikiye ayr›l›r.

C) Öyküde ana olaylara yer verilir, gereksiz olay ve tasvirler bulunmaz.

D) Öyküler sahnede gösterilmek amac›yla yaz›l›r.

5. Afla¤›dakilerin hangisinde ola¤anüstü olaylara ve ola¤anüstü kahramanlara yer verilir?

A) tiyatro 

B) masal

C) hikâye

D) roman






