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‹SLAM UYGARLI⁄I ÇEVRES‹NDE GEL‹fiEN  TÜRK EDEB‹YATI

1. XI-XII. Yüzy›llarda ‹slamiyet ve Türk Kültürü

2. ‹slami Dönemde ‹lk Dil ve Edebiyat Ürünleri (XI-XII. yy.)

Kutadgu Bilig

Atabetü’l - Hakay›k

Divan-› Hikmet

Divan-› Lügât’it Türk

3. O¤uz Türkçesinin Anadolu’daki ‹lk Ürünleri (XIII. yy. - XIV. yy.).

a. Coflku ve Heycan› Dile Getiren Metinler (fiiir)

‹lahi

Nefes

Gazel

b. Olay Çevresinde Oluflan Edebî Metinler

Battalnâme

Dede Korkut Hikâyeleri

Dan›flmentnâme

Mesneviler

c. Ö¤retici Metinler

Tasavvufi Metinler

Nasreddin Hoca F›kralar›

4. XV. Yüzy›ldan XIX. Yüzy›l Ortalar›na Kadar Osmanl› Edebiyat›

A. Coflku ve Heyecan› Dile Getiren Metinler (fiiir)

1. Divan fiiiri

Gazel

 ÜN‹TE I
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Kaside

Rubai

Musammatlar (fiark›, Murabba, Terkibibent...) 

2. Halk fiiiri

a. Anonim Halk fiiiri (Mâni, Türkü)

b. Âfl›k Tarz› Halk fiiiri 

Koflma

Semai

c. Dinî Tasavvufi Türk fiiiri

B. Olay Çevresinde Oluflan Edebî Metinler

1. Anlatmaya Ba¤l› Edebî Metinler

Halk Hikâyeleri

Mesneviler

2. Göstermeye Ba¤l› Edebî Metinler (Temafla)

Karagöz

Meddah Oyunu

Orta Oyunu

C. Ö¤retici Metinler

Tezkire

Tarih

Seyahatname

Mektup

‹lmî Eserler

Dinî Eserler

ÖZET

TEST I



* Bu bölümdeki metinleri dikkatlice okuyunuz.

* Çal›fl›rken yaz›m k›lavuzu, ansiklopedi, sözlük, edebiyat tarihi, televizyon  ve ders
notlar›ndan yararlan›n›z.

* Bu bölümde karfl›laflt›¤›n›z önemli tarih, ad ve eser adlar›n› yazarak çal›fl›n›z.

* Konu içinde size yöneltilen sorular› cevaplayan›z.

* Yazarlar›n yaflam›n›, edebî yölerini ve eserlerini ö¤reniniz.

* Ünite içindeki sorulara verdi¤iniz cevaplar› do¤rular› ile karfl›laflt›r›n›z. Ünite 
sonundaki do¤rular ile ayn› de¤ilse do¤ru bilgiye ulaflmak için yeniden ünitenin 
bafl›na dönünüz ve sakin bir  ortamda bir daha okuyunuz.

Bu ünitenin sonunda;

* Türklerin ‹slamiyeti kabul etmeleriyle ilgili genel bilgi edinecek,

* ‹slamiyetin Türk edebiyat›na ve kültürüne etkisinin neler oldu¤unu  söyleyebilecek,

* ‹slamiyetin etkisi ile edebiyat›m›zdaki de¤ifliklikleri kavrayacak,

* XI. ve XII. yüzy›llarda Türk edebiyat›n›n genel özellikleri hakk›nda bilgi edinecek,

* XI. ve XII. yüzy›lda yaz›lan edebiyat›m›z ve kültürümüzde önemli yeri olan edebî 
eserlerin özelliklerini kavrayacak,

* XI. ve XII. yüzy›lda eser veren sanatç›lar›n yaflam› ve edebî yönlerini 
tan›yacaks›n›z.

BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI+

NASIL ÇALIfiMALIYIZ? -
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ÜN‹TE I

‹SLAM UYGARLI⁄I ÇEVRES‹NDE GEL‹fiEN  TÜRK EDEB‹YATI

1. XI. VE XII.YÜZYILLARDA ‹SLAM‹YET VE TÜRK KÜLTÜRÜ

MANAS DESTANI

“Bu Ç›r›ç›’dan bir erkek o¤lum olsa

Çizmesi gümüfl çivili, gök pabuçlu

Noygut’u yercesine bozup yense.

Kuflbafl› e¤erli, mavi halatl›

Hokantl›lar› yercesine bozup yense.

Yaral› eflekli, delik daml›

Sartlar› yercesine bozsa.”

Ala bafll› yörük, çak›r at›

Al›p gelip e¤erletti;

Yakas› alt›n, bak›r tenli

Serçe gözlü ak z›rh ald›,

Alt›ndan süs yapt›rd›.

Gümüflten süs döktürdü

‹flte bu Manas o¤luma

Afl piflirip atefl yak›p

Yan›na yoldafl ol Bakay!

Görmedi¤in göster Bakay!

Bilmedi¤in ö¤ret Bakay!

HAZIRLIK 

Manas Destan›’n› dünyaya tan›tan Çokan Velihanov, destan hakk›nda flunlar›
yazar: “Sarp kayalarda yaflayan K›rg›zlar›n bir tek destan› vard›r. Bu destan Nogay
devrine ait Manas Destan›’d›r. Destan K›rg›zlar›n bütün mitolojisini, masallar›n›, her
türlü geleneklerini bir kahraman çevresinde toplam›fl bir eserdir. K›rg›zlar›n hayat 
tarzlar›, görenekleri, ahlak ve dinî inan›fllar›, co¤rafyalar›, t›p bilgileri, baflka milletlerle
olan iliflkileri bu destanda ifadesini bulmufltur.”

☛
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☛ Okudu¤unuz metinde eski Türk geleneklerinden izler görebiliyor musunuz?

AÇIKLAMALAR

Okudu¤unuz metinde Manas’›n do¤uflu, on yafl›nda usta bir binici ve silahflör, on
dördünde kahraman bir yi¤it oluflu anlat›lmaktad›r.

Manas Destan›, K›rg›zlar›n geleneklerini, ahlak ve aile hayatlar›n›, dünya ve
hayat görüfllerini anlatmas› aç›s›ndan önem tafl›maktad›r.

Genellikle 7’li, 8’li hece ölçüsüyle söylenen bu destanda yar›m uyaklar ve m›sra
bafllar›nda görülen aliterasyonlar vard›r.

Alman Türkolog Prof. Radof, Manas Destan›’n› K›rg›zlar aras›nda yapt›¤› 
derleme çal›flmalar›ndan sonra 1885’te yay›mlam›flt›r.

ANLAMA YORUMLAMA

1. Yakup Han, hangi özelliklere sahip bir çocuk istemektedir?

2. Yakup Han’›n Manas’›n iyi yetiflmesi için Bakay’dan beklentileri nelerdir?

3. Metinde geçen maden isimleri K›rg›zlar›n hangi özelli¤ini göstermektedir?



Türklerin ‹slamiyet’i benimsemelerinde neler etkili olmufltur?
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☛

‹slamiyet, Türklerin yaflam›nda ne gibi de¤iflikliklere yol açt›? ☛

TÜRKLER‹N ‹SLAM‹YET‹ KABUL ETMES‹

Türkler ‹slamiyeti’i kabul etmeden önce fiamanizm’e inan›yorlard›. Daha  
sonralar› fiamanizm’in yerini Budizm, Manihaizm, Brahmanizm ve Hristiyanl›k gibi
dinler almaya bafllad›.

Türklerin ‹slam ordular› ile ilk karfl›laflmalar› Emeviler zaman›na rastlar 
(661-750). Kuteybe ‹bn Müslim’in Horasan valili¤i s›ras›nda Buhara ve Semerkant’a
kadar uzanan bölgede yaflamlar›n› sürdüren Türkler, ‹slamiyet’i kabul ettiler. Özellikle
Kuteybe ‹bn Müslim (705-715)’in çal›flmalar› Orta Asya’da ‹slamiyet’in yay›lmas› ve
geliflmesine yol açt›. Bu süreçte Türkler eski dinleriyle yeni yay›lmakta olan ‹slamiyet’i
karfl›laflt›rd›lar. Yeni dindeki tek tanr› inanc›, iman, ahlak ve erdem gibi anlay›fllardaki
ortak noktalar Türklerin bu dini benimsemelerinde etkili olmufltur.

Türklerin topluluk hâlinde ‹slamiyet’i kabul etmeleri Karahanl›lar Dönemi’ne
rastlar (812-1240). Özellikle Hükümdar Abdulkerim Satuk Bu¤ra Han’›n 932 y›l›nda
‹slamiyet’i kabul etmesiyle Türkler topluluk hâlinde yeni dine dahil oldular.
Samano¤ullar› (892-999) zaman›nda, iki yüz bin çad›r halk›ndan kurulu bir toplulu¤un
‹slamiyet’i kabul etti¤i bilinmektedir.

‹lk Müslüman Türk devleti olan Karahanl›lar, ‹slami Döneme ait ilk eserleri
ortaya koymufllard›r. Bu dönemde yaz›lan bafll›ca eserler aras›nda Kutadgu Bilig,
Divan-› Lügat’ it Türk ve Atabetü’l Hakây›k’› sayabiliriz.

‹SLAM‹YET’‹N TÜRK KÜLTÜRÜNE ETK‹S‹

Türkler, ‹slamiyet’i kabul ederek yeni bir din, inanç, kültür ve sanat›n etkisine
girdiler. ‹slamiyet’le birlikte Türkler, yaflamlar›n› göçebe bir flekilde  sürdürürken
yerleflik biçime geçtiler. Köyler, flehirler kurdular. Kurduklar› flehirlere hanlar, hamamlar,
camiler, kervansaraylar infla ettiler. Yapt›klar› eserleri en ince ayr›nt›lar›na kadar 
Türk-‹slam be¤enisine göre süslediler. Tasavvuf düflüncesi çerçevesinde Tasavvuf
Edebiyat› geliflti. Hoca Ahmet Yesevî ile bafllayan anlay›fl, Yunus Emre, Hac› Bektafl
Veli, Mevlâna gibi çok say›da düflünür ve sanatç›y› yetifltirdi.
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‹slamiyet’i kabul eden Türkler hangi eserleri verdiler?☛

YEN‹ KÜLTÜRÜN EDEB‹YATA YANSIMASI

Türkler, ‹slamiyet’i kabul etmekle yeni bir din, dil ve kültürle karfl›laflt›lar. Yeni
dinin etkisiyle Arapça ö¤rendiler. Kur’an-› Kerim’i anlamaya çal›flt›lar. Yeni din ile eski
dinlerini karfl›laflt›rd›lar. ‹ki din aras›ndaki ortak noktalar, yeni dini be-nimsemelerinde
etkili oldu.

‹slamiyet’le birlikte Türkler yeni bir sanat ve edebiyat anlay›fl›na yöneldiler.
‹slamiyet’i kabul eden uluslar›n hepsi bu dinin egemen oldu¤u dil ve sanat anlay›fl›yla
eserler veriyorlard›. Böylece Arap edebiyat› naz›m biçimlerini ve aruz ölçüsünü 
kullanmaya bafllad›lar. Oysa Karahanl›lar döneminde ‹slamiyet’i kabul ettikleri 
y›llarda devletin resmî dili ile bilim ve sanat dili Türkçe idi. Bilim dili Arapçay›, 
edebiyat dili olarak da Farsçay› kullanmaya bafllad›lar. Bu anlay›fl daha sonraki
yüzy›llarda da sürüp gitti. Böylece “Klasik Edebiyat (Divan Edebiyat›)” veya “Yüksek
Zümre Edebiyat›” gibi adlar verilen edebiyat bu flekilde do¤du. Öte yandan ‹slamiyet
Öncesi Dönem’de ö¤rendi¤imiz sözlü edebiyat da halk aras›nda sürüyordu.

Yeni kültür ve sanat anlay›fl› Karahanl›lar döneminde etkin oldu (932- 1212).
Müslümanl›¤› kabul eden Karahanl›lar zaman›nda dil, kültür ve edebiyat aç›s›ndan çok
önemli eserler yaz›ld›. Yusuf Has Hacip’in “Kutadgu Bilig”, Kaflgarl› Mahmut’un
“Divan-› Lügat’it Türk” ve Edip Ahmet’in “Atabetü’l Hakây›k” adl› eserleri bunlar
aras›ndad›r. Eserler incelendi¤inde Türklerin dil, kültür ve sanat anlay›fl› bak›m›ndan ne
kadar ileri gitti¤i ortaya ç›kar. Özellikle “Kutadgu Bilig” ve “Divan-› Lügat’it Türk;
anlat›m zenginli¤i, atasözleri, deyimler ve bilgece sözler yönünden oldukça zengindir.
Hatta “Kutadgu Bilig” ile “Atabetü’l Hakây›k”›n Arap ve Uygur alfebesiyle yaz›lm›fl
örneklerine de rastlanmaktad›r.
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ÖLÇME DE⁄ERLEND‹RME
1. ‹slamiyet Öncesi Türk kültürü ile ‹slam uygarl›¤› aras›ndaki iliflkiyi aç›klay›n›z.
2. ‹slamiyetin kabulüyle Türklerin sosyal, siyasi ve kültürel hayat›ndaki de¤iflimleri 

belirtiniz.

XI. VE XII. YÜZYIL TÜRK EDEB‹YATI

Türkler, ‹slamiyet’i  kabul etmesiyle din, dil ve kültür hayatlar›nda önemli
de¤iflikliklerin oldu¤unu ö¤rendiniz.

X. yüzy›lda bafllayan bu de¤iflim XI. ve XII. yüzy›llarda da sürdü. 

Türkler XI. ve XII yüzy›llarda Karahanl›lar (932 -1212), Gazneliler (962-1183),
Selçuklular (1040 - 1157) ve Gorlular (1148- 1248) adlar› alt›nda de¤iflik bölgelerde
devletler  kurdular.  Bu devletlerin hükümdarlar› dil ve kültür hareketlerine önem verip
sanatç›lar› koruyup kollad›lar. Bilim dili olarak Arapça, edebiyat dili olarak da Farsça
kullan›ld›. Arapça ve Farsça ö¤rendiler, Arap ve Fars edebiyatlar›n›n etkisinde kald›lar.
Dil, ölçü, konu ve naz›m biçimi yönünden bu uluslar› taklit ettiler. Toplumda giderek
halk ile ayd›nlar aras›nda kültür ve sanat anlay›fl›nda farkl›l›klar  bafllad›. Böylece
yüzy›llar boyunca sürecek olan halk edebiyat›, divan edebiyat› ve tasavvuf edebiyat›n›n
temelleri at›lm›fl oldu.

Bu yüzy›l›n önemli özelliklerinden biri de Türk dilinin ayr› co¤rafi bölgelerde
Do¤u Türkçesi ve Bat› Türkçesi ad›yla ikiye ayr›lmas›d›r. Do¤u Türkçesi (Karahanl›
Türkçesi) XV. yüzy›ldan sonra Ça¤atayca ad›n› ald›. Günümüzde bu dile Özbekçe ad›
verilmektedir. Bat› Türkçesi ise Göktürkçenin devam› olan bir lehçe olup O¤uz
Türklerince kullan›l›yordu. Bu dil günümüzde Azerbaycan Türkçesi ve T ü r k i y e
Türkçesi olarak varl›¤›n› sürdürmektedir.

Öte yandan Ahmet Yesevî, Türkistan’da tasavvuf düflüncesini yaymaya
çal›fl›yordu. Yetifltirdi¤i yüzlerce ö¤renci Mo¤ol ak›nlar›n›n Bat›’ya do¤ru yönelmesiyle
Anadolu’ya geldi ve burada tasavvuf düflüncesini yayd›. Bunlar Hac› Bektafl Veli,
Mevlâna, Yunus Emre, Ahmet Fatih, fieyyad Hâmza, gibi yüzlerce flairin ve düflünürün
yetiflmesine katk› sa¤lad›. 
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2. ‹SLAM‹ DÖNEMDE ‹LK D‹L VE EDEB‹YAT ÜRÜNLER‹

(XI. - XII. yy.)

1. Bilip sözlese sözce biligke sanur

Bilgisiz sözi öz bafl›n› yiyür

2. Kifli yas› kolma, özün k›lma yas, 

Neçe edgülük k›l, hava, arzu bas.

3. Kal› kelse övken kat›glan serin,

Serinlik kiflinin sevinci yar›n

4. Öküfl sözleme, söz birer sözle az

Tümen söz tügünin bu bir sözde yaz

5. Kitap at› urdum Kutadgu Bilig,

Kutadsu ok›gl›ka tutsa elig

Yusuf Has HAC‹P

Kutadgu Bilig ‹ncelemesi,

A. D‹LAÇAR

HAZIRLIK 

Türk edebiyat›nda ve düflünce tarihinde önemli bir yere sahip olan Kutadgu Bilig,
güç ve mutluluk veren bilgilerin anlat›ld›¤› bir eserdir.

Kutadgu Bilig, Türk kültür tarihini ayd›nlatan bir kaynak olma özelli¤ini
günümüzde de sürdürmektedir.

Bilgili olman›n insanlara katk›s›n› araflt›r›n›z.

KUTADGU B‹L‹G

Yusuf Has HAC‹P

☛



Toplum bilgili insana nas›l de¤er vermektedir?
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☛

GÜNÜMÜZ TÜRKÇES‹YLE

1. Bilerek söylenen söz bilgi say›l›r.

Bilgisizin sözü kendi bafl›n› yer.

2. Baflkas›n›n zarar›n› isteme, kendin de zarar verme,

Çok iyilik yap; heves ve arzular›na hakim ol.

3. E¤er öfken gelirse kat›lafl, sabret 

Sab›rl› kiflinin sevinci yar›n (sonra) gelir.

4. Çok konuflma, sözü az ve birer birer söyle

Yüz binin dü¤ümünü bu bir sözde çöz.

5. Kitab›n ad›n› koydum Kutadgu Bilig

Kutlu olsun okuyana, elini tutsun.

Kutadgu Bilig’in bütünü 6645 beyitten oluflmufltur. Büyük bir k›sm› beyitlerle
yaz›lm›flt›r. Her beyit kendi içinde uyakl›d›r. Arada  dörtlüklere de rastlanmaktad›r.

AÇIKLAMALAR

Kutadgu Bilig, kültür tarihimizi ayd›nlatabilecek düflünceleri, toplumun de¤er
yarg›lar›n›, insan›n evrensel boyuttaki problemlerini al›p ifllemektedir.

Karahanl›lar dönemi ilk edebiyat ürünü olan Kutadgu Bilig, Balasagun’da
do¤mufl Yusuf Has Hacip’in ‹slam dünyas›nda pek çok örne¤i görülen pendnâme (ö¤üt
kitab›) gelene¤inin Türkçedeki ilk ve en güzel örneklerinden biridir. Sa¤lam bir kültürü
olan Yusuf Has Hacip, dönemin geçerli dilleri Arapça ve Farsçay› iyi bilen, ‹slam
düflünce dünyas›n›n önemli düflünürlerini okuyup özümlemiflti. Yazd›¤› Kutadgu Bilig
sayesinde Karahanl› saray›nda “has hâcib”lik (protokol müdürlü¤ü) görevine 
y ü k s e l t i l m i fl t i r. Karahanl›lar döneminde yörenin Semerkand, Buhara, Ta fl k e n t ,
Balasagun, Kaflgar gibi kültür merkezleri, düflünce yaflam›n›n geliflti¤i, Yusuf Has
Hacip gibi düflünürlerin ortaya ç›kt›¤› yerler olarak biliniyordu.
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ANLAMA YORUMLAMA

1. Metinde konuflma ile ilgili hangi ö¤ütler veriliyor?

2. “Sözü az ve birer birer söylemek” insana neler kazand›r›r?

3. Yusuf Has Hacip, yazd›¤› eseri “okuyan›n elini tutsun” sözüyle ne anlatmak 
istemektedir?

Kutadgu Bilig, aruzla yaz›lan ilk eserlerdendir. Eserde yal›n bir dil kullan›ld›¤›
için söz sanatlar› hemen hemen hiç yoktur. Ö¤retici bir eser oldu¤u için süslü ve sanatl›
bir dille yaz›lmam›flt›r. Eserin dili günümüz edebiyat dilinin uza¤›ndad›r. ‹çerdi¤i
düflüncelerin okura aktar›lmas›n›n kolaylaflt›r›lmas› iste¤i nedeniyle anlat›m›
do¤rudand›r. Eser Hâkâniye Türkçesiyle kaleme al›nm›flt›r.

Alegorik bir eser olan Kutadgu Bilig, kahramanlar›n›n her biri bir varl›¤›
simgelemektedir. Eser Kün To¤d› (do¤ru yasal›g” hükümdar”), Ay Told› (saadet, 
kut-vezir), Ö¤dilmifl (anlay›fl- vezirin o¤lu) ve Odgurm›fl (hayat ve dünyan›n 
sonu-vezirin o¤lu veya o¤lunun arkadafl›)’›n kendi aralar›ndaki konuflmalar›na dayan›r.
Bu konuflmalarda iyi bir devlet yönetiminin tablosu çizilir. Her kademedeki kiflilerin ne
gibi nitelikler tafl›mas› gerekti¤i belirtilir. Bu yönüyle Kutadgu Bilig, bir siyasetname
olarak adland››l›r.

Söylenenlerin her ça¤da geçerli genel yarg›lar› içermesi, eserin de¤erini belirli bir
ça¤a özgü olmaktan ç›kar›p bütün ça¤lar için geçerli k›lmaktad›r. Bu özellikleri tafl›d›¤›
için eser günümüz insan›n›n da be¤eniyle okuyabilece¤i de¤erli bir kitapt›r.
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SEÇME DÖRTLÜKLER

1. 

Süngekke y›l›g teg erenke bilig

Eren körki akl ol süngekning y›l›g

Biligsiz, yiligs›z süngek teg hali,

Y›l›gs›z süngekke sunulmaz elig

2. 

Biligl›g er bilinge

Tafl kurflansa kafl bolur

Biligning yan›nga

Altun koysa tafl bolur

3. 

Til yalgan erdin y›rak tur teze

Keçür sen de ömrüng konilik özge

A¤›z til bezek köni söz turur

Koni sözle sözni tilingi beze

ATABETÜ’L HAKÂYIK

HAZIRLIK 

Yüknekli Edip Ahmet’in yazd›¤› “Hakikatlerin Efli¤i” anlam›na gelen Atabetü’l-
Hakây›k ahlaki ve ö¤retici bir eserdir.

‹nsanlara do¤ruyu gösteren, ö¤üt veren bu eserler sayesinde yeni yetiflen insanlar
geçmiflin deneyimlerinden yararlan›p yaflam karfl›s›nda daha da güçlenirler.

Atabetü’l Hakây›k türündeki ö¤retici eserlerin yaflam›m›zdaki yerini hiç
düflündünüz mü?

Yusuf Has HAC‹P

☛
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GÜNÜMÜZ TÜRKÇES‹YLE

1. 

Kemik için ilik neyse, insan için bilgi odur;

‹nsan›n ziyneti ak›ld›r, kemi¤inkiyse iliktir.

Bilgisiz (kimse) iliksiz kemik gibi bofltur

‹liksiz kemi¤e kimse el uzatmaz.

2. 

Bilgili insan beline

Tafl kuflansa kafl olur.

Bilgisizin yan›na

Alt›n konsa tafl olur.

3. 

Yalanc› insandan, uzak dur ve kaç!

Sen de ömrünü do¤rulukla geçir.

A¤z›n ve dilin süsü do¤ru sözdür.

Sözünü do¤ru söyleyerek dilini süsle.

AÇIKLAMALAR

Bilgi, ilk yaz›l› kaynaklar›m›z olan Göktürk Yaz›tlar›’nda Divan-› Lügat’it
Türk’te ve Kutadgu Bilig’de çok genifl yer tutar, büyük önem tafl›r.

Okudu¤unuz dörtlüklerde bilgili olman›n üstünlükleri de¤eri, do¤ru davranman›n
ve do¤ru sözün önemi vurgulanmaktad›r.

Bilgi ve do¤ruluk ça¤lar boyu her toplumun vazgeçilmez erdemlerinden
olmufltur.

Atabet’ül Hakay›k, Yüknekli Edip Ahmet taraf›ndan XII. yüzy›lda Ça¤atay
lehçesiyle yaz›lm›fl ve Emir Muhammed’e sunulmufltur. Elimizde Edip A h m e t
hakk›nda genifl bilgi yoktur. fiairle ilgili bilgileri eserinin nüshalar›n›n sonuna
baflkalar›nca  eklenen baz› bilgilerden ö¤reniyoruz. Bu bilgilere göre Edip Ahmet’in
XII. yüzy›l sonu ile XIII. yüzy›l›n bafl›nda yaflad›¤› san›lmaktad›r. Edip Ahmet’in
Mahmut Yüknekileri adl› bir kiflinin o¤lu oldu¤u ve do¤ufltan görme özürlü oldu¤u 
bilinmektedir. Arapça ve Farsça bilen yazar›n fliirlerinin hikmet hâlinde dilden dile
dolaflt›¤› ifade edilmektedir.



Atabetü’l  Hakay›k, dil ve edebiyat araflt›rmalar›nda niçin önemli bir kaynak
say›lmaktad›r?
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☛

Atabetü’l Hakây›k, Allah’a, Peygambere, dört halifeye ve eserin sunuldu¤u beye
övgü ile bafllar. Kitapta 102 dörtlük ve 40 beyit vard›r. Dörtlükler bilgi, dil, cömertlik,
cimrilik, alçakgönüllülük, kibir, h›rs, yumuflak huyluluk, zaman›n bozuklu¤u, 
konular›n› içerir. Beyitlerde kaside tarz› uyak düzeni, dörtlüklerde aaaba, ccdc, eefe
uyak düzeni kullan›lm›flt›r.

484 m›sradan oluflan eserde edep, ahlak, töre ve dinî konularda ö¤ütler
verilmifltir. ‹slami Dönem Türk Edebiyat›’n›n elde bulunan ikinci eseridir.

Atabetü’l Hakây›k, dil ve edebiyat araflt›rmalar› için önemli bir kaynakt›r.

ANLAMA YORUMLAMA

1. Bilgili insan›n di¤erlerinden fark› nedir?

2. Yalanc› insandan uzak durman›n yararlar› nelerdir?

3. Edip Ahmet’e göre insan dilini nas›l süsler?
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SAGU

1. Könglüm için örtedi

Yetmifl yafl›g kartad›

Keçmifl üdük irtedi

Tün kün keçip irtelür

SAV

2. Kufl kanat›n, er at›n

3. Ot tefle ag›z köymes

4. Y›lan kend› egrisin bilmes

Tevi boynun egri ter

5. Tag tagka kavuflmas, 

Kifli kiflige kavuflur

6. Birin birin m›ng bolur

Tama tama köl bolur

GÜNÜMÜZ TÜRKÇES‹YLE

Gönlümün içini yakt›

Yetmifl yafl›na gelmiflçe kocaltt›

Geçmifl günleri arad›

Gece gündüz özlemi çekilir.

Kufl kanad› ile, er at› ile

Atefl deymekle a¤›z yanmaz

Y›lan kendi e¤risini bilmez

Deveye boynun e¤ri der

Da¤ da¤a kavuflmaz,

Kifli kifliye kavuflur

Birer birer bin olur

Damlaya damlaya göl olur.

D‹VÂN-I LÜGAT’‹T TÜRK

HAZIRLIK 

Divân-› Lügat’it Türk (Türk Dillerinin  Karfl›laflt›rmal› Sözlü¤ü) içinde dil bilgisi,
a¤›z ve flive özellikleri, halk edebiyat› örnekleri, tarih ve co¤rafya bilgileri olan 
ansiklopedik bir sözlüktür.

Dilimizde yap›lan sözlük çal›flmalar› ile ilgili bir araflt›rma yap›n›z.

Daha önce okudu¤unuz metinlerde Divân-› Lügat’it Türk Türk’ten al›nma hangi
örneklerle karfl›laflt›¤›n›z› hat›rlamaya çal›fl›n›z.

Kaflgarl› Mahmut

☛



Divân-› Lügat'it Türk adl› ölümsüz eserin dil ve kültürümüz yönünden önemi
nedir?
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☛

AÇIKLAMALAR

Kaflgarl› Mahmut, ad› “Türk Dilinin Karfl›laflt›rmal› Sözlü¤ü” anlam›na gelen
kitab›n›, 1072 y›l›nda Ba¤dat’ta yaz›p bitirerek Abbasi Halifesi Ebul Kas›m Abdullah’a
sunmufltur.

Divân-› Lügat’it Türk Türk, Türkçenin ilk sözlük ve dil bilgisi kitab›d›r. ‹çinde o
döneme ait çok say›da Türkçe sözcük ile Türk halk edebiyat›ndan al›nm›fl fliir örnekleri,
Türkçe deyimler ve atasözleri vard›r.

Kitaptaki Türkçe sözcüklerin say›s› 7500’dür. Divân-› Lügat’it Türk Türk’te
sözcüklerin yaln›zca sözlük anlamlar› verilmemifl, aç›klamalar› da konulmufltur. Eserde
Türk boylar›n› gösteren bir de harita yer almaktad›r.

Kaflgar’da do¤an Kaflgarl› Mahmut’un do¤um ve ölüm tarihleri bilinmemektedir.
XI. yüzy›lda yaflam›flt›r. Eserinden kendisini mükemmel yetifltirdi¤i, Arapça ve
Farsça’y› çok iyi ö¤rendi¤i anlafl›lmaktad›r. Araplara Türkçeyi ö¤retmek için kitab›n›
kaleme almadan önce Türklerin yaflad›¤› co¤rafyalar› dolaflarak yirmi y›ll›k bir
araflt›rmadan sonra Divân-› Lügat'it Türk adl› ölümsüz eserini yazm›flt›r. Benzersiz
eserinde dil bilimi, fliveler, tarih, co¤rafya, 12 hayvanl› eski Türk takvimi, t›p ve baytarl›k,
flifal› otlar ve ilaçlar, edebiyat ve sanat, yönetim, askerlik, hukuk, araçlar, giyim ve
süslenme, çocuk oyunlar›, töreler, din ve inanç, yemekler gibi konulara yer vermifltir.

ANLAMA YORUMLAMA

1. Okudu¤unuz metinde sözcükler farkl› anlamda kullan›lm›fl m›d›r? Bunlara örnek 
gösteriniz.

2. Divân-› Lügat'it Türk’ün özellikleri nelerdir?

3. Metinde Türklerin hangi özelliklerinden söz edilmektedir?

4. Kaflgarl› Mahmut, Divân-› Lügat'it Türk’ü niçin yazm›flt›r?
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D‹VAN-I H‹KMET’TEN SEÇMELER

Ahmet YESEVÎ
Divan-› Hikmet

Ol Kadirim kudret birlen nazar k›ld›

Hurrem bolup yir ast›ga k›rd›m mene

Garip bendeng bu dünyadan güzar k›ld›

Mahrem bolup yir ast›ga kirdim mene

Altm›fl üçge yafl›m yetti bir künce yok

Va diriga Hak’k›n› topmay könglüm s›nuk

Yir üstide, sultan-men tip, bold›m ulug

Pür gam bolup yir ast›ga kirdim mene

Benim Tanr›’m kudret ile bir bakt›

Mesut olup yer alt›na girdim iflte.

Garip kulun bu dünyadan geçti, gitti

S›rdafl olup yer alt›na girdim iflte

Yafl›m altm›fl üçe yetti, bir gün yaflamam›fl
gibiyim.

Ah! Hakka varmayan gönlüm k›r›k

Yeryüzünde “sultan›m” deyip ululan›rken 

Gamla dolup yer alt›na girdim iflte. 

D‹VAN-I H‹KMET

HAZIRLIK 

Divan-› Hikmet, Dinî- tasavvufi Türk edebiyat›n›n kurucusu Hoca A h m e t
Yesevî’nin “hikmet”lerinin topland›¤› çok de¤erli bir eserdir. Eserde yer alan 
“hikmet”ler, ‹slamiyet’in esaslar›n› ve tasavvufun inceliklerini Türklere ö¤retmek için
söylenmifltir.

Bilgili ve erdemli bir bilgin olan Hoca Ahmet Yesevî, yazd›¤› eserlerle ça¤›n› ve
kendisinden sonraki dönemleri de etkilemifltir. “Hikmet” ad› verilen ilahileri yüzy›llar
boyu tekke ve dergâhlarda okunmufltur.

Hoca Ahmet Yesevî gibi eserleriyle insanlara yol gösteren baflka kimleri 
tan›yorsunuz?

Ahmet YESEVÎ

☛



Hikmetlerde en çok hangi konular yer al›r?
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☛

AÇIKLAMALAR

Ahmet Yesevî’nin Divan-› Hikmet adl› eserinden al›nm›fl iki dörtlük okudunuz.

Divan-› Hikmet, XII. yüzy›lda yaz›lm›fl, Orta Asya Türkçesinin en etkili ve en
güzel eserlerinden biridir.

Kitap, biçim yönünden koflma naz›m flekline benzeyen “Hikmet” ad› verilen 
fliirlerden oluflur. 12’li ve 14’lü hece ölçüsüyle yaz›lan bu fliirlerde genellikle yar›m
uyak kullan›l›r.

Do¤u Türkçesiyle yaz›lm›fl, didaktik (ö¤retici) bir eser olan Divan-› Hikmet’te
yarat›l›fl, dünya, olgun insan›n özellikleri, var oluflumuzun nedenleri, dinî hikâyeler yer
almaktad›r.

ÖLÇME DE⁄ERLEND‹RME

1. ‹slami dönemde ilk dil ve edebiyat eserlerinin yaz›ld›¤› zamanki toplum yap›s›n› 
aç›klay›n›z.

2. Kutadgu Bilig, Atabetü’l Hakây›k, Divan-› Hikmet ve Divân-› Lügat’it Türk’ün 
edebiyat ve kültür tarihimizdeki yerini belirtiniz.

3. Bu dönem metinlerinin yaz›l›fl amac› nedir?

4. Eserlerin özelliklerini belirtip birbirleriyle karfl›laflt›r›n›z.

5. Eserle yazar› aras›ndaki iliflkiyi bir örnekle anlat›n›z.

ANLAMA YORUMLAMA

1. fiair “yer alt›na girdim iflte” derken neyi anlatmak istemifltir?

2. Ahmet Yesevî, metinde kime olan aflk›n› anlatmaktad›r?

3. “Hikmet” sözcü¤ünün anlam›n› sözlükten bularak Hoca Ahmet Yesevî’nin 
fliirlerine niçin hikmet ad›n› verdi¤ini belirtiniz.



TÜRK EDEB‹YATI 4

19

Bir gün senin dahi, Yunus!
Benim dediklerin kala,
Seni dahi böyle ede
Nitekim etti bunlar›...

Yunus Emre Divan›, 1943

‹LAH‹

Sana ibret gerek ise
Gel, göresin bu sinleri!
Ger tafl isen eriyesin
Bak›p göricek bunlar›!...

fiunlar ki çoktur mallar›,
Gör nice oldu hâlleri:
Son ucu bir gömlek imifl,
An›nda yoktur yenleri.

Kani mülke benim diyen,
Köflk ve saray be¤enmiyen
fiimdi bir evde yatarlar,
Tafllar olmufl üstünleri

Kani ol flirin sözlüler?
Kani ol günefl yüzlüler?
fiöyle gaib olmufl bunlar,
Hiç belirmez niflanlar›.

Bunlar bir vakt beyler idi,
Kap›c›lar korlar idi,
Gel flimdi gör, bilmiyesin
Bey kang›d›r ya kullar›.

Ne kap› vard›r giresi,
Ne nimet vard›r yiyesi,
Ne ›fl›k vard›r göresi,
Dün olmufltürür günleri

3. O⁄UZ TÜRKÇES‹N‹N ANDOLU’DAK‹ ‹LK ÜRÜNLER‹ (XIII. - XIV. yy.)

‹LAH‹

HAZIRLIK 

Yunus Emre, XIII. yüzy›l›n en büyük tasavvuf flairidir.

‹lahilerinde Tanr› aflk›n›, insan sevgisini ve hoflgörüyü yans›tm›flt›r.

Yunus Emre’nin fliirleri geçen yüzy›llara karfl›n hepimizin dilinde, gönlündedir.

Yunus Emre’nin fliirlerinin günümüzde de sevgiyle okunmas›n›n nedenlerini 
araflt›r›n›z.

Yunus Emre

☛



Yunus Emre, fliirlerinde hangi konular› ifllemifltir? Yazd›¤› fliirlere ne ad verilir?
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☛

AÇIKLAMALAR

Okudu¤unuz ilahide dünyadaki en evrensel konulardan biri olan ölümden
al›nacak dersler ve Tanr› düflüncesi dile getirilmifltir. Tasavvuf edebiyat›nda bu tür 
fliirlere ilahi ad› verilir. ‹lahiler genellikle hece ölçüsü ile yaz›l›r. Az da olsa aruz
ölçüsüyle ve beyitlerle yaz›lm›fl ilahilere de rastlan›r. ‹lâhinin kendine özgü bir bestesi 
bulunmaktad›r.

Yunus Emre, XIII. yüzy›l›n ikinci yar›s› ile XIV. yüzy›l›n bafllar›nda yaflam›flt›r.
Yaflam›yla ilgili ayr›nt›l› bilgi yoktur.

Yunus Emre, medrese e¤itimi görmüfl, tasavvuf düflüncesini çok iyi yorumlam›fl,
duygu ve düflüncelerini halk›n anlayabilece¤i düzeye getirmifl bir büyük flairimizdir.
Baflta ilahi olmak üzere nefes, münacaat, nutuk, sathiye ad› verilen fliirlerinde büyük bir
ustal›kla Tanr› sevgisini ifllemifltir. Ona göre insan nefsine hâkim olmakla tutkular›ndan
kurtularak Tanr›’ya ulaflabilir. Tanr›’dan uzakta olan insan “gurbet”tedir, yapayaln›zd›r.
Aslolan Tanr›’ya ulaflmakt›r.

Yunus Emre’nin Anadolu’nun pek çok yerini dolaflt›¤› Azerbaycan’a ve fiam’a
gitti¤i, Konya’da Mevlâna ile bulufltu¤u söylenmektedir. Farsçan›n yayg›n olarak 
kullan›ld›¤› bu dönemde sade Türkçe ile fliirler söylemesi en içten duygularla Tanr›’ya
seslenmesi onu ölümünden sonra da yaflatm›flt›r.

XIII. ve  XIV.  yüzy›lda Türk edebiyat› de¤iflik co¤rafyalarda geliflmeye ve 
birbirinden de¤erli eserler vermeyi sürdürür. Bu yüzy›l Anadolu’nun siyasi çalkant›lar
içinde oldu¤u bir dönemdir.

Anadolu’da Türk edebiyat› ilk kal›c› örneklerini XIII. yüzy›lda art›k edebî yaz›
dili özelli¤i kazanmaya bafllayan O¤uzca ile vermeye bafllam›flt›r. O¤uz Türklerinin
Orta Asya’dan tafl›y›p getirdikleri gelenekçi halk edebiyatlar› Anadolu’da geliflmesini
sürdürmüfltür. Bu ortamda ortamda do¤an tasavvuf edebiyat› daha sonraki yüzy›llarda
da geliflip yay›ld›.

Tasavvuf alan›nda Mevlâna, Hac› Bektafl Veli, Yunus Emre, fieyyad Hamza,
Ahmet  Fakih, Nesimî, Güflehri, Sultan Veled gibi pek çok sanatç› eserler verdi. Ayn›
yüzy›llarda halk edebiyat› alan›nda “Battalname” ile “Daniflmendname” adl› eserler
kaleme al›nd›. Bu öykülerde dinî inançlar ve ilahi yard›mlar ön plandad›r. 
Hz. Muhammed, Hz. Ali rüyada görülür. H›z›r gazilerin yard›mc›s›d›r. Bu eserlerde
eski Türk destan gelene¤inin izleri ‹slami karaktere bürünmüfl nitelikte yaflat›lm›flt›r.

Bu yüzy›llarda gerek dinî (tasavvufi) gerekse din d›fl› konular› iflleyen flairler
üzerinde, ‹ranl› flairlerden Firdevsi, Nizami, Sadi, Feridüddin Attar ile Farsça eserler
yazan Mevlâna’n›n etkisi görülür. Bilim ve edebiyat yoluyla Arapçadan Farsçadan 
dilimize sözcükler yan›nda bu dillere ait kurallar da girmeye bafllad›. Bunu 1277 y›l›nda
Karamano¤lu Mehmet Bey’i “Bugünden sonra divanda, dergâhta, bargâhta, mecliste,



TÜRK EDEB‹YATI 4

21

meydanda Türkçeden baflka dil kullan›lmayacakt›r.” diyerek bir fermanla önlemeye
çal›flt›.

XIII. ve  XIV. yüzy›l Türk edebiyat›n›n genel özellikleri nelerdir?☛
Dinî-tasavvufi Türk edebiyat›n›n geliflmesiyle birlikte, “befleri aflk” tan farkl›

olarak bir “ilahi aflk”  anlay›fl› do¤du. Dinî-tasavvufi Türk edebiyat›nda fliirlerin genel
ad› “ilahi”dir. Bu ilahilere, Bektafliler “nefes”, Mevleviler “âyin”, Gülfleniler “topu¤”
d e m i fl l e r d i r.  Dinî-tasavvufi Türk edebiyat›nda hem hece hem aruz ölçüsü
kullan›lm›flt›r. Tekke ve tarikatlarda yetiflen flairlerin ço¤u, fliirlerini saz eflli¤inde 
söylemifllerdir.

Tasavvuf düflüncesini iflleyen edebiyata, tasavvuf edebiyat› dendi¤ini 
biliyorsunuz. Hallac› Mansur, Ahmet Yesevî, Seyyit Nesimî, Hac› Bektafl Veli, Yunus
Emre ve Mevlâna gibi pek çok düflünür ve flair bu alanda eserler vermifltir.

Tasavvuf düflüncesine göre insan nas›l bir varl›kt›r?☛
ANLAMA YORUMLAMA

1. Yunus Emre’ye göre ders almam›z gerekenler nelerdir?

2. fiairin ölüm gerçe¤i karfl›s›ndaki duruflu nas›ld›r?

3. ‹lahiyi dil ve biçim yöünden inceleyiniz. Gördü¤ünüz özellikleri söyleyiniz.

4 . Yunus Emre’nin gördükleri karfl›s›nda çekti¤i ac›dan kurtuluflunun tasavvuftaki yolu 
nedir?



TÜRK EDEB‹YATI 4

22

1. Sabâ Mesih-dem olub bahârdan 

bu gece

H›tâ’ya benzedi gülflen nigârdan

bu  gece

2. Sabuh içmedi gündüz çemende 

gül-ruhsar

Bu nerkisun gözü nedür humârdan

bu gece

3. Müzeyyen oldu reyâhin bezendi

ba¤-› çemen

Me¤er ki bâ¤a haber geldi yârdan

bu gece

4. Ne dil- nevâz göründü vü hem de

cân- efrûz

Murâda erdi gönül rûzgardan bu gece

GÜNÜMÜZ TÜRKÇES‹YLE

1. Saba (rüzgâr›) bu gece bahardan ald›¤›
güzel kokularla ‹sa nefesli oldu. Gül
bahçesi sevgilinin mis kokusundan H›ta
ülkesine benzedi.

2. O gül yanakl› bugün (yeflil) bahçede
sabah flarab› içmedi.

Böyle iken nergis çiçe¤i neden sarhofl
oldu? Bu nergisin  gözü neden böyle 
mahmur (kapan›yor)?

3.Fesle¤enler süslendi, yeflil bahçeler
çiçeklerle bezendi. Galiba bahçeye
sevgiliden haber geldi (Çiçekler onun
gelece¤ini ö¤renmifle benziyor.).

4.Bu gece ne gönül okflay›c›, ne can
ayd›nlat›c›. Bu gece gönül, zamandan al›p
murada erdi. 

GAZEL

GAZEL

Ahmedî

Divan fiiiri Antolojisi, 

Halil  Erdo¤an CENG‹Z

HAZIRLIK 

X I V. yüzy›l›n önde gelen flairlerinden olan Ahmedî’nin fliirlerinde yaflad›¤› 
dönemin izlerine rastlar›z.

Ahmedî, ‹ran edebiyat›ndaki incelikleri Türk edebiyat›na büyük bir ustal›kla 
uygulad›.

Okuyaca¤›n›z gazeli, klasik edebiyat›n özelliklerini hat›rlayarak aç›klamaya
çal›fl›n›z.

☛
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☛

Okudu¤unuz gazelde ahenk, hangi ögeler arac›l›¤›yla sa¤lanm›flt›r?☛

AÇIKLAMALAR

XIV. yüzy›l klasik edebiyat flairlerinden Ahmedî’nin (1334- 1413) gazelinden bir
bölüm okudunuz. Ahmedî, “Germiyanl› Ahmedî” olarak da bilinir. Oldukça üretken bir
flair olan Ahmedî, ‹ran edebiyat›ndaki incelikleri Türk edebiyat›na baflar›yla uygulad›.
Tasavvuf düflüncesinin yayg›n oldu¤u XIV. yüzy›lda din d›fl› konularda fliirler yazd›.
Kaside, gazel ve mesnevilerinde aflk duygusunu iflledi. Dili a¤›r olan Ahmedî Türkçe
söyleyiflleri ses güzelli¤i sayesinde günümüze kadar  yaflad›. Yabanc› sözcüklerin ve
divan edebiyat›ndaki mazmunlar›n yerleflmesinde etkili olmufltur.

Birçok eserinde ça¤›n›n  sosyal geliflmeleri üzerinde durdu¤u hâlde, gazel naz›m
flekliyle yazd›¤› fliirlerinde güzellik duygusunu ifllemifltir. Gazellerini edebî sanatlarla
süsleyen flair, sözcükler yard›m›yla ortaya koydu¤u ahenkle de renkli bir söyleyifle
ulaflm›flt›r.

Kendisinden sonra gelenler üzerinde büyük etkisi olan Ahmedî’nin ‹skendername,
Cemflid ü Hurflit mesnevileri ile Divan’› bulunmaktad›r. Ayr›ca tarih, t›p ve sözlük 
alanlar›nda da eserleri vard›r.

ANLAMA YORUMLAMA

1. Aralar›nda ilgi bulunan, iki varl›ktan zay›f olan› güçlü gibi gösterme sanat›na 
benzetme denir. Birinci beyitte sabah rüzgâr› ‹sa nefesine, gül bahçesi de H›ta 
ülkesine benzediliyor. Metindeki di¤er benzetmeleri de siz bulunuz.

2. fiair, ilkbahar›n ve sabah rüzgâr›n›n hangi niteli¤i üzerinde durmufltur?

3. fiiirde sözü edilen güzel, hangi benzetmelerle anlat›lm›flt›r?

Bir gül bahçesinde esen sabah rüzgâr›,  ölüleri diriltmekte, bahar›n güzel 
kokular›n› her yana da¤›tmaktad›r. Demek ki bu güzel sevgili gül bahçesine gelerek her
yan›n H›ta ülkesi gibi olmas›n› sa¤lam›flt›r. Gül yüzlü sevgili, her zaman bayg›n
bak›fll›d›r. Çünkü onun gözleri nergis çiçe¤ine benzer. Zaten sevgili, gelece¤ini
bildirince, bütün bahçeler süslenip onu beklemeye bafllam›flt›r.

Ahmedî, okudu¤unuz gazelinde ilkbahar›n gelifliyle do¤an›n canlanmas›n›, çeflitli
benzetmelerle ve güzel, ilginç nedenler bularak dile getirmifltir.
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BATTALNAME

Seyit hemen yola ç›kt›. Geldiler gördüler, bir, on bin kadar Frenk var, konmufllar,
otururlar.

Seyit, yüz kifliyi dört yol eyledi, yirmi befl kifli dört yandan gece yar›s›nda
davlumbaz urdular, bask›n yapt›lar. Frenk askeri, birbirini k›rd›lar. Seyit, vakit vakit bir
taraftan na¤ra ururdu. Erteye de¤in, kâfirler birbiriyle cenk eylediler. Cenk aras›nda
Battal, Simbat’a erifldi. Bir vurufl ile y›kt›. Üstüne sald›rd›lar, ortadan Simbat’› ald›lar.
Melûn art›k durmad›, kaleye ç›kt›, kap›y› kapad›. Askeri sindi, tarumar oldu. On bin
erin mal›n ald›lar, bir yere toplad›lar.

Seyit yürüdü kaleyi dolaflt› ki f›rsat bula, kaleyi ala. Bir yere vard›, gördü ki su
gider. Ol suyu gözetti. Su geldi, bir deli¤e girdi. Seyit eyitti:

BATTALNAME

HAZIRLIK

Türklerin meydana getirdi¤i destan örneklerinden biri de XIII. yüzy›lda
Anadolu’nun fethedilerek ‹slamlaflt›r›ld›¤› dönemde yap›lan kahramanl›klar› anlatana
Seyyid Battal Gazi Destan›’d›r.

Destan kahraman› Seyyid Battal Gazi ve Malatya Beyi Ömer’dir.

Sözlü gelene¤e ba¤l› olarak ortaya ç›kan Battalname, daha sonraki yüzy›llarda
yaz›ya geçirilmifltir. Destan ve masal ögeleriyle bezenmifl yirmi befle yak›n yazma
nüshalar› bulunan Battal Gazi Destan› gibi baflka destanlar var m›d›r? Araflt›r›n›z. 

☛
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“‹flbu su hisara gider, e¤er çare olursa, bundan olur.” dedi. Hemen at›n bir yere
kodu, elbisesini ç›kard›. Allah’a s›¤›nd›, o su deli¤inden içeri girdi. Gide gide su-geldi
bir sarn›ca döküldü. Seyit dahi sarn›ca düfltü. Gayet so¤uk idi. Hayli zahmet çekti. Hele
nazar k›ld›, bir merdiven gördü ki ol merdivenden d›flar› ç›kt›.

Yats› vaktiydi. Bir durdu, gördü bir kar› suya geldi. Seyit’i gördü, ol dem düfltü,
akl› bafl›ndan gitti. Bir zamandan sonra akl› bafl›na geldi, gözün açt› yine Seyit’i gördü.
Me¤er, biçârenin bir o¤lu gitmifl. Tanr› Taalâ, Seyit’i onun suretinde gösterdi. Kad›n
eydür:

– Can›m o¤ul, flimdiye dek nerede idin, dedi. Seyit’in üstüne düfltü. Seyit dahi:

– Can›m ana, dedi. Söz söyleyecek vakit de¤il, Üflüdüm, beni eve ilet ve hem
dahi beni kimseye söyleme!

Kar›c›k, sevindi¤inden a¤lay› a¤lay› evine geldi. Seyit eydür:

– Can›m ana, bast›r beni biraz yatay›m, dedi.

Andan sonra yatt›. Kar› buldu¤u nesnelerden üstünü örttü. Kap›y› sa¤lamca 
kapatt›. Yan›nda oturdu. Seyit, biraz uyudu, hele kendiye geldi, uyand› eydür:

– Can›m ana, karn›m açt›r, nesnecik getir yiyem, dedi. Kar› durdu, geldi, yiyecek
bir fleyler getirdi. Seyit, yedi karn›n› doyurdu, andan d›flar› ç›kt›. Frenk o¤lunun 
elbisesini giymifl olarak sürdü, S›mbat melûnun saray›na geldi. Gördü ki içmifl, meset
olmufl, laflar urur, eydür:

– Erte afla¤› ineyim... Ne Battal koyam, ne halifesin koyam! Her kim elime
gelirse öldüreyim. Göreyim Battal’›n Tanr›s› bana neyler, dedi. Andan mest olup yatt›
uyudu.

Kullar da¤›ld›. Seyit, bir karanl›kça yerde kald›. Sabreyledi, ortal›k düflmanlardan
boflal›nca hemen Allah’a s›¤›n›p Simbat’›n üstüne geldi. Me¤er baflucunda bir Hindî
k›l›ç vard›, ald›. Dahi, Simbat uyurdu. Hemen, melûn, gözün aç›p ba¤›rarak sordu:

– Sen kimsin?

Seyit eyitti:

– Seyit Battal Gazi’yim... Tez iman getir! Yoksa sen bilirsin, deyince, melûn, 
diledi ki ça¤›ra... Hemen, kuvvetlice bo¤az›n s›kt›. Komad› ki ça¤›ra. Ol dem berkçe
ba¤lad›, getirdi kale kap›s›na. Kap›da k›rk kifli vard›. Hepsi sarhofl yatm›fllard›. Ol dem
hançer ç›kar›p bafllar›n› kesti. Kap›n›n kilidini k›rd›, önüne ç›kt›. Bir ma¤ra urdu,
hayk›rd›.

Simbat melûnunu dine davet eyledi, çare olmad›. Kap› önüne ast›. Sabaha de¤in
k›l›ç sallad›. Sonra sabah oldu. Malatya’dan üç yüz gazi ç›kageldi. Seyit’in elin öpüp
görüfltüler. Kalenin fethine gayet memnun oldular. Ondan sonra yine Malatya’ya 
geldiler.

Battal Gazi Destan›

Anonim
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☛

AÇIKLAMALAR

Okudu¤unuz Battalname’de Battal Gazi’nin ‹slamiyet u¤runa Bizansl›larla ve
baflka milletlerle yapt›¤› savafllar anlat›lmaktad›r.

ANLAMA YORUMLAMA

1. Battal Gazi, kime karfl›, niçin savaflm›flt›r?

2. Battal Gazi, Simbat’› nas›l yeniyor?

3. Metinde rastlad›¤›n›z ola¤anüstü olaylar› yaz›n›z.

4. Battal Gazi’nin halk›n gönlünde taht kurmas›n›n nedenleri nelerdir?

XIII. yüzy›l›n  halk edebiyat› çerçevesinde anonim (yarat›c›s› belli olmayan)
eserler de önemli bir yer tutar. Bunlardan Battal Gazi Destan› ya da öteki ad›yla
Battalnâme, ‹stanbul kuflatmas›na kat›lan Emevî komutan Abdullah bin A m r’›n 
tarihsel gerçeklerden uzaklaflm›fl ve halk›n hayal gücüyle zenginlefltirilmifl 
kahramanl›klar›n› anlatan 7000 beyitlik bir destand›r. Bu yüzy›lda yaz›ya geçirilen eser
Türklerin yi¤itliklerini, Hristiyanlarla yapt›klar› savafllar› anlat›r. Eski edebiyat›m›zda
roman›n yerini tutan “Battalname”, “Saltukname”, “Daniflmendname”, “Müslimname”
denilen uzun kahramanl›k hikâyeleri vard›r. Ayr›ca dilden dile dolaflan Arzu ile K a m b e r,
Tahir ile Zühre, Ferhat ile fiirin gibi halk hikâyelerinin yan› s›ra dinî hikâyeler ve
menk›beler uzun k›fl gecelerinde evlerde, konaklarda, hanlarda ve kervansaraylarda
okunur ve anlat›l›rd›.

Halk edebiyat› destan gelene¤inin di¤er eserleri, K›ssa-i Yusuf, Dursun  Fakih
Gazavatnamesi, Behcet-ül Hadayik vb.dir.
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‹Ç O⁄UZ’A DIfi O⁄UZ’A AS‹ OLUP BEYREK’‹N ÖLDÜ⁄Ü BOYU

Soylama

Aruz, Aruz, bre kavat Aruz!

Kalk›p ta Kazan Han yerinden do¤ruldu,

Alada¤’da çad›r›n›, ota¤›n› dikti,

Üç yüz altm›fl alt› alp erenler yan›na y›¤›nak oldu,

Yimek, içmek aras›nda beyler seni and›,

‘Hân›m day›n sana düflman olmufl.’ dedi,

Ben varay›m, gerçek nedir, bileyim deye geldim, 

DEDE KORKUT H‹KÂYELER‹

HAZIRLIK 

Dede Korkut hikâyelerinde O¤uz Türklerinin sosyal hayat›ndan, gelenek ve
göreneklerinden, yapt›klar› savafllardan bölümler anlat›l›r.

Eserde geçen O¤uz hükümdar› Bay›nd›r Han’d›r. Kazan Bey bütün O¤uzlar›n
beylerbeyidir. Dede Korkut (Korkut Ata) ise O¤uzlar›n ak›l dan›flt›klar› bir bilge ve
ozanlar›n en büyü¤üdür. Dede Korkut her hikâyenin bitiminde elinde kopuzuyla gelip
olay› anlat›r ve görüfllerini söyler.

Halk›n karakterini hayat biçimini yans›tan bu hikâyelerde geliflmifl ve fliirli bir dil
karfl›lar bizi.

Afla¤›da okuyaca¤›n›z hikâyenin d›fl›nda bir baflka Dede Korkut Hikâyesi daha
okuyunuz.

☛
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Üstümüze ya¤› nesne gelmedi,

Ben hemen senin dostlu¤unu, düflmanl›¤›n› s›namaya geldim,

Han Kazan’a düflman imiflsin, bildim, dedi.

K›lbafl kalkt›, hoflça kal, deyip yürüyüverdi.

Aruz  Koca pek k›zd›. D›fl O¤uz beylerine adam sald›, ça¤›rd›. Emen gelsin, 
Alp Rüstem gelsin, Dönebilmez Dölek Evren gelsin, geri kalan beyler hep gelsin, dedi.

D›fl O¤uz beyleri hep geldiler, y›¤›nak oldular.

Aruz Koca, ala, büyük otaklar›n› düze diktirdi. Attan ayg›r, deveden bu¤ra,
koyundan koç k›rd›rd›. Aruz, D›fl O¤uz beylerini a¤›rlay›p toylad›.

– Beyler, ben sizi neye ça¤›rd›m, bilir misiniz, dedi.

Beyler:

– Bilmeyiz, neye okudunuz? Ne buyurursunuz, dediler.

Aruz:

– Kazan bize K›lbafl’› göndermifl, elim günüm ya¤maland›, kara bafl›m bunlu
oldu, day›m Aruz, O¤uz beyleriyle bana gelsin, demifl, dedi.

Emen:

– Ya sen ne cevap verdin, dedi.

Aruz:

– Ben K›lbafl’a dedim ki: Bre K›lbafl, kaç›nki Kazan evini ya¤malat›rd›, D›fl O¤uz
beyleri birlikte ya¤malard›k. Beyler gelip Kazan’› selamlard›, sonra da¤›l›rlard›. fiimdi
suçumuz ne oldu ki birlikte bulunmad›k? Bre kavat, bir Kazan’a düflman olduk, dedim,
dedi.

Emen:

– ‹yi demiflsin, dedi.

Aruz:

– Beyler ya siz ne dersiniz, dedi.

Beyler:

– Ne deyelim. Mademki sen Kazan’a düflman oldun, biz de olduk, dediler.

Aruz araya mushaf getirdi.

– Den, imdi, and için, dedi.

Hep beyler mushafa el bas›p and içtiler. Senin dostuna dost, düflman›na da
düflman›z, dediler.

Aruz bütün beylere hilat giydirdi. Döndü:

– Beyler, Beyrek de bizden k›z alm›flt›r, güveyimizdir, ama Kazan’›n ›na¤›d›r,
gelsin, bizi Kazan’la bar›flt›rs›n, deyelim, aldatal›m, odam›za getirelim. Gelip bizi 
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dinlerse hofl, dinlemezse ben sakal›n› tutay›m, siz k›l›ç üflürün, paralay›n, aradan
Beyrek’i kald›ral›m. Beyrek gidince ondan sonra Kazan’la iflimiz hay›r ola, dedi.

Beyrek’e kâ¤›t gönderdiler.

Beyrek, odas›nda, yi¤itleriyle yiyip içip otururken Aruz’dan adam geldi,
Beyrek’e selam verdi. Beyrek ‘aleykümselam’ dedi, sordu:

– Nedir, dedi.

O gelen kifli:

– Hân›m, Aruz size selam eder, dedi. Bu kâ¤›d› Aruz gönderdi, deye sundu.

Beyrek açt› gördü ki kerem edip gelsin, lütfedip bizi Kazan’la bar›flt›rs›n, demifl.

Beyrek, hofl ola, dedi.

At›n› çektiler, bindi, k›rk yi¤itle Aruz’un evine geldi. D›fl O¤uz beyleri otururken
girdi, selam verdi. Aruz yer gösterdi, geçti, oturdu.

Beyrek’e Aruz:

– Bilir misin Beyrek, seni neye ça¤›rd›k, dedi.

Beyrek:

– Neye ça¤›rd›n›z? Buyurun, dedi.

Aruz:

– Hep flu oturan beyler Kazan’a asi olduk, and içtik, dedi.

Mushaf getirdiler, sen de and iç, dediler.

Beyrek:

– Vallahi ben Kazan’a asi olmam, deye and içti. Soylam›fl, görelim hân›m, ne 
soylam›fl:

Soylama

Ben Kazan’›n nimetini çok yimiflim,

Bilmez isem gözüme dursun!

Karakoçta Kaz›l›k at›na çok binmiflim,

Bilmez isem bana tabut olsun!

Yahfl› kaftanlar›n› çok giymiflim,

Bilmez isem kefenim olsun!

Ala, büyük ota¤›na çok girmiflim,

Bilmez isem bana zindan olsun! dedi.
Aruz k›zd›, kavray›p Beyrek’in sakal›n› tuttu, beyler Beyrek’e k›yamad›lar.

Dede Korkut Hikâyeleri

Orhan fiaik GÖKYAY
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AÇIKLAMALAR

Ord. Prof. Fuad Köprülü’nün okudu¤umuz Dede Korkut Hikâyeleri için
söyledikleri belle¤imizden silinmeyecek sözlerdendir. “Bütün Türk edebiyat›n› 
terazinin bir gözüne, Dede Korkut’u öbür gözüne koysan›z, yine Dede Korkut a¤›r
basar.”

Eserin genifl ad› O¤uz Boyu’nun dili ile Dede Korkut Kitab›’d›r. XV. yüzy›lda
yaz›ya geçirilen ve destan-hikâye özelli¤i tafl›yan metinlerden oluflan Dede Korkut
Hikâyeleri’nde Müslüman O¤uzlar›n  iç ve d›fl savafllar› anlat›lm›flt›r.

Dede Korkut Kitab›’n›n Dresten ve Vatikan’da olmak üzere iki nüshas› vard›r.
Eserin içinde, her biri ayr› bir bütün oluflturan 12 tane hikâye yer almaktad›r.

Türkiye’de eserin bütünü 1916’dan bu yana dört kez bas›lm›flt›r. Kilisli Muallim
R›fat, Orhan fiaik Gökyay, Muharrem Ergin ve Cevdet Kudret, Dede Korkut Hikâyeleri
üzerinde çal›flmalar yapm›fllard›r.

Eserin her iki nüshas›n›n girifl bölümünde kitaba ad› verilen ozan Dede Korkut’un
kiflili¤i anlat›lm›fl ve özdeyiflleri s›ralanm›flt›r.

Hikâyeler ayr› ayr› birer bütün olmakla beraber, ço¤unda ayn› kahraman›n
bulunuflu, olaylar›n genellikle ayn› çevrede geçifli ve her hikâyenin sonunda Dede
Korkut’un ortaya ç›karak anlat›lan olay› sonuçland›rmas› nedeniyle hikâyeler birbiriyle
ilgili görünmektedir.

Dede Korkut Hikâyeleri’nde ço¤unlukla yi¤itlik havas› eser. Kimi kahramanlar
ola¤anüstü güce sahiptirler. Vücut yap›lar› dahi do¤al›n üstündedir. Kimileri ise Tanr›
gücüyle kerametler gösterir, büyük ifller baflar›rlar. Eserde, ayr›ca do¤aüstü varl›klara
da yer verilmifltir: Kâfirlerin urganla s›ms›k› ba¤lad›¤› Salur Kazan, bir geriniflte bütün
ba¤lar› kopar›r. Dirse Han o¤lu Bo¤aç, daha on befl yafl›nda iken azg›n bir bo¤ay› alt
edip öldürür. Düzmürt kalesinin tekürü Arfl›n o¤lu Direk Tekür’ün altm›fl arfl›n boyu
vard›r. Tepegöz’ün vücuduna ok batmaz, k›l›ç ifllemez. Karac›k Çoban, alt› yüz kâfire
tek bafl›na karfl› koyar, ba¤land›¤› a¤ac› söküp s›rt›na al›r, yürüyüverir. Hikâyeler bu
yönleriyle destan özelli¤i tafl›rlar.

Kitâb-› Dede Korkut’taki Bams› Beyrek, Tepegöz ve Deli Dumrul hikâyeleriyle
Yunan mitolojisindeki Odysseus efsanesi aras›nda benzerlikler vard›r. Bams› Beyrek,
Bayburt hisar›na tutsak düflüp de kendisinden on alt› y›l haber al›namaz olunca,
niflanl›s› Ban› Çiçek’i Yalanc› o¤lu Yal›ncuk ad›nda birine vermeye kalkarlar. Troia
Savafl›’na kat›lan ‹thaka Kral› Odysseus, savafltan dönerken bafl›na gelenler yüzünden
yurdan yirmi y›l uzak kal›nca, kar›s› Penelope’yle birtak›m beyler evlenmek isterler.
Ayr›ca Bams› Beyrek hikâyesinde Kur’an’dan al›narak ‹slam edebiyat›nda çok ifllenen
Yusuf ve Zeliha k›ssas›n›n kimi motiflerinin de aç›k etkisi görülmektedir.



TÜRK EDEB‹YATI 4

Dede Korkut Hikâyeleri niçin Türk edebiyat›n›n ilk s›ralar›nda yer almaktad›r?

31

☛

Dede Korkut’taki hikâyelerden anlafl›ld›¤›na göre Dede Korkut, ‹slaml›ktan
önceki Türk ozanlar›n›n toplum içindeki flairlik, kahinlik, musikicilik v.b. gibi 
görevleri kendinde toplam›fl, onlar› ‹slami bir renk alt›nda sürdürmüfltür. O O¤uzlara
yard›m eden gizli bir el gibidir.

Kitâb-› Dede Korkut’taki Deli Dumrul hikâyesinin Anadolu’da halk aras›nda hâlâ
yaflad›¤› bilinmektedir.

Benzetmeler hikâye kiflilerinin çevrelerindeki do¤a parçalar›, hayvanlar›, bitkiler
ya da kulland›klar› aletlerle ilgilidir: “Kaza benzer k›z›m›n gelinimin çiçe¤i o¤ul.”

Birtak›m kal›plaflm›fl söz biçimleri bütün hikâyelerde s›k s›k tekrarlan›r.  
“Ak pürçekli ana (anne) / Tavla tavla flahbaz atlar, katar katar k›z›l develer (sürü) /
Yücelerden yücesin, kimse bilmez nicesin (Tanr›)”

Hikâyeleri okurken çok canl› do¤a tasvirleriyle karfl›lafl›r›z: “Kan- Tural› bakt›,
gördü, bu kondu¤u yerde ku¤u kufllar›, turnalar, turaçlar, keklikler uçarlar. So¤uk so¤uk
sular, çay›rlar, çimenler...” Hikâyelerde hemen bütün kiflilerin içinde bir yaflama
sevgisi, hayat›n zorluklar›n› yenme gücü rahata, mutlulu¤a kavuflma iste¤i vard›r.

ANLAMA YORUMLAMA

1. Hikâyedeki destans› ögeleri bulunuz.

2. Okudu¤unuz bölümde “O¤uz Ka¤an Destan›”n› karfl›laflt›r›n›z.

3. Okudu¤unuz hikâyeden yararlanarak Türklerin yaflay›fl biçimleri hakk›nda bilgi 
veriniz.

4. Hikâyenin ana fikrini belirtiniz.

5. Dede Korkut’un hikâyedeki rolü nedir?
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Çü subb erdi zemin ü asman›

Günefl nur›na gark etdi cihan›

Çü da¤lar bafl› altun tac urund›

Kamu sahra saru d›bac büründi

Yine ‹slam çerisi durm›fl idi

Ata binüb yara¤›n görmifl idi

Gaziler kamu ifllerün k›lublar

‹flit nicesi düzildi Alp’lar

Pes evvel yüridi Seyyid-i sadat

Dahi bürehne-serpa nice dervifl

Yuridi anlarunla yad ü bilifl

Bafl› altun alemler elleründe

Huda’nun zikri her dem dilleründe

Bu ayet yaz›ludur her alemde

Ki gören ok›yan ola selemde

Abu ‹shak’›n idi ol alemler

‹flit altunla ne yazm›fl kalemler

Pes oku sen dahi Nasrun min-Allah

Ki nusrat vire mü’minlere Allah

Dah› hem ok›g›l Feth-ün karib’i

Ki kahr ide Huda Ehl-i Salib’i.

Fuad KÖPRÜLÜ

Nihat Sami Banarl›,

Türk Edebiyat› Tarihi

DAN‹fiMENDNAME

HAZIRLIK 

Daniflmendname’de tarihi masallaflt›ran ve geçmifl yüzy›llara ›fl›k tutan bölümler
de vard›r.

Bunlar›n içinde flimdi okuyaca¤›n›z Fuat Köprülü taraf›ndan yay›mlanan
Daniflmendname metninde kahramanlar tasvir edilmektedir.

Dan›flmendnamelerden en çok kimler yararlanm›fllard›r?

Fuad KÖPRÜLÜ

☛
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AÇIKLAMALAR 

Anadolu’da  Türk büyükleri için ve daha XII. yüzy›lda söylenmeye bafllayan
‹slami Türk destanlar›n›n XIII. yüzy›lda yaz›ya geçirilmifl bir örne¤i de 
Daniflmendname’dir.

Daniflmendname, Daniflmendliler devletinin kurucusu Battal Gazi torunlar›ndan
Melik Daniflmend Gazi Ahmed  6. Ali’nin Anadolu seferini ve savafllar›n› konu al›r.
Yazar II. Murat’›n buyru¤uyla ‹bn-i Alâ’n›n eserini  daha yal›n bir dille ve manzum
parçalar da katarak on yedi bölüm hâlinde yeniden kaleme alm›flt›r. 1421-1451 y›llar›
aras›nda yaz›lm›fl olan eser sonraki yüzy›llarda Osmanl› tarihçileri için kaynak niteli¤i
tafl›m›flt›r. XIV. yüzy›l Osmanl› tarihçisi Gelibolulu Âli ise ayn› eseri Mirkatü’l Cihâd
ad›yla yeniden yazm›flt›r. Daniflmendname, Türk ve ‹slam kültürünün birleflti¤i destans›
bir halk roman›d›r.

Yukar›da okudu¤unuz eser Daniflmendname’nin niteli¤i hakk›nda bilgi verdi¤i
gibi, XVI. yüzy›lda bu tür eserlerde kullan›lan Türk düz yaz›s›n›n özelliklerini 
göstermesi aç›s›ndan da ilginçtir.

Mefaîlün mefa’îlün fa’ûlün vezniyle söylenmifl dizeler  o dönem halk›n›n kolay
anlayaca¤› bir dille söylenmifltir.

GÜNÜNÜMÜZ TÜRKÇES‹YLE
Sabah olmufl, yer ve gök günefl nuruyla dolmufltur.
Da¤ bafllar› alt›n taç urunmufl; bütün k›rlar, dall› çiçekli sar› ipekli kumafllara

bürünmüfltür.
‹slam ordusu kalkm›fl, haz›rl›klar›n› görüp atlara binmifltir.
Bu ifllerini tamamlayan nice gaziler, nice alplar s›ralanm›flt›r.
Önce Seyyid-i sâdât yürümüfl, onu meflâyihzâde’ler ve di¤er ehl-i se’dât takip

etmifltir.
Bunlar›n ard›ndan bafllar› aç›k,  ayaklar› ç›plak, yâd ve bilifl tutmufl, bir nice

dervifl yürümüfltür.
Bunlar›n ellerinde alt›n bafll› bayraklar ve her an dillerinde Allah’›n zikri vard›r.
Her bayrakta, gören de okuyan da selamette olsun diye bu âyet yaz›l›d›r.
Bu bayraklar Ebû ‹shak bayraklar›d›r ki üzerlerine altunla yaz›lm›fl âyet Nasrun

min-Allahi ve Fethun karîb’d›r.
Sen bunu oku ki Allah Ehl-i Salîb’i kahretsin.

ANLAMA YORUMLAMA

1. Okudu¤unuz metinde nelerden söz ediliyor?

2. Battalnameler ile Daniflmendnameler aras›ndaki benzerlikleri belirtiniz.

3. Okudu¤unuz Dan›flmendname’de Türklerin hangi özelli¤inden söz ediliyor?

4. Metinde insanlara nas›l bir mesaj verilmektedir?
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LEYLÂ VE MECNÛN
1. Gördi ki bir avc› dâm kurmufl

Dâm›na gazâller yüz urm›fl

2. Bir âhu esir-i dâm› olm›fl
Kan yafl› kara gözine dolmufl

3. Boyn› burulu aya¤› ba¤lu
fiahlâ gözi nemlü cân› da¤lu

4. Ahvâline rahm k›ld› Mecnûn
Bakd› ana tökdi eflk-i gülgûn

5. Gönlime kat› gelüb bu bidâd
Yumflak yumflak dedi ki Sayyâd

GÜNÜMÜZ TÜRKÇES‹YLE
Tuzak kurmufl bir avc› gördü
Tuza¤›na ceylanlar u¤ram›flt›.

Bir ceylan tuza¤a tutulmufltu
Kara gözlerine kanl› yafllar dolmufltu.

Ayaklar› ba¤l›yd›. Boynu burulu
fiehlalaflan gözleri nemli, can› yaral›yd›.

Mecnûn, ceylan›n bu hâllerine ac›d›
Ona bakarak gül rengi yafllar döktü.

Bu zulüm, gönlüne kat› geldi¤i için
Yumuflak yumuflak dedi ki: Avc›!

MESNEVÎ

HAZIRLIK 

Divan edebiyat› naz›m flekillerinden mesnevi, modern öykü ve roman›n yerini
tutan önemli bir türdür.

‹ran edebiyat›ndan al›nan mesnevi, aflk, tasavvuf, din, ahlak, tarih, macera
yi¤itlik ve mizah temalar›n› içerir.

Do¤u’nun en p›r›lt›l› konusu olan aflk› en güzel iflleyen mesnevilerin en baflta
gelenlerinden biri de Leylâ ve Mecnûn’dur.

Leylâ ve Mecnûn’dan baflka, aflk temas›n› mesnevi fleklinde iflleyen baflka 
eserleri de araflt›r›n›z.

☛
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Fuzulî

6. Rah›m eyle bu müflg-bû gazâle
Rahm etmez mi kifli bu hâle

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

8. Sayyâd sak›n cefâ yamandur
Bilmezsin mi ki kane kandur

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

10. Sayyâd dedi budur maaflum
Açmam aya¤›n giderse baflum

11. Katlimde bu sayd›n etsem ihmal
Etfâl ü ›yâlüme n’olur hâl

12. Mecnûn ana verdi cümle raht›n
Pâk eyledi berkden d›raht›n

13. Ol turfa gazâlin açd› bendin
fiâd eyledi cân-› derd-mendin

14. Yüz urd› yüzine k›ld› efgân
Göz sürdi gözine old› giryân

Bu mis kokulu ceylana ac›
‹nsan bu hâle ac›maz m›?”

Avc›, bu zay›f (bu zavall›)n›n can›na k›yma
(kendi) can›na ac› ve cana k›yma!

Avc›! Sak›n!... Cefa fena fleydir.
Bilmez misin ki kan›n bedeli yine kand›r.

Avc›! Onun kan›n› bana ba¤›flla
Can›n› cefa atefline yand›rma!

Avc›, benim geçinece¤im budur,
Bafl›m gitse aya¤›n› çözemem,

Ben bu av› öldürmeyi ihmal edersem
Çolu¤umun çocu¤umun hâli ne olur?.

Mecnûn üzerinde ne varsa ç›kar›p verdi.
(vücut) a¤ac›n› yapraktan temizledi. 

O yavru ceylan›n ba¤lar›n› çözdü;
Dertli can›n› sevindirdi.

Yüzünü yüzüne sürdü, a¤lad›;
Gözünü gözüne sürdü, a¤lad›.



Yusuf ü Züleyha , fieyyad Hamza, Leylâ ve Mecnûn hikâyeleri içinde niçin en çok
Fuzulî’nin eseri tercih edilmektedir?
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AÇIKLAMALAR

X. yüzy›lda tam bir halk hikâyesi biçimini alan Leylâ ve Mecnûn mesnevisinin
konusu, birbirini küçük yaflta seven ama kavuflamayan iki gencin aflk›d›r. Leylâ bir
baflkas›yla evlendirilir, Mecnûn da ac›dan ç›ld›r›r ve çöllere düfler. Hikâyenin hayli 
trajik finalinde Leylâ ve Mecnûn aflk ac›s›ndan ölürler.

Leylâ ve Mecnûn hikâyesi özellikle ‹ran flairi Nizami’nin konuyu mesnevi 
biçiminde ifllemesinden (Leylî vü Mecnûn, 1188) sonra Do¤u edebiyatlar›n›n ortak
konular›ndan olmufltur. Arap kaynaklar›ndaki bütün motifleri kullanan Nizami, uzun
bir hikâye oluflturmufltur. Kocas› ölen Leylâ, Mecnûn’u bulursa da Mecnûn’un
Leylâ’ya olan aflk› tanr›sal aflka dönüflmüfltür çoktan. Emir Hüsrev ile Câm› ise konuyu
dünyevi aflk fleklinde ele alm›fllard›r.

Türk edebiyat›nda Leylâ ve Mecnûn k›ssas› ilk önce, Gülflehrî ile Âfl›k Pafla’n›n
eserlerinde ortaya ç›kar. Gülflehrî Mant›ku’t- Tayr’da, Âfl›k Pafla ise Garibnâme’de
sonu Tanr›’ya varan aflk› anlatmak için, Mecnûn’un efsaneye dönüflen aflk›ndan yola
ç›karlar. Hikâyeyi ayr›nt›lar›yla iflleyen. ilk flair ise Ali fiir Nevaî’dir. Nevaî, hikâyeyi
yeni olaylarla süsler.

Leylâ ve Mecnûn mesnevilerinin, edebiyat dünyas›nda benzersiz bir eser say›lan›
elbette Fuzulî’nin yazd›¤›d›r. Mesnevi’nin en çarp›c›, en lirik k›sm› gerçek aflka ulaflan
Mecnun’un Leyla’y› reddetti¤i sahnedir.

Leylâ ve Mecnûn hikâyesinin Türk halk edebiyat›ndaki yans›mas› Fuzulî’nin
eserinin benzeri olmas›d›r. Araya serpifltirilen fliirlerle Karagöz oyun metinlerindeki
yerini alm›flt›r.

Mesnevilerde her beyitin dizeleri kendi aras›nda uyakl›d›r.

-----------------------  a

-----------------------  a

-----------------------  b

-----------------------  b

-----------------------  c

-----------------------  c
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Türk edebiyat›nda tan›nm›fl mesneviler flunlard›r:

Kutadgu Bilig / Yusuf Has Hacip 

Çarhnâme / Ahmet Fakih

Garibname / Âfl›k Pafla

Mesnevî / Mevlâna Celâleddin-i Rumî

Risaletü’n Nushiyye/ Yunus Emre

Harnâme / fieyhî

Mevlid / Süleyman Çelebi

Leylâ ve Mecnûn / Fuzulî

Edirne fiehrengizi / Keçecizâde ‹zzet Molla

Hayriyye, Hayrabat / Nâbî

Hüsn ü Aflk / fieyh Galip

ANLAMA YORUMLAMA

1. Ceylan›n durumu Mecnûn’da nas›l bir etki yap›yor?

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

3. Mecnûn’un ceylan› kurtarmak u¤runa yapt›¤› fedakârl›¤› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?

4. Mecnûn’un çölde ceylanlarla dost oluflunu neye ba¤l›yorsunuz?

ÖLÇME DE⁄ERLEND‹RME

1. ‹slamiyet’in kabulüyle birlikte Türk toplumunda meydana gelen kültür farkl›l›¤›n› 
nelere ba¤layabiliriz?

2. O¤uz Türkçesiyle oluflmaya bafllayan yeni fliir anlay›fl›na bir örnek veriniz.

3. Coflku ve heyecan› dile getiren ilahi, nefes, gazel gibi fliir türlerinde dilin zaman 
içinde giderek zenginleflti¤ini nerelerden anlar›z?

4. Bu dönemde fliirde kullan›lan sözcüklerde bir de¤ifliklikle olmufl mudur? Niçin?

5. Metinlerdeki tema ile yaz›ld›¤› dönem aras›ndaki iliflkiyi gösteren bir örnek veriniz.
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Ö⁄RET‹C‹ MET‹NLER

Ö¤retmek amac›yla kaleme al›nan edebî eserler didaktik diye adland›r›l›r.
Edebiyat terimi olarak daha çok dinî, ahlaki, felsefi, sosyal, edebî, estetik gibi konularda
bilgi ve ö¤üt vermek için yaz›lan manzum eserler didaktik (ö¤retici) tir.

Eski ça¤larda ilk edebî eserlerin ço¤u didaktik özellikler tafl›r. Ö¤retici 
nitelitelikteki hayvan hikâyelerini (fabl) bu türün ilk örnekleri sayabiliriz.

Edebiyat›m›zda ilk ö¤retici manzume Yusuf Has Hacib’in Kutadgu Bilig’idir.
Edip Ahmet Yükneki’nin Atabetü’l- Hakây›k’›, Ahmet Yesevî’nin Hikmet’i, Yunus
Emre’nin Divan-› Risâletü’n Nushiye’si ile divan›ndaki fliirleri, Mevlâna’n›n
Mesnevî’si, Âfl›k Pafla’n›n Garibnâme’si, Nabi’nin Hayriye’si ve Sünbülzâde Vahbi’nin
Lütfiye’si edebiyat›m›z›n önemli ö¤retici metinleri aras›nda yer al›r. Ayr›ca divan 
edebiyat›nda yer alan pek çok manzum eserlerle fliir sanat› ve sözlük konular›nda
yaz›lm›fl eserler de ö¤retici fliir türüne girerler.

Ö¤retici fliirin en güzel örneklerini verenlerden biri de Mehmet Âkif’tir.
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MEVLÂNA’DAN  Ö⁄ÜTLER

1. Cömertlikte ve yard›m etmede akarsu gibi ol. 

2. Ayna ve terazi yalan söyler mi?

3. Dost yüzü görmeden geçen günler ya ölümdür, ya uyku.

4. Bal›¤a denizden baflkas› azapt›r.

5. Sevgisiz insandan dünya korkarm›fl.

6. Yüksekli¤i isterdim, onu alçakgönülülükte buldum.

7. Kitaplar hiç solmayan bitkilerdir.

8. Körler çarfl›s›nda ayna satma; sa¤›rlar çarfl›s›nda gazel atma.

9. Bir beste gibi ol, ard›ndan özlemle söz etsinler.

10. Önce fareyi defet, sonra bu¤day topla.

11. Bin zulme u¤rasan da bir zulüm  yapma.

12. Çocuk elmay› görmeden kokulu so¤an› elinden b›rak›r m›?

Mevlâna Celaleddîn RUMÎ

Derleyen Ziya EL‹TEZ

MEVLÂNA CELÂLEDD‹N- ‹ RUMÎ

HAZIRLIK 

Yaflam felsefesi ile bütün dünyaya sevgiyi, hoflgörüyü, iyili¤i ve güzelli¤i
yans›tm›fl ve yol göstermifl bir Türk ‹slam mutasavv›f› ve flairidir. Mevlâna Celâleddin-i
Rumî.

Mesnevî, tasavvufi, felsefi ve ahlaki bir eserdir.

‹lahi aflk› ruhunda bütünlefltirmifl, gönüller sultan› ünlü Türk sufîsi Mevlâna’n›n
her dönemde insanlara rehberlik eden sözlerinin XIII. yüzy›ldan bu yana bütün
insanl›kça benimsenmesinin nedenlerini araflt›r›n›z. 

☛



Mevlâna’n›n eserinin bütün dünyada ilgi görmesinin nedeni ne olabilir?
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AÇIKLAMALAR

Mutasavv›f, flair ve “Bilginler Sultan›” olarak an›lan Mevlâna, ›rk, din ayr›m›
gözetmeden bütün insanl›¤› kucaklayarak birli¤i, hoflgörüyü, iyili¤i ö¤ütler.

Mevlâna tasavvuf, Tanr›, aflk, dünya hakk›ndaki görüfllerini ünlü eseri
Mesnevî’de “Bu âlem bir rüyad›r. Hakikatte yok olan flu cihan var gibi görünmekte.
Hakikatte var olan cihan da adamak›ll› gizlenmekte. Rüzgâr esti mi toz toprak görünür.
Rüzgâr görünmez. Toz toprak kendisini gizleyen rüzgâra perde olur.” sözleriyle dile
getirir. Birçok dile çevrilen, aç›mlanan Mesnevî’si ayetler, hadisler, fliir al›nt›lar›,
öyküler ve okudu¤unuz ö¤ütler yoluyla Tanr›ya ulaflman›n yollar›n› anlat›r bizlere. Ona
göre insan Tanr›’ya kendini derin bir aflka b›rakarak ulaflabilir.

Okudu¤umuz ö¤ütlerde insanl›¤›n yolunu ›fl›kland›ran, dünyay› daha iyi görüp
anlamam›za yönelik sözleri yer almaktad›r. Mevlâna’n›n ö¤ütlerinde ölüm, sevgi, alçak
gönüllülük kitaplar, özlem, tedbirli olma, zulüm, cömertlik, yard›m, yalan gibi yaflam›n
temel izleklerine yönelik güzel, ö¤retici, örnek al›nacak ölümsüz sözlerle karfl›lafl›r›z.

ANLAMA YORUMLAMA

1. Mevlâna, ö¤ütlerinde cömertlik ve yard›m etmeyle akarsu aras›ndaki nas›l bir iliflki 
kuruyor?

2. Sevgisiz insanlardan dünya niçin korkar?

3. Mevlâna, kitaplar› niçin hiç solmayan bitkilere benzetmektedir?

4. Mevlâna’n›n bir ifli s›ras›yla yapmay›, tedbirli olmay› ö¤ütleyen sözü hangisidir?

5. Mevlâna’n›n düflüncelerinin bütün insanl›¤a yönelik oldu¤unu hangi sözlerinden 
anl›yoruz?

Deflti, büyük heyecanlar›yla bir denize benzetti¤i Mevlâna’n›n sözleri için flöyle
der: “O dalga köpük ve rüzgârd›r. Deniz gibi sonsuz güzellik ve renklerle doludur.
Yeflildir, mavidir, menekfle rengindedir, nilüfer rengidir, deniz gibi y›ld›zlara ve göklere
aynad›r.”
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GÖLGE KADILI⁄I

Nasreddin medreseyi bitirmifl, gölge kad›s› olarak göreve bafllam›flt›. Bir gün, bir
adam yan›nda bir oduncu ile kad›ya baflvurdu. Davas› vard›, flikâyetini anlatt›.

– Efendim, bu adam birisine otuz çeki odun yar›yordu. O, baltay› vurdukça 
ben de karfl›s›na geçtim, “h›k h›k” diyerek ona sevk ve kuvvet verdim. Odun bitti, o 
paralar› ald›, fakat benim hakk›m› vermedi, hakk›m› isterim.

Kad›, iflin içinden ç›kamayaca¤›n› anlam›flt›, davac›ya:

– Karfl›ki odada gölge kad›s› var, bu dava onun ifli, git derdini ona anlat dedi.

Davac›, Nasreddin’e geldi. Derdini bir daha anlatt›. Nasreddin:

– Evet, hakk›n var... Sen karfl›da dur, bu kadar “h›k” çek, sonunda bütün paray› o
als›n, olur mu bu?..

Zavall› oduncunun benzi atm›flt›:

– Aman kad› hazretleri, odunu ben yard›m, o karfl›mda durdu, seyretti. Ne hakk›
var?

– Sus!.  Bu senin akl›n›n erece¤i ifl de¤il... Çabuk bana akçe tahtas›n› getirin. 

Tahtay› getirirler.... Nasreddin, oduncudan paralar› al›r, flak›rdata flak›rdata 
tahtaya döker.

Sonra oduncuya:

– Topla paralar›, der.

H›k deyiciye de:

– Haydi, sen de paralar›n sesini al, diyerek davay› adaletli bir flekilde halleder.

Nasreddin Hoca

Hzl. Mehmet ÖNDER

NASREDD‹N HOCA

HAZIRLIK 

XIII. yüzy›lda ortak halk zekâs›n›n deneyim ve düflünce çizgileriyle zengin
güldürücü f›kralar›n› kendi kiflili¤inde toplayan ilk büyük isim Nasreddin Hoca’d›r.

Nasreddin Hoca, bir halk filozofudur.

Bir milletin tükenmez neflesi, k›r›lmaz i¤nesi, yenilmez silah›d›r Nasreddin Hoca.

Zalimler, dalkavuklar, hak yiyenler, yalanc›lar, küçük da¤lar› ben yaratt›m 
diyenler onun f›kralar›nda ölümsüzleflirler.

‹nsanl›k komedyas›n›n bütün çizgileri, Nasreddin Hoca f›kralar›nda sonsuza
kadar yerlerini alm›fllard›r.

Çok bilinmeyen birkaç Nasreddin Hoca f›kras› derleyiniz.

☛
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AÇIKLAMALAR

K›sa, nükteli ve güldürücü hikâyelere f›kra denildi¤ini biliyorsunuz. Bu tür
f›kralar daha çok sözlü edebiyat gelene¤inin ürünleridir. Ders vermek, bir dünya
görüflünü savunmak, herhangi bir düflünceyi örnekle güçlendirmek, kan›t göstermek,
sohbetlere renk katmak ya da hoflça geçirmek için söylenir.

F›kran›n birkaç anlam› vard›r. ‹nsanlar› güldürmek, bazen de düflündürmek için
anlatt›¤›m›z esprili hikâyelerin  yan› s›ra güncel olaylar›n kaleme al›nd›¤› gazete
yaz›lar›na da f›kra denir.

Nasreddin Hoca f›kralar›n›n temel özelli¤i insandan yola ç›kmas›d›r. F›kralar›nda
insan›n yaflam karfl›s›ndaki ve toplumdaki durumunu zekice yap›lan nüktelerle
kar›katürize eder Nasreddin Hoca.

Okudu¤unuz “Gölge Kad›l›¤›” adl› f›krada f›rsat düflkünü kiflilerle alay edilirken
hepimizin sevece¤i bir atasözüne götürülürüz. Emek vermeden para kazanan, ç›kar
sa¤layan kifliler için halk›n söyledi¤i “Odun k›ran›n h›nk deyicisi.” sözü bu f›krada
anlat›lan olayla aç›klanm›flt›r. Çal›flmadan, odun k›ran› izleyerek havadan para 
kazanmak isteyen kifliye verilen cevap ise bize bu f›kradan almam›z gereken derstir.

Azerilerde ve ‹ran’da Molla Nasreddin, Kazaklarda Koja Nasreddin, Özbeklerde
Nasreddin Efendi, Uygurlarda Afandi adlar›yla tan›nan Nasreddin Hoca, say›s›z
f›kralar›yla tan›nm›fl bir Türk halk bilgesidir. 1208-1284 y›llar› aras›nda yaflad›¤›
san›lmaktad›r. Sivrihisar ve Konya medreselerinde okumufltur. Yerleflti¤i Akflehir’de
ölmüfltür. Do¤um yeri Sivrihisar olan Nasreddin Hoca f›kralar›yla ilgili kitaplar
dünyan›n pek çok ülkesinde yay›mlanm›flt›r.

Anadolu Selçuklular› döneminde yaflayan Nasreddin Hoca, halk mizah›n›n 
simgesi olmufltur.

Günümüze de¤in ulaflan say›s› hayli kabar›k Nasreddin Hoca f›kralar› anonim
halk ürünleridir.

Nasreddin Hoca, Türk halk düflüncesinin yetifltirdi¤i büyük bir bilgedir. ‹nce bir
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☛

zekâ k›vrakl›¤›n›n, mizah gücünün yer ald›¤›, güldürürken düflündüren f›kralar›nda
toplumsal karfl›tl›klar, olumsuzluklar büyük bir ustal›kla sergilenir. Sa¤duyu, tuhafl›k,
haz›rcevapl›k, nükte ustal›¤› onun temel karakteridir.

Nasreddin Hoca, güç durumlardan kurtulmak için küçük hesaplara baflvurmaz.
Her yapt›¤› sa¤duyuya, ahlak esas›na dayan›r. Olay›n bafl›nda zekâs›n› ustal›kla gizler.
Hoca sa¤lam, becerikli ve çal›flkand›r. Odun keser, hayvan yükler, bu¤day›n› de¤irmene
götürür, efle¤iyle pazara gider, al›flverifl yapar. ‹maml›k ve kad›l›k da yapt›¤› ifller
aras›ndad›r. Davetlerde bulunur. Her tafl›n alt›nda vard›r. Kanunlara, devlete, gelene¤e
s a y g › l › d › r. Sab›rl› ve hoflgörülüdür. insanlar› sever. Dar gelirli oldu¤u halde iyimserli¤ini
hiç yitirmez. Zarara u¤ray›nca hiç telafllanmaz. Kartal, ci¤eri kaç›rd›¤›nda “Tarifesi
bende kald›.” diyerek yürek so¤utur.

Nasreddin Hoca f›kralar›nda kifliler pek kalabal›k de¤ildir. Baflkahraman her
zaman kendisidir. Etraf›nda en çok görülenler kar›s›, efle¤i ve komflular›d›r. Hoca’n›n
f›kralar›ndan atasözleri gibi baz› hikmetli sonuçlar da ç›km›flt›r: “Paray› veren düdü¤ü
çalar.”, “Acemi bülbül bu kadar öter.”, “Yorgan gitti, kavga bitti.” “Vermeye gönlü
olmayan ipe un serer.”, “Ye kürküm dünyas›.”  gibi.

Anadolu kültürünün en güçlü figürü Nasreddin Hoca mert, güler yüzlü, sab›rl›,
a¤›rbafll› yap›s› ile Türk halk›n›n kendisidir.

ANLAMA YORUMLAMA

1. Kad›n›n önüne getirilen davan›n konusu nedir?

2. Kad›n›n bir türlü içinden ç›kamad›¤› davay› Nasreddin Hoca’n›n kolay bir biçimde 
sonuçland›rmas›n› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?

3. Dava adaletli bir flekilde sonuçland›r›lm›fl m›d›r? Niçin?

4. F›kradan ç›kar›labilecek ders nedir?

5. “Haydi sen de paralar›n sesini al.” nüktesindeki ince anlam› aç›klay›n›z. 

ÖLÇME DE⁄ERLEND‹RME

1. Ö¤retici metinlerin ortak noktas› nedir?

2. Ö¤retici metinlerden örnekler okudu¤unuz Mevlâna Celâleddin-î Rumî ve 
Nasreddin Hoca’n›n kaleme ald›¤› metinlerin ana düflünceleri nelerdir?

3. Sizce okudu¤unuz metinlerin yaz›l›fl amac› nedir?

4. Mevlâna Celâleddin-î Rumî ve Nasreddin Hoca metinlerini karfl›laflt›r›p
birbirinden farkl› özelliklerini yaz›n›z.

5. Bu bölümde okudu¤unuz iki metinden de hareket ederek dil özelliklerini anlat›n›z. 
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XV. YÜZYILDAN  XIX. YÜZYIL ORTALARINA KADAR OSMANLI
EDEB‹YATI (D‹VAN EDEB‹YATI)

Türklerin XIII-XIX. yüzy›llar aras›nda Anadolu’da yaratt›klar›, ‹slam kültürünün
ortak özelliklerini yans›tan, genifl ölçüde Arap ve Fars edebiyat›n›n etkisini tafl›yan
yaz›l› edebiyata divan edebiyat› diyoruz.

Divan edebiyat› XIX. yüz›l ortalar›na kadar kaside, gazel gibi manzumelerin 
topland›¤› divanlar›, mesnevi flekliyle yaz›lm›fl manzum eserleri befl mesnevinin bir
araya getirildi¤i hamseleri, tarih, tezkire, münfleat olarak belirli konularda yaz›lm›fl düz
yaz›lar› içine al›r.

Türleri divan edebiyat›, din d›fl› ve dinî-tasavvufi olmak üzere iki ana kolda
geliflmifltir. fiiir ve düz yaz› alan›ndaki en eski örnekler XIII. yüzy›ldan kalm›flt›r. fiiir
her zaman düz yaz›dan daha önde gelmifl, daha h›zl› geliflmiflti. Halk için yaz›lan 
kitaplarda ö¤retici yan a¤›r bast›¤›ndan sanatl› anlat›mlara ilgi duyulmam›flt›r.

Divan edebiyat› yazarlar›n›n beslendikleri kaynaklar dinsel inançlar, ‹slami 
ilimler, ‹slam tarihinin önemli olaylar›, tasavvuf, Hint-‹ran kaynakl› söylenceler,
peygamber k›ssalar› ve evliya menk›beleri, ça¤›n bilimleri, günlük olaylar, gelenek ve
göreneklerdir. Ayr›ca terimler, deyimler, atasözleri vb. ile zenginleflen dildir.

Divan fliirinde aflk büyük bir yer tutar.Aflk hem tasavvufi hem de dünyasald›r.

Dil konusunda Arapça ve Farsçan›n etkisinde kalan divan edebiyat›nda her
sözcük yerli yerinde kullan›lmal›d›r. Divan edebiyat›nda sanatç›lar ustal›klar›n›
gösterebilmek için söz söyleme sanatlar›na uymaya özen göstermifllerdir. fiairler teflbih,
istiare, hüsnü talil, leffüneflir, tecahülüarif, telmih, mecaz, mecaz›mürsel vb. söz ve
anlat›m sanatlar›n› kullanarak özgün bir fliir dili oluflturmaya çal›flm›fllard›r.

Divan fliirinin ölçüsü aruzdur. fiairler seçtikleri kal›ba mutlak olarak uymak
zorundad›r.

Konu yönünden birçok türü olan divan edebiyat› ürünlerinin bafl›nda hikâye gelir.

Divan fliiri, naz›m biçimleri yönünden de hayli zengin bir edebiyatt›r. fiiirde
bütünlük amaçlanmad›¤› için konu birli¤i beyitte yo¤unlaflm›flt›r. Divan fliirinin naz›m
biçimleri beyit ve bent olmak üzere iki ana kola ayr›l›r.

Divan edebiyat›nda kullan›lan uyak çeflitleri tam ve zengin uyaklard›r.

Naz›m flekilleri ise beyitlerle kurulanlar gazel, kaside, mesnevi, müstezât;
bentlerle kurulanlar musammat terkibibent, terciibent, flark›, rubai ve tuyu¤dur.

XIII. XV. yüzy›llar aras›nda divan fliirinde en önemli geliflme Farsçadan yap›lan
ç e v i r i l e r d i r. Sadi,  Nizami vb. flairlerin fliirlerinin çevrilmesiyle divan  fliirinin 
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özellikleri büyük ölçüde belirlenmeye bafllam›flt›r. Kad› Burhaneddin, tasavvuf 
fliirleriyle divan edebiyat›n›n kurucular› aras›nda yer al›r. fieyhî de tasavvufi fliiri
gelene¤inin öncülerindendir.

XV. yüzy›l sonlar›yla XVI. yüzy›l bafllar›nda saray çevresinin ilgi ve deste¤ini
kazanan divan fliiri, gerçek kimli¤ini bulmaya bafllam›flt›r. Ahmed Pafla ve Necati Bey
bu dönemde sivrilen flairlerdir.

Farkl› e¤ilimlerin ortaya ç›kt›¤› XVI. yüzy›lda Zâtî, güzel bulufllar›yla ön plana
ç›km›fl, divan fliirinin en büyük flairlerinden biri say›lan Fuzuli, lirik aflk fliirlerinin en
güzel örneklerini vermifltir. Hayali  Bey, zengin bir düfl gücüyle süslü bir fliire ilgi
duymufl, Bakî söz ve anlam oyunlar›yla süsledi¤i fliirinin büyük ustalar›ndan biri olmufl
ve “ flairler sultan›” ad›yla an›lm›flt›r. Ba¤datl› Ruhî çevresindeki ahlaks›zl›klar› alayc›
bir uslüpla elefltirmifltir.

XVII. yüzy›lda Nef’î de yazd›¤› kaside ve hicivleriyle öne ç›km›flt›r. fieyhülislâm
Yahya, yal›n bir dilin egemen oldu¤u gazelleriyle dikkati çekmifl, Nailî Kadim de 
titizlikle seçilmifl sözcüklerle kurdu¤u gazellerinin özgünlü¤üyle sivrilmifltir.
Neflatî’nin fliirlerinde ince bir iflçilik göze çarpar. Nabî ise eserlerinde daha çok 
düflünceye önem vermifltir.

XVIII. yüzy›l›n ünlü flairi Nedim, fliirlerinde döneminin yaflant›s›n› büyük bir
baflar›yla yans›tm›flt›r. Büyük usta fieyh Galib ise  a¤›r bir dille tasavvuf konusunu öne
ç›kar›r.

XVIII. yüzy›l›n ikinci yar›s› ve XIX. yüzy›l›n ilk yar›s›nda  Osmanl› toplumunun
Bat›’ya aç›lmas›yla yeni bir edebiyat gelene¤i oluflmaya bafllad›. Enderunlu Vâs›f,
Nedim etkisinde bir halk fliiri anlay›fl›na yönelirken, ‹zzet Molla, tasavvuf konular›n›
dile getirdi. Leskofçal› Galib ve Hersekli Ârif Hikmet tasavvuf konular›n› klasik bir
dille ifllemifl, Yeniflehirli Avni genellikle tasavvufa yönelen fliirlere a¤›rl›k vermifltir.

Düz yaz›, divan edebiyat›nda üç tür hâlinde geliflmifltir. Yal›n düz yaz›da halk›n
konufltu¤u dil kullan›lm›fl, halk kitaplar›, halk hikâyeleri, Kuran tefsirleri, hadis 
aç›klamalar› bu türde yaz›lm›flt›r. Hüner ve marifet göstermenin amaçland›¤› süslü düz
yaz›da bu türün en belirgin örneklerini Veysî ve Nergisî vermifltir. Süslü düz yaz›da çok
ürün verilmifl bir alan da tezkiredir. Bu  türün ilk klasik örne¤ini 16. yüzy›lda Âfl›k
Çelebi yazm›fl ve tezkire  gelene¤i XIX. yüzy›lda Fatih Efendi’ye de¤in sürmüfltür. Orta
düz yaz› ise divan edebiyat›n›n hemen hemen bütün klasik yazarlar›n›n yazd›¤› bir
türdür. Özellikle tarih, gezi, co¤rafya ve din kitaplar› bu türde yaz›lm›flt›r.
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GAZEL

1. Ba¤-› dehrin hem hazan›n hem bahâr›n görmüflüz

Biz neflât›n da gam›n da rüzgâr›n görmüflüz

2. Çok da ma¤rûr olma kim meyhâne-i ikbâlde

Biz hezâran mest-i ma¤rûrun humar›n görmüflüz

3. Top-› âh-› inkisâra  pâyidâr olmaz yine

Küflver-i câh›n nice sengin hisâr›n görmüflüz

4. Bir hurûfliyle eder bin hâne-i ikbâli pest

Ehl-derdin seyl-i eflk-i inkisâr›n görmüflüz

5. Bir hadeng-i can-güdâz› âhd›r sermâyesi

Biz bu meydân›n nice çâbük-süvâr›n görmüflüz.

6. Kâse-i deryûzeye tebdi olur câm-› murâd

Bu bezmin Nâbîya çok bâde- hâr›n görmüflüz

Fâ i lâ tün / fâ i lâ tün / fâ i lâ tün / fâ i lün

Nâbî

GAZEL

HAZIRLIK 

XVII. yüzy›lda yazd›¤› didaktik  fliirleriyle divan flairleri aras›nda  özel bir yere
sahip olan Nâbî, imparatorlu¤un “Duraklama Devri”nde yazd›¤› gazellerle halk›n
duygular›n› dile getirdi. 

Nâbi’nin nefes ald›¤›, içinde yaflad›¤› toplumu k›yas›ya elefltiren afla¤›daki
gazelindeki düflüncelerine kat›l›yor musunuz? Niçin?

Nâbî

☛
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GÜNÜMÜZ TÜRKÇES‹YLE

1. Bu dünya bahçesinin hem sonbahar›n› hem ilkbahar›n› görmüflüz. Biz sevincin
de üzüntünün de zaman›n› görmüflüz.

2. Talih meyhanesinde çok da gururlanma, çünkü bir gururdan sarhofl olan 
binlercesinin ay›ld›ktan sonraki sersemliklerini görmüflüz.

3. Biz mevki ve ikbal ülkelerinin tafltan yap›lm›fl nice kalelerini görmüflüz ki
ald›klar› beddualar›n topuyla y›k›l›p gitmifllerdir.

4. Biz dertlilerin sel gibi akan k›zg›nl›k gözyafllar›yla binlerce talih evini yerle bir
etti¤ini görmüflüz.

5. Biz bu alanda nice usta biniciler görmüflüz ki onlar can al›c› bir “ah” 
okuyla yere serilmifllerdir.

6. ‹steklerin kadehi dilenci çana¤›na döner. Ey Nâbî, biz bu meclisin çok
sarhofllar›n› görmüflüz.

AÇIKLAMALAR

Divan edebiyat› naz›m flekillerinden gazel sözcü¤ü Arapçada, “kad›nlarla sevgi
üzerine konuflmak” demektir. Edebiyat›m›za ‹ran edebiyat›ndan geçmifltir.

Bafllang›çta konusu aflk, güzellik ve kad›n olan lirik bir biçimken sonradan 
ö¤retici, dinsel ve tasavvufi konularda da gazel yaz›lm›flt›r.

Gazelde naz›m birimi beyittir.

Uyak  düzeni flöyledir:
1. ------------------ a

------------------ a

2. ------------------ b
------------------ a

3. ------------------ c
------------------ a

4. ------------------ d
------------------ a

5. ------------------ e

------------------ a

] Matla beyit 

] Makta beyit 



Okudu¤unuz gazel yekâvâz olabilir mi?
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☛

Klasik Türk fliirinde gazele ayr› bir yer verilmesinin nedenlerini araflt›r›n›z.☛

Gazelin birinci beytine do¤ma, do¤ufl anlam›na gelen “matla”  son beytine kesik,
kesilmifl anlam›na gelen  “makta” beyti denir. En güzel beytine de beytü’l gazel denir.
Makta beytinde flairin ad› ya da takma ad› (mahlas) geçer.

Gazelde bir tek konu iflleniyorsa yekahenk, bütün beyitleri ayn› güzellikte, ayn›
de¤erde ayn› güçte ise yekâvaz gazel denir.

Meflrutiyet’ten sonra Yahya Kemal, yeni bir anlay›flla gazel biçiminin klasik
örneklerini verir. Ça¤dafl Türk edebiyat›nda gazel biçiminin baz› özelliklerinden 
yararlanarak yaz›lan gazeller de vard›r. Bunlardan bir tanesi de Attila ‹lhan’›n “Hasköy
Bahriye Kahvesine Gazel”  adl› fliiridir.

Biçim bak›m›ndan iki çeflit gazel vard›r:

1. Düz gazel: Dizelerin ortas›nda iç kafiye bulunmayan gazeldir.

2. Musammat gazel: Beyitlerde dize ortalar›nda da beytin birinci dizesinin son
sözcü¤üne uygun olarak uyak kullan›l›rsa bu tür gazellere musammat gazel denir.

Türk edebiyat›nda ilk gazel örneklerine XIII. yüzy›lda rastlan›r. Hoca
Dehhani’nin lirik gazelleri klasik gazelin baflar›l› örneklerindendir. XV. yüzy›lda fieyhî,
Ahmet Pafla, Melihî, Ahî, Necati gibi divan flairleri gazel biçiminin en güzel örneklerini
yazd›lar. Meflrutiyetten sonra Yahya Kemal, yeni bir anlay›flla gazel biçiminin klasik
örneklerini verir. Ça¤dafl Türk edebiyat›nda gazel biçiminin baz› özelliklerinden 
yararlanarak yaz›lan gazeller de vard›r.

Nâbî, okudu¤unuz gazelde yüksek mevkilere gelenlerin bulunduklar› yer
nedeniyle fazla gurura kap›lmamalar›n› ö¤ütlüyor. ‹nsanlar›n yüksek yerlerde sonsuza
kadar kalamayacakl›r›n›, bir gün oradan iniflin  de olaca¤› vurgulanmaktad›r.
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HASKÖY BAHR‹YE KAHVES‹NE GAZEL

büyük elenselerde donmufl abdülaziz pehlivanlar›

sürâhi b›y›klar›yla tutar ba¤dadî tavanlar›

o yok tamburîler ki saz çal›p zenginlefltirir

tel tel sabaha kadar iflitilmedik makamlar›

alt›n diflleriyle gülümsedikçe e acemflâh nargileler

gözbebeklerinde flehzâdebafl› ramazanlar›

çarpar vurulmufl bir kartal gibi iskeleden iskeleye

akflam haliç’te donanma-y› hümâyûn borazanlar›

tavlada düflefl eksik olmaz gerçi parmaklar›ndan

utançt›r çürütür me¤erse s›rma sakal kaptanlar›

ürperir korkuyla fesle¤enler ay tamam yükselirken

karanl›k bir çay basar ç›ngarakl› istikânlar›

böyle eskir hasköy bahriye kahvesi usul usul

koynunda biriktirip geçmifl gelecek bütün zamanlar›

Atilla ‹LHAN

Nâbî’nin okudu¤unuz gazelindeki gibi toplumsal gerçekleri elefltirel ve e¤itici
ö¤retici bir yaklafl›mla anlatan fliirlere didaktik fliir dendi¤ini bir kez daha hat›rlat›yor,
“Anlama Yorumlama” bafll›kl› metin incelemeye yönelik sorular›n›za geçiyoruz.

ANLAMA YORUMLAMA

1. fiiirde kimler, niçin elefltiriliyor?

2. Mevkilerinden dolay›, baflkalar›n› küçük görenlere flair, nas›l ö¤ütlerde bulunuyor? 
fiair yaflad›¤› hangi  olaylar› örnek gösteriyor?

3. Okudu¤unuz gazelin konusunu, temas›n› birer cümleyle belirtebilir misiniz?

Atilla ‹LHAN
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BAHÂR‹YYE
1. Esdi nesîm-i nevbahâr güller subh-dem

Açs›n bizim de gönlümüz sâkî meded sun câm-› Cem

2. ‹rdi yine ürd-› behiflt oldu hevâ anber-siriflt
Âlem behiflt ender behiflt her gûfle bir Bâ¤-› ‹rem

3. Gül devri ayfl eyyâm›d›r zevk u safâ hengâm›d›r
Âfl›klar›n bayrâm›d›r bu mevsim-i ferhunde-dem

4. Biz âflk-› âzâdeyüz ammâ esîr-i bâdeyüz
Alüfteyüz dil-dâdeyiz bizden dirîg etme kerem

5. Bir câm sun Allâh içün bir kâse de ol-mâh içün
Ta medh-i flâhen-flâh içün alam ele levh ü kalem

6. Sultan Murâd-› kâm-ran efser-dih ü kiflver-sitân
Hem pâdiflah hem Kahramân sâhib-k›rân-› Cem-haflem

7. Ol dem ki kasd-i ceng ider sahrâlar›, gül-reng ider
Dünyây› hasma teng ider olursa Sâm ü Güstehem

8. Sen bir fleh-i zîflâns›n flâhen-fleh-i devrans›n
Yânî ki sen hâkâns›n devrinde ben Hâkâni’yem

9. Ben gerçi bir hî-hâs›lem flâkird-i ders-i müflkülem
Hem- mekteb-i ehl-i dilem halk olmadan Levh ü Kalem 

10. Nefî yeter da’vây› ko dünyâ ile kagây› ko
Eflâke istignây› ko hâke yüzün sür lâ-cerem

11. Tâ kim cihân ma’mûr ola geh emnü geh pür-flûr ola
‹kbâl ile mesrûr ola ol Husrev-i vâlâ-himem

HAZIRLIK ÇALIfiMALARI

Divan edebiyat› naz›m flekillerinden kaside, bir övgü fliiridir asl›nda.

Afla¤›daki kaside XVII. yüzy›l divan flairi Nefî’den al›nm›flt›r.

As›l amac› övmek olan kaside flekliyle yaz›lm›fl hicviye örnekleri bulunuz.

KAS‹DE

☛
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GÜNÜMÜZ TÜRKÇES‹YLE

1. ‹lkbahar rüzgâr› esti, sabah vakti güller aç›ld›

Saki yetifl Cem’in kadehini sun, bizim de gönlümüz aç›ls›n.

2. Yine nisan ay› geldi; hava anber tabiatl› oldu. Dünya cennet içinde bir cennet,
her köfle bir ‹rem Ba¤›.

3. Gül devrinin günleri yiyip içip e¤lenme günleridir ve bu devir üzüntüyü b›rak›p
flenlik etme ve zevk sürmenin zaman›d›r.

4. Biz, bafl›na buyruk, özgür âfl›¤›z ama flarab›n esiriyiz:

Al›flm›fl, gönül vermifliz, bizden yard›m›n› esirgeme.

5. Allah için bana bir kadeh sun; bir kâse de o ay yüzlü için ver. ‹flte o padiflahlar
padiflah›n› övmek için elime kâ¤›t kalem alay›m. 

6. Devlet ve baht sahibi mutlu sultan Murat, istedi¤ine taç veren, ülke alan...

7. Savafla giriflti¤i anda ovalar› gül renkli eder, isterse düflman› Sam veya
Gültehem gibi pehlivanlar olsun, dünyay› onlara zindan eder.

8. Sen flanl› bir hükümdars›n; devrin padiflahlar›n›n padiflah›s›n. Yani sen
Hakans›n ben de senin devrinde Hakaanî say›l›r›m.

9. Ben gerçi varl›¤› olmayan bir kifliyim ama zor derslerin ö¤rencisiyim, Levh ve
Kalem ortaya ç›kmadan önce dil ehlileriyle ayn› okulda okumuflum.

10. Ey Nef’î yeter art›k iddiay› b›rak, dünya ile u¤raflmaktan vazgeç. Evrene
yukar›lardan bakmay› b›rak da bafl›n› ister istemez topra¤a koy.

11. Cihan tâki mamur olsun, bazen kar›fl›kl›klar, bazen emniyet içinde bulunsa da
o yüce himmetli padiflah›n daima mevkii yüce, baht› aç›k olsun ve yüzü gülsün.

Nef’î

(Müstef ilün / müstef ilün / müstef ilün / müstef ilün)



Kaside ile gazel aras›ndaki önemli farklar› yaz›n›z.
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☛

ANLAMA YORUMLAMA

1. Divan edebiyat›ndaki söyleyifle uygun düflen bu fliirin as›l konusu  nedir?

2. fiairin methiye bölümündeki övgülerini abart›l› buluyor musunuz? Niçin?

3. Nef’î, kasidesinde niçin kendini övüyor?

4. Kasidenin dua bölümündeki dualar k›sm›  niçin kaleme al›nm›flt›r?

5. Okudu¤unuz kasidenin kafiye (uyak)lerini gösteriniz.

Kasideler bazen de redif olan sözcü¤e göre adland›r›l›rlar. Su Kasidesi, Gül
Kasidesi gibi. fiehirleri konu edinen kasideler de vard›r : ‹stanbul Kasidesi gibi.

AÇIKLAMALAR

Okudu¤unuz “Bahar Kasidesi” ad›yla tan›nm›fl 39 beyitten oluflan bir kasidedir.
Bafllang›ç bölümünde ilkbahar tasviri yap›lmaktad›r.

Kaside, Türk fliirinde gazelden sonra en çok kullan›lan naz›m fleklidir. Bir kifliyi
ya da yeri öven fliirlerdir. Beyit  say›s› 33- 99 aras›nda de¤iflir. Uyak düzeni gazel
gibidir. ‹lk beyitine matla, son beyitine makta, flairin ad›n›n geçti¤i beyite taç beyit, en
güzel beyitine de beytü’l - kasid denir.

Kaside alt› bölümden meydana gelir:

1. Nesîb veya teflbîb: Do¤a güzelliklerinin dile getirildi¤i bölümdür. Kasideler
nasîb k›s›mlar›n›n konular›na göre adland›r›l›rlar.  Bahariye, îdiye, sûriye gibi. 

2. Girizgâh : As›l konuya girifli sa¤lamak için yaz›lan girifl beytidir.

3. Medhiye: Bu bölümde kasidenin sunuldu¤u kifli övülür.

4. Tegazzül: fiair kaside içinde medhiye bölümünden sonra uygun bir yerde ayn›
vezin ve kafiye ile gazel söyler.

5. Fahriye: fiairin kendisini övdü¤ü bölümdür.

6. Dua: Kasidenin bu son bölümünde flair, övdü¤ü kiflinin baht›n›n aç›k, ömrünün
uzun olmas› için dua eder.

Kasideler konular›na göre adland›r›l›rlar. Tanr›n›n birli¤ini anlat›rsa tevhit,
ba¤›fllanmas›n› dilerse münacaat, Hz. Peygamber’i anlat›rsa naat, bir kimseyi övüp
faziletlerini söylerse methiye, kötü taraflar›n› belirtip yererse hicviye, bir kimsenin
ölümünden duydu¤u üzüntüyü belirtirse mersiye ad›n› al›r.
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RUBA‹

Esrâr›n› dil zaman zaman söyler imifl

Hengâme-i gamda dâstan söyler imifl

Aflk ehli olup da, mihnet-i hicrâna

Ben sabr ederim diyen yalan söyler imifl

Haletî

GÜNÜMÜZ TÜRKÇES‹YLE

Gönül (senin) s›rlar›n› zaman zaman söylermifl.

Gam, dert, tasa vaktinde destan söylermifl.

Afl›k olup da ayr›l›k derdine, kederine, belas›na 

“Ben sabr ederim.” diyen yalan söylermifl.

HAZIRLIK 

Okudu¤unuz rubailerin yazar› Azmizade Mustafa Haleti (1570-1631) ayd›n bir
çevre içinde yetiflmifltir.  ‹yi bir medrese ö¤reniminden sonra müderris, kad› ve
kazasker olmufltur. Rubai türünün en verimli flairi olan Haletî, rubailerini Rubaiyat-›
Haletî adl› bir kitapta toplam›flt›r.

Rubai, dört m›sral›k divan edebiyat› naz›m fleklidir. Dört dörtlük anlam›na gelir.
Birinci, ikinci ve dördüncü m›sralar kendi aralar›nda uyakl›, üçüncü m›sra ise 
serbesttir.

Rubai vezinleri de denilen aruz kal›plar›n›n say›s› 14’tür.

Rubai’nin en belirgin özelliklerinden biri de her m›sran›n de¤iflik rubai 
vezinleriyle yaz›labilmesidir.

Rubailerde flairler genellikle dünya görüfllerini dinî ve tasavvufi düflüncelerini,
aflk anlay›fllar›n› k›sa ve özlü bir flekilde ifllerler. ‹lk üç m›sra düflünceyi haz›rlar. As›l
verilmek istenen düflünce dördüncü m›srada çarp›c› bir flekilde söylenir.

XVIII. yüzy›l›n büyük flairi Nedim’e “Haletî evc-i rubaide uçar anka gibi”
dedirtecek kadar ustad›r Haletî.

HAZIRLIK 

‹ranl›larda Ömer Hayyam, Araplarda Ömer bin Ferid, Türk edebiyat›nda da
Haletî, (1570-1631) rubai ustas› olarak tan›nm›fllard›r.

Ça¤dafl Türk edebiyat›nda rubai söyleyen yazarlar› araflt›r›p örnekler veriniz.

RUBA‹

☛



Rubai’nin az yaz›lmas›n›n nedenleri nedir?
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☛
ANLAMA YORUMLAMA

1. Gönül s›rlar›n› niçin söylüyormufl?

2. Gönlün üzüntülü oldu¤u zamanlarda destan söylemesinin nedenini yaz›n›z.

3. Haletî, ayr›l›k karfl›s›nda sabrederim diyen afli¤a inanmamas›n› nas›l 
aç›klayabilirsiniz? 

D‹L

Ey sevgili, “Sevdim seni...” derken dilim ol! Dilim ol!

Al’dan duva¤›m, k›nam ; ›fl›ktan telim ol! 

Ben yollara yaln›z ç›kamam... Kolla beni!

Sevdinse e¤er, gel, tut elimden... Elim ol!

Ârif Nihat ASYA

Ça¤dafl Türk fliirinde rubai biçiminin kullan›ld›¤› görülür. Yahya Kemal Beyatl›,
Ârif Nihat Asya, Naz›m Hikmet, Ümit Yaflar O¤uzcan rubailer yazm›fl flairlerden
birkaç›d›r.
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fiARKI

Bir safâ bahfledelim gel flu dil-i naflada

Gidelim serv-i revân›m yürü Sa’d-âbâd’a

‹flte üç çifte kay›k iskelede âmâde

Gidelim serv-i revân›m yürü Sa’d-âbâd’a

Gülelim oynayal›m kâm alal›m dünyadan

Ma-i Tesnim içelim çeflme-i nev-peydâ-
dan

Görelim âb-› hayat akd›¤›n ejderhâdan

Gidelim serv-i revân›m yürü Sa’d-âbâd’a

Bir sen ü bir ben ü bir mutrib-i pâkîze-edâ

‹znin olursa e¤er bir de Nedîm-i fleydâ

Gayr› yârân bugünlük edib ey flûh fedâ

Gidelim serv-i revân›m yürü Sa’d-âbâd’a

GÜNÜMÜZ TÜRKÇES‹YLE

“fiu kederli gönüle gel bir nefle
ba¤›fllayal›m. / Yürü ey servi boylum
Sa’dâbâd’a gidelim / ‹flte üç çifte kay›k
iskelede haz›r bekliyor / Yürü ey servi
boylum Sa’dâbâd’a gidelim. 

Gülelim, oynayal›m dünyadan murat
alal›m / Yeni yap›lm›fl çeflmeden cennet
suyu içelim / Ejderhan›n a¤z›ndan 
ö l ü m s ü z l ük suyunun akt›¤›n› görelim/
Yürü ey servi boylum Sa’dâbâd’a gidelim.

Bir sen, bir ben bir de temiz edal› çalg›c› /
E¤er izin verirsen  bir de aflk ç›lg›n›
Nedim ile/ Ey bafltan ç›kar›c›, di¤er 
dostlar›m›z› bugünlük feda ederek / Yürü
ey servi boylum Sa’dâbâd’a gidelim.

HAZIRLIK ÇALIfiMALARI

Divan edebiyat›nda flark›lar, herkes taraf›ndan okunmak için yaz›ld›¤› için daha
sade bir dille yaz›l›rd›. 

Bu türün en çarp›c› örneklerine Nedim’in flark›lar›nda rastlar›z. Bizlere aktard›¤›
rengârenk günlük hayat sahnelerinde XVIII. yüzy›l ‹stanbul’unu sözcükleriyle 
ölümsüzlefltirir Nedim: Göksu, havuz, müzik, kay›klarda okunan flark›lar ve sevgili ile
hayat› paylaflman›n güzelli¤i.

Dilimizden düflürmedi¤imiz flark›lar bizlere neler anlat›rlar?

fiARKI

Nedîm

Fe i lâ tün  / Fe i lâ tün / Fe i lâ tün / Fe i lâ tün

“Sa’dâbâd, iskelede bekleyen üç çifte kay›k, gülelim, e¤lenelim.” sözleri bu fliirin
yaz›ld›¤› Lale Devri ile ilgili neleri akla getiriyor?☛

☛
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Okudu¤unuz flark›da birçok cümle kurulufl yönünden ‹stanbul a¤z›yla yaz›lm›flt›r.
“‹flte üç çifte kay›k iskelede âmâde”. Bütün fliirde eskimifl say›lacak çok az say›da
anlat›m biçimi vard›r: “Âb-› hayât akd›¤›n” fiark› oldukça sade bir dille yaz›lm›flt›r.
fiark›da geçen yabanc› sözcüklerden baz›lar›n›n söylenifl flekilleri halk a¤z›nda 
zamanla de¤iflerek Türkçeleflmifltir: Geh, gâh, gibi.

Divan edebiyat›nda fliirlerin hayatla ilgisi pek aranmazd›. Her flair taraf›ndan
ortaklafla kullan›lan düflünceler, basmakal›p sözler ve benzetmelerle anlat›l›rd›. Nedim,
divan edebiyat›n›n bu gelene¤ini elinden geldi¤i  kadar b›rakarak gördü¤ü ve yaflad›¤›
hayat› fliirlerinde yans›tm›flt›r.

fiark› naz›m türü XVIII yüzy›lda Lale Devri’nde e¤lence dünyas›n›n do¤urdu¤u
ortamda çok geliflmifltir.

Enderunlu Faz›l ve Enderunlu Vas›f, tan›nm›fl di¤er flark› yazarlar›d›r.
Cumhuriyet döneminde klasik örneklere ba¤l› kalarak Yahya Kemal Beyatl› da flark›lar
kaleme alm›flt›r:

AÇIKLAMALAR

XVII. yüzy›l flairlerinden Nedim, Lale Devri’nin ‹stanbul’unu yans›tan fliirleriyle
tan›nm›fl usta flairlerimizdendir. Okudu¤unuz flark›s›nda flair, ‹stanbul’un güzelli¤ini,
eflsiz ve benzersiz oluflunu, bu güzel yerde sevgilisiyle birlikte olmak istedi¤ini 
anlatmaktad›r.

Klasik edebiyat›m›zda naz›m birimi beyittir. Ancak üç, dört, befl, alt›, yedi.....
m›sral› bendlerden oluflan naz›m flekilleri de kullan›lm›flt›r. Bunlar›n genel ad› musam-
matt›r. Musammatlarda bendler aras›nda konu bütünlü¤üne de dikkat edilir.

fiairler son bendde mahlaslar›n› söylerler.

Musammatlar çok çeflitli konularda yaz›l›rlar.

Edebiyat›m›zda musammatlar›n en çok murabba, muhammes, terkibibent ve
terciibent flekilleri kullan›lm›flt›r.

Musammat›n en yayg›n olan› dört m›sral› bentlerden oluflan murabbad›r.
Murabban›n gelifltirilmesiyle flark› ortaya ç›km›flt›r. Bestelenmek üzere yaz›lan ve dört
m›sral›k bentlerde  oluflan naz›m biçimine flark› denir. fiark› biçimi Türk flairlerince
gelifltirilmifltir. Bestelenmesi düflünüldü¤ü için müzik usullerine uyan aruz kal›plar›yla
özellikle “Mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feilün” kal›b›yla yaz›l›r. fiark›larda konu olarak
genellikle aflk sevgili ve e¤lence temalar› ifllenir. fiark›n›n en yayg›n biçimi murabbaya
benzeyen yani “aaaa / bbba / ccca” kafiye düzeninde yaz›lan›d›r.

Okudu¤unuz  flark›da geçen günlük konuflma dilinin özelliklerini bulmaya
çal›fl›n›z.☛
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ANLAMA YORUMLAMA

1. fiark›lar ço¤unlukla hangi konu üzerine yaz›l›r?

2. Nedim’den okudu¤unuz flark›da neler anlat›ld›¤›n› aç›klay›n›z.

3. fiiirde sözü geçen e¤lenceler nelerdir?

4. Okudu¤unuz flark›n›n temas›n› yaz›n›z.

fiARKI

Kalbim yine üzgün seni and›m da derinden;

Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden!

Üzgün ve k›r›lm›fl gibi en ince yerinden,

Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden!

Senden boflalan ba¤r›ma gözyafllar› dolmufl!

Gördüm ki yaz›n bast›¤›m›z otlar› solmufl.

Son demde bu mevsim gibi benzin de kül olmufl.

Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden!

Mef  ü  lü  /  me  fâ  î  lü  / me  fâ  î  lü /  fe  û  lün

Yahya Kemal BEYATLI

Eski fiiirin Rüzgâr›yla



Sözlük yard›m›yla bu murabbay› siz  de günümüz  Türkçesiyle yazmay› deneyiniz.
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MURABBA

HAZIRLIK 

Murabba, halk fliirimizdeki koflmaya benzer.

“fiehzade Mustafa Mersiyesi” ile ünlü XVI. yüzy›l divan edebiyat›n›n tan›nm›fl
flairlerinden Tafll›cal›  Yahya Bey’in kaleme ald›¤› murabbay› okuyacaks›n›z.

Divan edebiyat› flairleri aras›nda baflka murabba yazarlar›n› da araflt›r›n›z. 

MURABBA

1

Yüz çevürdün çünkü benden yâr-› a¤yâr ol begüm

Dimeyem ben ömrüm oldukça bana yâr ol begüm

Gün gibi hüsn ile bir flâh-› cihân-dâr ol begün

Var heman flimden girü sa¤ ol begüm var ol begüm

(...)

2

Âfl›k-› sâd›klarun hâlin di¤er-gûn eyledün

Gûfle-i fürkatde herbirini mecnûn eyledün

Çünkü Yahya bendeni pür-derd dü mahzûn eyledün

Var heman flimden girü sa¤ ol begum var ol begüm

Tafll›cal› Yahya Bey

☛
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fiiirde geçen “yüz çevirmek” sözünü aç›klay›n›z.☛
Murabban›n konusu genellikle aflk, sevgi, övgü, yergi, sitem ve özlemdir.

Coflkun söyleyiflleriyle bizlere yurtseverlik ve hürriyet duygular›n› anlatan vatan
flairi Nam›k Kemal, 1787 Frans›z ‹htilali ile geliflen düflüncelerini fliirinde olanca
gerçekli¤i ile yans›t›r.

AÇIKLAMALAR

Temas› “sitem” olan dörder m›sral›k bentlerden oluflan divan edebiyat› naz›m
flekillerinden murabbay› okudunuz. XVI. yüzy›lda divan edebiyat›n›n tan›nm›fl
mesnevi, gazel ve kaside flairi Tafll›cal› Yahya Bey, fiehzade Mustafa Mersiyesi ile

tan›n›r.

Birinci dörtlükte yüz çeviren, baflkalar›na kanan sevgiliye, ikinci dörtlükte yüz
çeviren, baflkalar›na kanan sevgiliye sesleniliyor. ‹kinci dörtlükte sevgilinin yapt›klar›
dile getiriliyor.  Duygular, son m›sralara ba¤lanarak bu m›sra tekrarlan›yor. “Bundan
sonra var git beyim, sa¤ ol var ol.”

Murabba aruzun her kal›b›yla yaz›labilir. Halk edebiyat›m›zdaki koflmaya 
benzer. Bent say›s› 3-7 aras›nda de¤iflir. Birinci bendin dördüncü dizesi her bendin
sonunda tekrarlan›yorsa bunu murabba-› mütekerrir denir.

Bu tür fliirlerin uyak düzeni flöyledir:

1 -------------- a 2 -------------- b 3 -------------- c 4 -------------- d

-------------- a -------------- b -------------- c -------------- d

-------------- a -------------- b -------------- c -------------- d

-------------- a -------------- a -------------- a -------------- a

Naz›m flekilleri aras›nda tek k›tadan oluflan k›ta rubai ve tuyu¤ gibi fliirler de
vard›r.
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MURABBA

S›dk ile terk edelim her emeli, her hevesi

K›ral›m hâil ise azmimize ten kafesi,

‹nledikçe eleminden vatan›n her nefesi,

Gelin imdâda, diyor, bak, budur Allâh sesi.

......

Mahveder kendini bülbül bile hürriyet için; 

Çekilir mi bu belâ âlem-i pür-mihnet için!..

Dîn için, devlet için, can çekiflen millet için

Azme hâil mi olurmufl bu çürük ten kafesi!

Memleket bitti, yine bitmedi hâlâ sen, sen...

Bize bu hâl ile bizden büyük olmaz düflmen

Dest-i a’dâday›z, Allâh için ey ehl-i vatan!

Yetiflir terk edelim gayri hevâ vü hevesi. 

Nam›k KEMAL

ANLAMA YORUMLAMA

1. fiair sevgilisine seslenirken hangi duygular içindedir?

2. fiiirde geçen “padiflah” sözü  hangi anlamda kullan›lm›flt›r?

3. Okudu¤unuz murabban›n iki dörtlü¤ünde konu birli¤i olup olmad›¤›n› araflt›r›n›z.

4. fiiirin uyak  düzenini gösteriniz.
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TERK‹B‹BENT

DOKUZUNCU BENT

1. Pek rengine aldanma felek eski felektir
Zirâ fele¤in meflreb-i nâ-sâz› dönektir

2. Yâ bister-i kemhâda ya vîrânede can ver
Çün bay u gedâ hâke berâber girecektir.

3. Allâh’a s›¤›n flahs-halîmin gazab›ndan
Zirâ yumuflak huylu at›n çiftesi pektir.

4. Bed-asla necabet mi verir hiç üniforma
Zer-dûz palan ursan eflek yine eflektir

5. Nush ile yola gelmeyeni etmeli tekdîr
Tekdîr ile uslanmayan›n hakk› kötektir.

6. Milyonla çalan mesned-i izzette ser-efrâz
Birkaç kuruflu mürtekibin cây-› kürektir.

7. îmân ile din akçad›r erbâb-› g›nâda
Nâmus u hamiyyet sözü kald› fukarâda

Ziya Pafla

TERK‹B‹BENT

HAZIRLIK 

Londra’da Nam›k Kemall ile “Hürriyet” gazetesini ç›karan Tanzimat edebiyat›
flairlerinden Ziya Pafla, Terkibibent’i ile tan›nm›flt›r.

Tanzimat’la bafllayan yenileflme hareketinin öncülerinden Ziya Pafla fliirlerinde
ç›karc›l›¤›, ikiyüzlülü¤ü, h›rs›zl›¤›, yüzsüzlü¤ü, adaletsizli¤i elefltiren bir sanatç›d›r.

Türk edebiyat›n›n yenileflmesi ve öz kaynaklar›na dönmesini savunan Ziya
Pafla’n›n Paris’te yazd›¤› Terkibibenti Do¤u ve Bat› kültürünün izdüflümlerini
özdeyifllere dönüfltürerek okuyucuya yans›t›r.

Yazd›klar› eserlerle daha uygar ve ahlakl› bir toplum oluflmas› için çaba harcayan
baflka Türk yazarlar›ndan da örnekler veriniz.

Ziya Pafla

☛



Divan fliirinde Terkibîbibent yazmada usta olan baflka flairler olup olmad›¤›n›
araflt›r›n›z.  
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AÇIKLAMALAR

Ziya Pafla’n›n ünlü eseri Terkibibent on iki benttir. Bu çok sevilen eserinde Ziya
Pafla, toplumu içinden çürüten yanl›fl davran›fllar› sert bir dille yerer.

Terkibibent, bentlerden kurulan naz›m fleklidir.  Her bentte iki bölüm vard›r.
Terkiphane bölümü en az befl beyitten oluflur. Her terkiphanenin sonunda bentleri 
birbirine ba¤layan ve tek beyitten oluflan ikinci bölüme vas›ta ad› verilir. Buna “vas›ta
beyti” ya da “bendiye” de denir. Bu beyit bölümleri anlamca birbirine ba¤lar.Vas›ta
beyti her bendin sonunda yineleniyorsa bunlara terciibent ad› verilir.

GÜNÜMÜZ TÜRKÇES‹YLE

1. Zaman de¤iflmifl gibi görünse de dünya düzeninin hilelerine yine aldanma,
de¤iflen bir fley yok. Zira dünya dönek tabiatl›d›r, güvenilmez.

2. Ya ipek kumafll› bir yatakta ya da viranede öl, ne fark eder. Çünkü zengin ve
yoksul ayn› topra¤a gireceklerdir.

3. Sessiz duran, yumuflak huylu görünen, kimselerden kork, sab›rlar› taflt›¤›nda
karfl›lar›nda durulmaz. Zira yumuflak huylu at›n da çiftesi güçlü olur.

4. Üniforma, mayas› bozuk olana soyluluk vermez. Efle¤e s›rma ifllemeli eyer
vursan da eflek yine eflektir.

5. Nasihat ile uslanmayanlar› önce k›namal›, azarlamal›. Azarlamakla da 
ak›llanmazsa, hakk› dayakt›r.

6. Milyonla çalan›n yeri, memurluk derecelerinin en yükse¤idir ve derece veren,
bafl yükseltendir. Birkaç kurufl rüflvet alan›n cezas› ise kürektir.

7. Zengin olanlarda sermaye, din imand›r, ifllerini bunlar› kullanarak yürütürler.
Namuslu olma, yurdunu yak›nlar›n› düflünme, koruma gayreti yoksullara kald›. 
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ÖLÇME DE⁄ERLEND‹RME

1. Bu bölümde okudu¤unuz fliirlerin kurallar› önceden belirlenmifl naz›m 
flekillerine uyularak yaz›ld›¤›n› nas›l anlad›¤›n›z› belirtiniz.

2. Okudu¤unuz fliirlerdeki ahengin hangi ögelerle sa¤land›¤›n› belirleyiniz.

3. fiiirlerdeki duygu atmosferi di¤er beyit ve bentlerde farkl› sözcüklerle tekrar edip 
etmedi¤ini araflt›r›n›z.

4. Divan fliirinde evrensel ve insana özgü olan temalar›n nas›l ifade edildi¤ini yaz›n›z.

5. ‹nceledi¤iniz fliirlerde rastlad›¤›n›z Arapça ve Farsça sözcüklerin çok say›da 
oluflunu aç›klay›n›z. 

ANLAMA YORUMLAMA

1. Dokuzuncu bendin birinci beytindeki kinayeli anlat›m› aç›klay›n›z. 

2. Ziya Pafla’n›n fliirinde yerdi¤i davran›fllardan hangileri günümüzde de 
geçerlidir?

3. Ziya Pafla’ya göre; ipek kumafll› bir yatakta ya da viranede ölmenin aras›nda niçin
bir fark yoktur?

4. fiair niçin milyonlar çalan yükselirken küçük bir rüflvet alan›n kürek cezas›na 
çarpt›r›lmas›na karfl› ç›kmaktad›r.

5. fiiirin temas›n› yaz›n›z.
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HALK fi‹‹R‹

Halk içinden ç›km›fl ad› bilinen veya bilinmeyen flairlerin hece ölçüsü ile 

meydana getirdikleri manzum eserlere halk fliiri denir. Halk fliirine hem adlar› bilinen

âfl›k veya saz flairleri, hem de ilk söyleyeni bilinmeyen, zamanla de¤iflikli¤e u¤ram›fl

anonim fliirler girer.

Türk halk fliiri gelene¤i yaz›n›n bilinmedi¤i zamanlara kadar ç›kar›labilir. 

Divan-› Lügat’it Türk’teki manzum metinler Türk halk fliirinin uzun geçmifli hakk›nda

bize fikir verir.

Halk flairleri eskiden toplumun önemli bir üyesi say›l›rlard›. Kopuz eflli¤inde

söyledikleri fliirler, halk›n iyi ve kötü günlerinde çok etkiliydi.

fiairler Türk kavimleri aras›nda çeflitli adlar alm›fllard›r. Türkler bunlara “Kam”,

“Baks›”, “Oyun” “fiaman” ve “Ozan” demifllerdir.

Halk fliirinin naz›m birimi dörtlük, vezni ise hece veznidir. Çok az olmakla

beraber aruz vezninin kullan›ld›¤› da görülür.

Halk flairlerinin “parmak hesab›” olarak adland›rd›klar› hece ölçüsü, dizelerdeki

hece say›s›n›n eflit olmas›d›r. Her fliirin bir kal›b› vard›r. Tekdüzeli¤i önlemek, fliirde

belli bir ses uyumu oluflturmak amac›yla kal›plar/ dizeler belli parçalara ayr›l›r.

Dizelerin bu ayr›lma yerlerine “durak” ad› verilir. Türk fliirinde 3 heceliden 16 heceliye

kadar çeflitli ölçüler kullan›lm›flt›r. fiairlerimiz hece ölçüsünün daha çok 7’li 8’li, 11’li

kal›plar›n› 6 + 5 = 11  tercih etmifllerdir.
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Alad›r gözlerin / siyaht›r kafl›n

Arad›m cihan› / bulunmaz eflin

Yaylan›n kar›ndan / beyazd›r döflün

Uzan›p üstüne / ölesim geldi

Karacao¤lan

4 + 4 = 8

Aflk› odu / ci¤erimi

Yaka geldi / yaka gider

Garip bafl›m / bu sevdây›

Çeke geldi / çeke gider

fierefo¤lu

4 + 4 + 3 =  11

Kurtulamam / üç nesnenin / elinden

Biri firkat / biri gurbet / biri aflk

Üçü bilmez / birbirinin / dilinden

Biri firkat / biri gurbet / biri aflk

Gevheri

7 + 7 = 14

Ya¤›z atlar kiflnedi / meflin k›rbaç flaklad›

Bir dakika araba / yerinde duraklad›

Faruk Nafiz ÇAMLIBEL

Karacao¤lan

Faruk Nafiz ÇAMLIBEL
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Halk fliirinde yayg›n olarak ele al›nan konular›n baz›lar› flunlard›r:

a) Do¤a ve insan güzellikleri / güzellemeler

Bereket var topra¤›nda tafl›nda

K›r›k k›r›k eser yelin Binbo¤a

Seyfilerin döner yan› bafl›nda

Faraz avc› ister yerin Binbo¤a

Dadalo¤lu

b) ‹nsan ve baflka varl›klar› elefltirme / tafllamalar

‹lim ilim bilmektir

‹lim kendin bilmektir

Sen kendini bilmezsin

Ya nice okumakt›r

Yunus Emre

c) Kahramanl›klar, savafllar / koçaklamalar

Belimizde k›l›c›m›z kirmâni

Tafl› deler m›zra¤›m›n temreni

Hakk›m›zda devlet etmifl ferman›

Ferman padiflah›n da¤lar bizimdir

Dadalo¤lu

ç) Ölen kifli veya kifliler / a¤›tlar

Suya gider al yazmas› bafl›nda

‹smi kad›n kendi on befl yafl›nda

Dünyay› terk etti pek genç yafl›nda

Dayanmal› Hakk’›n emri böyledir

Anonim

d) Nasihat / Ö¤üt 

Dinle sana bir nasihat edeyim

Hat›rdan gönülden geçici olma

Yi¤idin bafl›na bir ifl gelince

An› yâd illere aç›c› olma

Halk fliirinde genellikle yar›m uyak  kullan›l›r. Uyak çeflitleri yar›m, tam, zengin,
tunç ve cinasl› olmak üzere befl çeflittir.
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ANON‹M HALK fi‹‹R‹

Söyleyeni belli olmayan, kuflaktan kufla¤a sözlü olarak yay›lan, ilk söyleyeni

unutuldu¤u için halk›n ortak mal› olan edebî ürünler anonim halk edebiyat›n›

o l u fl t u r u r l a r. Bu eserler zamanla ve yay›ld›klar› bölgelerin özelliklerine göre 

de¤iflikliklere u¤ram›fllard›r. A¤›zdan a¤›za dolaflarak yay›l›rken bir k›sm› unutulmufl,

bir k›sm› oldu¤u gibi korunmufl, bir k›sm› da herkesin kendinden bir fleyler katmas›yla

de¤iflmifltir.

Anonim halk fliirleri halk›m›z›n ortak ac›lar›n›, sevinçlerini, özlemlerini, sosyal

geliflmelerini yüzy›llar ötesinden ça¤›m›za tafl›yan kültür varl›klar›m›zd›r.

Anonim halk fliirinin özellikleri:

* Sözlü olarak yaflayan bir edebiyatt›r.

* Halk›n konuflma dili gibi yal›nd›r.

* Naz›m birimi dörtlüktür.

* Manzum eserlerde ölçü hece ölçüsüdür.

* Daha çok yar›m uyak kullan›lm›flt›r.

* Aflk, ölüm, hasret, yi¤itlik, gurbet gibi her zaman insanlar›n ilgisini çekecek

konular ifllenmifltir.
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MÂN‹

MÂN‹LER

1
Akl›n karmakar›fl›k
Ol düflmanla bar›fl›k
Fal›n pek ayd›n ç›kt›
Yollar›nda var ›fl›k
(Fal mânileri)

2
Almaya al olayd›m
Serviye dal olayd›m
Elâ gözlü yarimin
At›na nal olayd›m
(Sevda mânileri)

3
Mendilimin uçlar›
Ç›kamam yokufllar›
Yâre selâm götürün
Yedi da¤›n kufllar› 
(Mektup mânileri)

4
Davulumun ipi kaytan
S›rt›mda kalmad› mintan
Ver efendim bahfliflimi
Alay›m s›rt›ma mintan
(Bekçi ve davulcu mânileri)

5
Su gelir deste gider
Ayr›l›r dosta gider
Gurbet yans›n y›k›ls›n
Sa¤ gelen hasta gider
(Gurbet mânileri)

6
Bura Yemin’dir
Gülü çemendir
Giden gelmiyor
Acep nedendir
(A¤›t mânileri)

HAZIRLIK 

Halk aras›nda “mâni yakmak”, “mâni düzmek” fleklinde geçen halk edebiyat›
ürünü manilerin konusu insanl›¤›n evrensel temas› aflkt›r.

Su gibi ak›c› ve sade dilleri, ahengi sa¤layan redifleri ve uyaklar› ile ak›lda 
kolayca kalabilen “halk fliirinin incileri” mâniler halk taraf›ndan söylenerek
yaflat›lm›flt›r yüzy›llar boyu.

Aile büyükleriniz ve çevresindeki kiflilerden bildikleri mânileri ö¤renerek 
defterinize yaz›n›z.

☛
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☛

AÇIKLAMALAR

Türk boylar›nda çeflitli adlar verilen mâniler genellikle yedi heceli dört dizeden
oluflmufl fliirlerdir. Anonim halk fliirinin en çok kullan›lan naz›m türü olan mâniler,
halk›m›z›n ortak duygular›n› dile getiren k›sa ve özlü ürünlerdir. Kültürümüzde mâni
söyleme gelene¤i çok eskilere dayan›r.

Mânilerin temel konusu aflkt›r. Ancak çeflitli konularda söylenmifl mâniler de
vard›r. Bunlar niyet mânileri, sevda mânileri, ifl mânileri, bekçi-davulcu mânileri, 
mektup mânileri fleklinde s›ralayabiliriz. Özellikle kad›nlar›n dü¤ünlerde toplant›larda,
karfl›lamalarda, u¤urlamalarda, sohbetlerde mâni söylemeleri bir gelenek halinde
günümüzde de yaflamaktad›r.

Mâniler, genellikle yedi heceli dört dizeden oluflmufl fliirlerdir. Uyak düzeni
“aaba”  fleklindedir. Yani ilk iki dize ile son dize birbiriyle uyakl›, üçüncü dize ise
serbesttir.

Mânide anlat›lmak istenen duygu ve düflünce son iki dizede söylenir. ‹lk iki dize
uya¤› doldurmak veya as›l düflünceye bir girifl yapmak için söylenir ve ço¤u zaman
anlam  yönünden son iki dizeye ba¤l› de¤ildir.

Dört dizesinde de hece say›s› eflit olan mânilere düz mâni denir.

Dereler dolmasayd›

Çiçekler solmasayd›

Ölüm Allah’›n emri

Ayr›l›k olmasayd› 

‹lk dizesi yedi heceden daha az olan mânilere kesik mâni denir.

Güle naz

Bülbül eyler güle naz

Girdim bir dost ba¤›na

A¤layan çok gülen az

] Doldurma dizeler 

] Konu: Ayr›l›k
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ANLAMA YORUMLAMA

1. ‹kinci mânide ilk iki dizenin konu ile ilgisi var m›d›r?

2. Üç numaral› mânide “yedi da¤›n kufllar› ile yâre selâm yollaman›n” nedenini 
aç›klay›n›z.

3. Alt›nc› mânide geçen Yemen’in gülü niçin çemene benzetilmifltir?

4. Mânilerdeki halk söyleyifline uygun düflen sözcükleri gösteriniz.

Kesik mânilerde genellikle cinas vard›r. Bu nedenle “cinasl› mâni” diye
adland›r›l›r. Cinas, yaz›l›fllar› ayn›, anlamlar› farkl› sözcüklerin oluflturdu¤u uyak
fleklidir.

Kesik mânilerin birinci dizesi yedi veya sekiz heceye tamamlanarak söylenirse
ayakl› mâni ya da doldurmal› kesik mâni denir.

Mâniler de di¤er halk fliiri türleri gibi özel bir ezgiyle söylenirler.
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CEZAY‹R TÜRKÜSÜ

Ceyazir’in de harmanlar› savrulur
Savrulur da sa¤ yan›na devrilir
Eller annem der de bafl›m çevrilir

Çelenleri mermer tafll› Cezayir
Güzelleri hilal kafll› Cezayir

Cezayir’in de menekflesi top biter
Aras›nda da e¤ilim ot biter
Bu ayr›l›k annem bize çok gider

Çelenleri marmer tafll› Cezayir
Güzelleri hilal kafll› Cezayir

Cezayir’in de yüksek olur evleri
‹çindedir a¤alar› beyleri
Türkçe bilmez de Arapçad›r dilleri

Çelenleri marmer tafll› Cezayir
Güzelleri hilal kafll› Cezayir

Cezayir’in de gemileri ya¤lan›r
Ya¤lan›r da iskeleye ba¤lan›r
Eller annem der de yüre¤im da¤lan›r

Çelenleri marmer tafll› Cezayir
Güzelleri hilal kafll› Cezayir

TÜRKÜ

HAZIRLIK 

Hayat›m›z› do¤umdan ölüme kadar içine alan bir konu geniflli¤ine sahip olan
türkü, Türk’e özgü, Türk’e iliflkin anlamlar›na gelen bir sözcüktür.

Türkler, türkülere “y›r”, “c›r” ad›n› vermifllerdi.

Hikmet Dizdaro¤lu, Anadolu’da türkünün ilk örne¤ini XVI. yüzy›l halk 
flairlerinden Öksüz Dede’nin verdi¤inin alt›n› çizer.

Niçin türkü dinledi¤imizi ya da söyledi¤imizi araflt›r›n›z.

☛



Türkülere yürekten ba¤lanmam›z›n› nedenleri ne olabilir?
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☛

AÇIKLAMALAR

Türkü, Türklere özgü bir naz›m fleklidir. Türki sözünden ortaya ç›km›flt›r.

‹lk söyleyeni, söylendi¤i andan bafllayarak unutulan, bozulmalara eklemelere,
zenginleflmelere u¤rayarak ezgili bir flekilde söylenen fliirlere türkü ad› verilir.
Türkünün en önemli özelli¤i ezgisidir.

Türkülerde aflk, ölüm, hasret, gurbet, ayr›l›k gibi bireysel veya k›tl›k, deprem,
savafl gibi toplumsal olaylar konu edilir.

Okudu¤unuz “Cezayir Türküsü”nde gurbet ac›s› ve anne özlemi dile getirilmiflti.
Halk›n duygular›n›, özlemlerini, sevinçlerini ve ac›lar›n› yans›tan türküler halk›n ortak
zenginli¤idir.

Türküler ço¤unlukla üçer ya da dörder dizeli bentler ve her bendin sonunda
tekrarlanan “ba¤lama” ya da “kavufltak” denilen nakarat dizelerinden oluflur. Ölçüleri
7’li, 8’li veya 11’li hece ölçüsüdür. Türküler, ezgilerine, konular›na ve bentlerdeki dize
say›lar›na göre grupland›r›labilir.

Ezgilerine (bestelerine) göre; bozlak, kayabafl›, türkmâni...

Bentlerdeki dize say›lar›na göre; üçleme, dörtleme, beflleme...

Konular›na göre; aflk, ayr›l›k, çoban-do¤a tüküleri,tören-dü¤ün türküleri, ölüm,
askerlik türküleri, oyun havalar› gibi isimler al›rlar.

Türküler kimi araflt›rmac›larca söylendikleri bölgelere (Urfa havalar›, E¤in
havalar› vb.) göre de s›n›fland›r›lm›flt›r.

Afla¤›daki “Alifl” adl› Rumeli türküsü “a¤›t türkülere” örnektir.

Dü¤ün haz›rl›klar›n›n bafllad›¤›  günlerde Gülsüm’ün sevdi¤i Alifl faytonuyla
Lom çay›n›n üstünden geçerken köprü y›k›l›r, Tuna nehrine düfler, kaybolur. Ac› haberi
alan Gülsüm, üzüntüsünden kendini Tuna nehrine atar. Bu haber herkesi yasa bo¤ar,
sonra kimin yakt›¤› bilinmeyen “Alifl” adl› türkü ç›kar ortaya. 
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AL‹fi

Alifl’imin kafllar› kare

Sen açt›n sineme yâre

Bulamad›m derdime çare

Görmedin mi ah civan Alifl’imi Tuna boyunda

Evleri var hâre hâre

Benleri var dâne dâne

Saramad›m kana kana

Görmedin mi ah civan Alifl’imi Tuna boyunda

Evleri var set bafl›nda 

Benleri var sol kafl›nda

Yaz›k oldu genç yafl›nda

Görmedin mi ah civan Alifl’imi Tuna boyunda

Rumeli Türküsü

ANLAMA YORUMLAMA

1. Okudu¤unuz türkünün konusu ve temas› nedir?

2. Türküde geçen deyimleri belirleyiniz.

3. Türkünün uyak flemas›n› bulunuz.

4. Türküdeki nakaratlar› gösteriniz.

5. “Cezayir Türküsü”nde anlat›lan gurbet ac›s›n›n en yo¤un oldu¤u yerleri 
belirtiniz. 
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ÂfiIK TARZI HALK fi‹‹R‹

Âfl›k ad› verilen flairler taraf›ndan saz eflli¤inde sözlü olarak aktar›lan eserlerin
oluflturdu¤u halk fliiri türüne “âfl›k tarz› halk fliiri” denir. XV. yüzy›ldan sonra h›zla
geliflerek günümüze kadar gelen bu edebiyat›n tan›nm›fl flairleri aras›nda Köro¤lu, Kul
Mehmet, Karacao¤lan, Âfl›k Ömer, Gevherî, Bayburtlu Zihnî, Seyrânî, Dertli, Emrah ve
Âfl›k Veysel’i sayabiliriz.

Ellerinde sazlar›yla yurdun dört buca¤›n› dolaflarak fliirlerini söyleyen âfl›klar,
hem tan›nm›fllar hem de halk›n fliir zevkinin oluflmas›nda etkili olmufllard›r.

XVI. yüzy›la kadar sözlü gelenek hâlinde sürüp giden âfl›k edebiyat› ürünleri bu
yüzy›ldan bafllayarak cönk ad› verilen defterlere geçirilmeye bafllanm›flt›r.

Naz›m birimi dörtlüktür.

Ölçü, hecenin 7’li, 8’li, 11’li kal›plar›d›r. Baz› flairler klasik Türk fliirinin 
etkisiyle aruz ölçüsünü de kullanm›fllard›r.

fiiirlerde daha çok yar›m uyak tercih edilmifltir.

Aflk, ayr›l›k, güzellik, ölüm, tabiat, kahramanl›k, toplumsal olaylar ifllenmifltir.

Saz flairleri halk›n konuflma dilini kullanm›fllar; halk söyleyifllerine, deyimlere,
mecazlara yer vermifllerdir.

Âfl›k tarz› halk fliirinin en çok kullan›lan naz›m flekilleri koflma ve semaidir.
‹flledi¤i konuya göre koflma türleri; güzelleme, koçaklama ve a¤›t ad›n› al›r.
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KOfiMA

HAZIRLIK ÇALIfiMALARI

“Dünyaya geldi¤im anda

Yürüdüm ayn› zamanda

‹ki kap›l› bir handa

Gidiyorum gündüz gece” dörtlü¤üyle hepimizin gönlüne yerleflen Âfl›k Veysel
halk fliirinin son büyük isimlerindendir.

Çevrenizde bu gelene¤i sürdüren saz flairleri tan›yor musunuz? 

KOfiMA

Ben gidersem saz›m sen kal dünyada,

Gizli s›rlar›m› aflikâr etme,

Lal olsun dillerin söyleme yâda,

Garip bülbül gibi ah ü zâr etme

Gizli dertlerimi sana anlatt›m,

Çal›flt›m sesimi sesine katt›m,

Bebe gibi kollar›mda yaylatt›m

Hayal-i hat›r et beni unuma.

Bahçede dut iken bilmezdin saz›,

Bülbül konar m›yd› dal›na baz›?

Hangi kufltan ald›n sen bu avaz›?

Söyle do¤rusunu, gel inkâr etme.

Âfl›k Veysel

☛



Halk fliirinde baflka koflma flairlerini  de tan›yor musunuz?
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☛

Benim her derdime ortak sen oldun;

A¤larsam a¤lad›n, gülersem güldün.

Saz›m bu sesleri turnadan m’ald›n?

Pençe vurup sar› teli s›zlatma.

Ay geçer, y›l geçer, uzarsa ara,

Giyin kara libas, yaslan duvara.

Yan›ndan, gö¤sünden aç›l›r yara,

Yâr gelmezse yaralar›n inletme.

Sen petek misali, Veysel de ar›,

‹nleflir beraber yapard›k bal›.

Ben bir insano¤lu,  sen bir dut dal›.

Ben babam›, sen ustan› unutma

Âfl›k Veysel

AÇIKLAMALAR

Âfl›k Veysel, halk fliirimizin yak›n dönemde yetiflen en güçlü, en duyarl› 
seslerindendir. Çocukken geçirdi¤i çiçek hastal›¤› yüzünden gözlerini yitiren flair,
fliirlerini çok sevdi¤i saz›yla paylaflm›flt›r.

Okudu¤umuz fliirde saz›n› s›rlar›n› paylaflan en yak›n bir arkadafl› olarak görüp
onunla dertlefliyor.

Türk halk fliirinin temel biçimlerinden olan koflma, dört dizeli dörtlüklerden
oluflur. Koflman›n uyak örgüsü

1. xa xa, bbba, cca...

2. abab, cccb, dddb...

3. aaab, cccb, dddb... flekillerinde olabilir.

Koflmalarda yar›m uya¤›n kullan›m› daha yo¤undur.

Koflma hecenin 6+5, 4+4 + 3 ve 4+3, 4+4 kal›plar›yla söylenir.
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Ezgilerinin farkl› özelliklerine göre koflmalar Acem koflmas›, Kerem, Kesik
Kerem, Gevheri, Ankara koflmas›, Elpük koflmas›, Bay›nd›r koflmas›, Sivrihisar
koflmas›, Bülbül koflmas›, Topal koflma fleklinde s›ralan›r.

Koflmalarda aflk, gurbet, ayr›l›k, güzellik, savafl, vuruflma, karamanl›k, yurt
sevgisi, tabiat güzellikleri ifllenir.

Koflmalar içinde insan ve tabiat güzelliklerini dile getirenler güzelleme, yerme
amac›yla söylenenler tafllama, kahramanl›k gibi duygular› dile getirenler de a¤›t ad›n›
al›rlar.

ANLAMA YORUMLAMA

1. fiair saz› ile neleri paylaflm›flt›r?

2. Saz flairin derdine nas›l ortak olmufltur?

3. “Ben babam›, sen ustan› unutma” dizesini aç›klay›n›z.

4. Koflma naz›m fleklinin özelliklerini fliirde gösteriniz.

5. fiiirin temas›n› bulunuz. 



TÜRK EDEB‹YATI 4

78

SEMA‹

SEMA‹

1

Bizim sahralar›n bafl›   

Pare pare duman flimdi

Seviflmesi bir hofl olur

Ayr›lmas› yaman flimdi

2

Gülün çevresi hâr m’ola

Çekti¤im ah u zâr m’ola

Acep bizi arar m’ola

O kafllar› keman flimdi

3

Arasam yâri bulurdum

Yolunda kurban olurdum

Bir gün görmesem ölürdüm

Gör neyledi zaman flimdi

4

Erisin da¤lar›n kar›

Ben çekerim ah u zâr›

Kâdir mevlâm gönder yâri

Gönül ister heman flimdi

HAZIRLIK 

Erzurumlu Emrah, ad›n› en çok yazd›¤› semailerle duyurmufl halk flairlerimizdendir.

Okuyaca¤›m›z fliirinde sevdi¤ine duydu¤u özlemi dile getiriyor Erzurumlu Emrah.

Duygular›m›z›  düflüncelerimizi anlatmaya yönlendiren nedenleri araflt›r›n›z.

Erzurumlu Emrah

☛
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☛

AÇIKLAMALAR

Okudu¤unuz semaide Erzurumlu Emrah, ayr›l›¤›n ne kadar zor oldu¤undan
yak›n›yor. Gurbetin insanlar› sevdiklerinden ay›rd›¤›n›, eski günlere özlemini dile
g e t i r i y o r. Sevdi¤ine kavuflmak için dilek diliyor. Sevgilisinin de onun yolunu 
bekledi¤ini anlat›yor fliirinde.

ANLAMA YORUMLAMA

1. Birinci dörtlükteki “yaman” sözcü¤ünü aç›klay›p m›sraya katt›¤› anlam› 
söyleyiniz.

2. Benzetmeleri gösteriniz

3. Semai’de “ kafllar› keman” diye sözedilen kimdir?

4. Size göre fliirin temas› nedir?

Yabanc› kökenli sözcüklere pek rastlanmayan fliirde “ah u zâr”, “serv-i revan”
gibi sözcük gruplar› edebiyat›m›zda çok kullan›lan söyleyifl biçimleridir. “Pare pare”,
“kurban olmak” gibi sözcük ve söyleyifllere halk dilinde çokça rastlan›r.

Halk edebiyat› naz›m flekillerinden semai’nin hece ve aruzla yaz›lan iki çeflidi
vard›r. Heceyle yaz›lan semai, flekil aç›s›ndan koflmaya benzer. Uyak flemas› xaxa/abcb,
/dddb, / eeeb, .... fleklindedir.

Semai’lerde tabiat güzellikleri sevgi, aflk, ayr›l›k vb. konular ifllenir. Özel bir
ezgiyle söylenirler. Koflmaya göre daha hafif, daha uçar› bir havas› vard›r.

5

Benim aflnam flimdi ç›kar

Ç›kar da yollara bakar

Emrah’› odlara yakar

Boyu serv-i revan flimdi

Erzurumlu Emrah
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D‹NÎ TASAVVUF‹ TÜRK fi‹‹R‹

Tasavvuf, Türklerin ‹slamiyet’i kabülünden sonra Anadolu’da yerleflen bir dinî
düflünce ve yaflama felsefesidir. X. yüzy›ldan sonra tasavvuf Anadolu’da yay›lmaya
bafllar.

XII. yüzy›lda yaflayan Ahmet Yesevî, fliirleri ile tasavvuf edebiyat›n›n önde 
gelenlerindendir. Daha sonralar› Yunus Emre, Mevlâna Celâleddin-i Rumî, Kaygusuz
Abdal, Pir Sultan Abdal ve di¤er tasavvuf flairleri yetiflmifltir. ‹fllenen konular Allah
aflk›, do¤ruluk, dünyan›n gelip geçici oldu¤u, ahlak, terbiye, toplum, nefse 
hâkimiyettir. Klasik Türk fliiri ve halk fliiri naz›m flekilleri kullan›lm›flt›r.

Ölçü a¤›rl›kl› olarak hece ölçüsüdür.

Naz›m flekilleri ve türleri ilahi, nefes, nutuk, devriye, flathiye vb.dir.

Genellikle yar›m uyak kullan›lm›flt›r.

Naz›m birimi dörtlüktür.

Anlat›m içten ve coflkuludur.

Tasavvuf düflünürlerine mutasavv›f ad› verilir. Mutasavv›flara göre Allah’› 
bilmeden ona ulafl›lamaz. Allah› bilmek ise önce kendini bilmekle bafllar:

“‹lim ilim bilmektir

‹lim kendin bilmektir

Sen kendini bilmezsin

Ya nice okumakt›r.”

Yunus Emre
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‹LAH‹

HAZIRLIK 

Tasavvuf düflüncesine göre evrende herfley Tanr›’n›n görüntüsünden baflka bir fley
de¤ildir. Bu tek olan varl›k, bütün güzellikleri üzerinde toplam›flt›r.

‹nsan yokluktan kurtulmak istiyorsa dünyaya ba¤l› tutkular›n› yok etmelidir.
Tanr› aflk›yla gönlünü bedenini eriterek ona ulaflmal›d›r.

K›saca  söz etti¤imiz tasavvuf düflüncesine ba¤l› baflka flairlerden de örnekler
bulunuz.

‹LAH‹

Hüdâyâ cümle-i âlem
Sana âfl›k seni özler
Melek cinn ü benî- Âdem
Sana âfl›k seni özler

Zemin olmufl yolunda hâk
Eder deryâ yakalar çâk
Dün ü gün raks eder eflâk
Sana âfl›k seni özler

Seherde aç›lan güller
Öten flûrîde  bülbüller
Benefflelerle sümbüller
Sana âfl›k seni özler

E¤er Mecnûn e¤er Leylâ
E¤er Vâm›k e¤er Azrâ
E¤er kûh u e¤er sahrâ
Sana afl›k seni özler
...

Hüdâyî’ye erip hâlât
Visâlinden bula lezzât
Efendi cümle mevcûdât
Sana âfl›k seni özler

Aziz Mahmut Hüdayî

☛
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AÇIKLAMALAR

Tasavvuf düflüncesinde insan tekrar Tanr›ya dönecektir. As›l amaç insanlar› 
bir tak›m s›n›fland›rmalara sokmadan, ay›rmadan sevmektir. Mutasavv›flar bu yönde
düflündükleri için yaflad›¤›m›z dünyan›n çekicili¤ine kap›lmazlar. Tek istekleri do¤ru,
iyi, dürüst, özü sözü bir insan olarak Tanr›’ya büyük bir aflkla ba¤lanmakt›r.

‹lahisini okudu¤unuz Aziz Mahmut Hüdâyî, evrendeki tüm varl›klar›n Tanr›ya
âfl›k oldu¤unu, onu özlediklerini, feleklerin bu aflk sayesinde döndü¤ünü anlat›yor.

ÖLÇME DE⁄ERLEND‹RME

1. Anonim halk fliirini nas›l grupland›rabilirsiniz?

2. Okudu¤unuz anonim halk fliiri örnekleriyle müzik aras›nda nas›l bir iliflkiden söz 
edebilirsiniz?

3. ‹nceledi¤iniz anonim halk fliiri örneklerini konular›na göre s›ralay›n›z.

4. Ders notunuzun bu bölümünde yer alan mâni ve türkünün temalar›n› bulunuz.

5. Anonim halk fliirini divan fliiri ile karfl›laflt›r›n›z.

ANLAMA YORUMLAMA

1. Aziz Mahmut Hüdâyî, kime sesleniyor?

2. “Fele¤in gece gündüz raks etmesi”nin nedeni nedir?

3. fiiirde anlat›lan Leylâ ile Mecnûn hikâyelerinin ilahi aflkla olan iliflkisi ne 
olabilir?

4. fiiirin temas› nedir?
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KEREM ‹LE ASLI H‹KÂYES‹

HAZIRLIK 

“Çal›kuflu yazar› Reflat Nuri Güntekin, Çanakkale’de uzun k›fl gecelerinde komflu
han›mlar›n okuryazarlar›n›n toplanarak okuduklar› hikâyeleri hayat›nda tan›d›¤› en
büyük bir zevk ve heyecanla hat›rlad›¤›n› söyler an›lar›nda.

Eskiden halk hikâyeleri âfl›klar taraf›ndan halk› e¤lendirmek için anlat›l›rd›.

Kerem ile Asl›, halk hikâyeleri aras›nda, en tan›nm›fl ve sevilenlerindendi.

William Shakespeare’in Romeo ve Juliet adl› trajedisi de Kerem ile Asl› gibi bir
türlü birleflemeyen iki sevgilinin hüzünlü hikâyesini anlat›r.

Kavuflamayanlar›n hikâyelerinin anlat›ld›¤› baflka hikâyeleri de araflt›r›n›z.

KEREM ‹LE ASLI

[ Kerem, Isfahan flah›n›n o¤ludur. fiah›n hazinedarl›¤›n› yapan Keflifl’in k›z›
Asl›’y› sever. fiah, Keflifl’ten k›z› o¤luna ister. Keflifl, Müslümana k›z vermek 
istemezse de flah›n dile¤ini aç›kça reddedemedi¤i için bir zaman diler, zaman sona
ermeden kar›s›n› ve k›z›n› al›p memleketten gizlice kaçar. Bunun üzerine Kerem de
Asl›’n›n peflinden yollara düfler. Kuzeybat› ‹ran’›n, Kafkasya’n›n, do¤u, orta ve
Güneydo¤u Anadolu’nun birçok flehir, da¤ ve yaylalar›n› böylece dolafl›r. Yan›nda
sad›k arkadafl› Sofu vard›r. Kerem elinde saz›yla diyar diyar dolaflan bir âfl›k olmufltur.
Her gitti¤i yerde rastlad›¤› kimselere, da¤lara, tafllara, ›rmaklara, da¤lardaki hayvanlara
saz çalar, onlardan Asl›’n›n izini sorar. Y›llarca süren bu gurbet ateflinde pifle pifle
olgunlafl›r, keramet sahibi bir “Hak âfl›¤›” olur. Tanr› onun her dile¤ini yerine getirir,
önüne ç›kan engeller kalkar, da¤lar›n kar›, duman› gider, ›rmaklar geçit verir, beddua
etti¤i kimseler ya da nesneler harap olur. Y›llarca kovalad›ktan sonra Kayseri’de onlara
yetiflir. ‹lkin k›zdan yüz bulamaz. Kendi sevgisinin üçte birini olsun Asl›’ya vermesini
Tanr›’dan diler; duas› kabul olunur, Asl› da Kerem’e âfl›k olur. Bir gece gizlice kaçmak

☛
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isterlerse de, buluflamazlar. Keflifl’in ahbab› olan Kayseri Beyi’nin adamlar› Kerem’i
tutarlar; Kerem “Hak âfl›¤›”  oldu¤unu ispat edince, Bey, Keflifl’e, k›z› Kerem’e 
vermesini emreder. Keflifl, Kayseri’den kaçar. Kerem yine pefllerine düfler. Nihayet
Halep’te onlara eriflir. Halep Paflas›’na kendini sevdirir. Pafla, Keflifl’i zorlayarak k›z›
Kerem’e vermeye raz› eder. ‹ki sevgilinin nikâhlar› k›y›l›r.  K›z›n› Kerem’e yâr 
etmemeye ahdetmifl olan Keflifl;  Asl›’ya son dü¤mesine kadar çözüldükten sonra  tekrar
kendili¤inden iliklenen  sihirli bir gömlek giydirir. Kerem, Asl›’n›n dü¤melerini bir
türlü çözemez, ateflli bir ah çeker, yan›p kül olur. Asl›, da¤›lan külleri saç›yla toplarken
bir k›v›lc›m da onu tutuflturur. Böylece, iki sevgilinin ancak külleri biribirine kavuflur]. 

Afla¤›daki parçada, Kerem’in Ürgüp’ten Kayseri’ye gidifli anlat›lmaktad›r.

Cevdet KUDRET

... Kerem yola revan olup giderken Elmal› da¤›’na geldiler. Kerem, Sofu’ya:

– Bu da¤› bilir misin? Buna Elmal› da¤› derler. E¤len bir türkü söyleyeyim de
öyle gidelim:

Ald› Kerem:

Gel gidelim Sofu kardefl

Bugün Asl›’m göç eylemifl

Ben a¤lar›m sen a¤lama

Bugün Asl›’m göç öylemifl

A¤lama Sofu a¤lama

Asl›’n›n yurdun saklama

Gidelim yoldan e¤leme

Bugün Asl›’m göç eylemifl

Elmal› da¤’dan aflm›flt›r

Parmak dere’den geçmifltir

Kayseri’ye ulaflm›flt›r

Bugün Asl›’m göç eylemifl

Karfl›m›zda ulu da¤lar

Gönül muhabbeti ça¤lar

Asl› göçmüfl Kerem a¤lar

Bugün Asl›’m göç eylemifl
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Böyle deyip kesti. Bir de oradan giderken bir kara da¤ görüp bafllad› a¤lamaya.
Sofu eyitti:

– Niçin a¤lars›n?

Kerem eyitti:

– Bu da¤a ad›yla san›yla Karada¤ derler. Bafl›n› duman bürümüfl deyip giderken
bunlar susad›lar. Da¤da su ararken duman çöküp birbirlerini kaybettiler. Bu kadar
arad›lar, bulamad›lar. Kerem eyitti:

– Yarabbi, bir taraftan Sofu’yu ve bir taraftan sevdi¤imi kaybettim. Benim hâlim
ne ola? Bafl›ma neler geldi? Bu genç yafl›mda anama babama hasret kald›m.

deyip a¤layarak ald› saz› eline, bakal›m ne dedi?

Ald› Kerem:

Arzulad›m geldim Kara da¤ seni

Nedir bu çekti¤im elinden senin

Akt› çeflmim yafl› Ceyhun’a döndü

Acep kimler geçer selinden senin

Dilerim bafl›na sam yeli essin

fiu kara ba¤r›n› taflç›lar kessin

Elvan çiçeklerin yans›n tutuflsun

Kimseler kokmas›n gülünden senin

Marallar›n azg›n azg›n ay›lar

Çeflmelerin derin derin kuyular

Bellerini kessin yad haramiler

Bezirgân geçmesin ilinden senin

Kerem der: serinden duman gitmesin

Lale sünbül mor beneffle bitmesin

Bahçenizde yad bülbüller ötmesin

Han Asl›’m geçmifltir yolundan senin deyip kesti. Bir de hava aç›ld›. Birbirlerini
buldular. Da¤dan afla¤› inip andan Erciyes da¤›na ç›kt›lar. Kerem arkas›na bakt› ki
inkisar etti¤i da¤ cay›r cay›r yanar. Hâlâ o da¤ kapkarad›r. Ve Kayseri taraf›ndan Han
Asl›’n›n dahi rüzgâr ile kokusu gelirdi. Bunlar giderken bir yaylaya geldiler. Gördüler
ki bir çoban koyun güder. Kerem, Sofu’ya eyitti:
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– Gel flu çobandan sevdi¤imi soray›m,

deyip yan›na geldi:

– Bu taraftan bir Keflifl geçti mi,

dedi. Çoban dahi:

– Bana bir türkü söylersen haber veririm, dedi. Kerem:

– Pekâlâ,

deyip ald› saz› eline, bakal›m ne dedi?

Ald› Kerem:

E¤len çoban e¤len haber soray›m

Dudu dillim Kayseri’ye vard› m›

Mecnun oldum varam soram bulay›m

Asl› Han’›m Kayseri’ye var d› m›?

Karad›r kafllar› gözü sürmeli

Keten gömlek giyer gö¤sü dü¤meli

Güzeller içinde Asl›’y(›) ö¤meli

Asl› Han’›m Kayseri’ye vard› m›?

Derdli Kerem ister Haktan yard›m›

Mevlâm bir kuluna verme derdimi

Asl› göçtü viran koydu yurdumu

Asl› Han’›m Kayseri’ye vard› m›?

deyip kesti. Çoban da:

– Hak murad›n› versin, gönlün hofl olsun,

deyip Keflifl’in Kayseri’ye gitti¤ini haber verdi. Kerem yol revân olup Kayseri’ye
geldi...

Âfl›k Kerem, 1930
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☛
Hikâye, bafltan sona kadar naz›m ve nesir kar›fl›k olarak düzenlenmifltir. Hikâye

kahraman› Kerem’in bafl›ndan geçmifl gibi gösterilen olaylar›n ço¤u ola¤anüstü bir
özellik tafl›maktad›r.

Kerem ile Asl› hikâyesi 1849/50 y›l›ndan bu yana tafl basmas›yla ve matbaa
harfleriyle pek çok bas›lm›flt›r.

Halk hikâyeleri iki bölümde toplanm›flt›r:

1. Sevda hikâyeleri (Kerem ile Asl›, Âfl›k Garip, Emrah ile Selvi, Elif ile
Mahmud, Tahir ile Zühre vb.)

2. Kahramanl›k hikâyeleri (Köro¤lu, Kirmanflah vb.)

ANLAMA YORUMLAMA

1. Kerem ile Asl›’n›n birbirlerine kavuflamamalar›n›n nedenini yaz›n›z.

2. Daha önce okudu¤unuz Dede Korkut hikâyeleri ile Kerem ile Asl› hikâyesini 
karfl›laflt›r›p benzer ve farkl› yerlerini belirtiniz. 

3.  Kerem genç yafl›nda annesine babas›na niçin hasret kal›yor?

4. Hikâyede yer alan masal ögelerini gösteriniz.

5. Kerem ile Asl› hikâyesini yeniden yazsayd›n›z sonunu nas›l bitirirdiniz? Niçin?

ÖLÇME VE DE⁄ERLEND‹RME

1. Halk hikâyelerindeki kahramanlar›n ortak özelliklerini bir örnek vererek 
belirtiniz.

2. Halk hikâyelerindeki mekânlar gerçek mi yoksa kurmaca m›d›rlar? Aç›klay›n›z.

3. Kerem ile Asl› hikâyesindeki zaman›n metin içindeki rolü nedir?

4. Bu bölümdeki metinde size göre evrensel  olan tema nedir?

5. Halk hikâyelerinin yaz›l›fl›n› neye ba¤l›yorsunuz?

AÇIKLAMALAR

Okudu¤unuz Kerem ile Asl› hikâyesi, halk›n ortak mal›d›r. Kimin taraf›ndan
düzenlendi¤i belli de¤ildir. Hikâyede ad› geçen Kerem, XVII. yüzy›l bafllar›nda
yaflad›¤› san›lan bir saz flairidir.
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GÖSTERMEYE BA⁄LI EDEBî MET‹NLER / TEMAfiA (KARAGÖZ, 
MEDDAH, ORTA OYUNU, KÖY SEY‹RL‹K OYUNLARI)

Türk halk tiyatrosu dört ana bafll›k alt›nda toplan›r.

1. Gölge Oyunu (Karagöz)

2. Orta oyunu

3. Meddah

4. Köy Seyirlik Oyunu

Bu oyunlar›n hepsi belli bir metne dayanmayan sözlü ürünlerdir. Olay her
defas›nda yeni bir anlat›m tarz›yla seyirciye aktar›l›r. Oyunlarda söyleflenler aras›ndaki
karfl›tl›¤›n belirlenmesi en önemli noktalardan biridir. Tuluat tiyatrosunda buna anahtar
vermek denir. Gölge oyununda Hacivat; orta oyununda Piflekâr; kukla tiyatrosunda,
ihtiyar, anahtar veren kifliler aras›ndad›r. Oyunlar söz, raks, mimikle, flaklabanl›k 
üzerine kurulmufltur. ‹kinci Dünya Savafl›’ndan sonra yayg›nlaflan epik tiyatro, absürt
tiyatro ve kabare türüyle geleneksel Türk tiyatrosu aras›ndaki benzerlikler dikkat 
çekicidir.

Bu bölümde Karagöz’ü, meddah› ve orta oyununu seçilen örneklerle daha
yak›ndan tan›yacaks›n›z.
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TEMAfiA (HAC‹VAT KARAGÖZ)

KANLI KAVAK

[ Muhavere: Bu bölümde, okumam›fl halk tabakas›n› temsil eden Karagöz’le,
okumufl kimseleri temsil eden Hacivat karfl›lafl›r; Hacivat’›n lügatli konuflmalar›na
Karagöz ters anlamlar verir, ikisi aras›ndaki kültür, dil ve zihniyet ayr›l›¤›, konuflmalarda
komik bir havan›n do¤mas›na yol açar.

Fas›l: Bu bölümde as›l konuya girilir.

Selanik ile Serez aras›nda “Kanl› Kavak” diye an›lan bir kavak vard›r. Kanl›
Kavak bir cindi. Önünden geçenlerin yolunu keser, ço¤unu ortadan kald›r›r; “çift gelen
oradan tek geçer, tek gelen hiç geçemez”, Karagöz oradan geçerken çarp›l›r, “yang›n
bak›r›” gibi bir hâl al›r. Hacivat gelir, Karagöz’ü görür, o da çarp›l›r. Dua ile ikisi de
iyileflir. Karagöz, elindeki baltayla Kavak’›n dallar›n› kesmeye bafllar. Korucu Arnavut
gelir, beylik koruyu kesti¤i için Karagöz’e dayak atar, boynuna ip tak›p onu ortal›kla
dolaflt›rmaya kalkar, Karagöz bu cezadan güçlükle kurtulur.]

HAZIRLIK ÇALIfiMALARI

Fars flairi Attar’›n Üfltürname adl› eserinde “Usta bir perde oyuncusu vard›, 
bilgin bir kifliydi, asl› da Türk’tü; nakkafll›kta benzeri yoktu, her nereye gitse orada ifl
bulurdu; flafl›las› renklerle süslü suretler yapar, daima kendi kendine oynat›r dururdurdu.
Bütün suretler rengârenk nak›fll› idi, oyun için yedi perde kurmufltu.”  demektedir.

En tan›nm›fl Türk gölge oyunu Karagöz beyaz bir perdede, deve derisinden
yap›lm›fl renkli flekillerin hareket ettirilmesinden ibarettir.

Halk›n sözcüsü olan Karagöz’ün özellikle çocuklarca büyük bir ilgi ve sevgiyle
izlenmesini nas›l aç›kl›yorsunuz?

MUHÂVERE

Hacivat – Ah bilader (birader), sen art›k rezaleti ayyuka ç›kar›yorsun.

Karagöz – Döverim! Zerdaliyi tabaktan ç›karan kim?

Hacivat – Gördün bü bir kere! Kabahat sende de¤il, senin peder ü mâderindedir
(baban ve annendir);  ta’lîm ü terbiyene (ö¤retim ve e¤itimine) asla dikkat etmemifller,
hayvan kalm›fls›n.

Karagöz – Ben hayvan m›y›m?

Hacivat – Hayvans›n zahir!

Karagöz – Ben hayvan›m ha hani benim palan›m, hani benim yular›m?

Hacivat – Öyle senin bildi¤in gibi hayvan de¤il.

Karagöz – Ya nas›l hayvan›m?

Hacivat – Surette (d›fl görünüflte) insans›n amma, sirette (iç görünüflte) 
hayvandan fark›n yok.

☛
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Karagöz – Surat›n insan ama s›rt›n hayvan ne demek? Bu laf›n Türkçesi yok
mu?

Hacivat – Hayan-› nat›ks›n (konuflan hayvans›n)

Karagöz – Hamamc› Sad›k kim?

Hacivat – Adam olman›n yoluna bak... Bu münasebetsiz hâllerinden yüre¤imin
ya¤› eriyor.

Karagöz – Sen de yüre¤ini s›cak yere koyma.

Hacivat – A¤z›ndan ç›kan kelam (söz) söze benziyor mu? Onu öyle mi 
söylerler?

Karagöz – Nas›l demeli, Hacivat Beyefendi?

Hacivat – “Eksik olma kardeflim! Senin bana söyledi¤in sözler baba
nasihat›d›r, flimden sonra adam olmaya gayret ederim” filan desene!

Karagöz – Eksik olma kardeflim! Senin bana verdi¤in baba nasihat›d›r, bundan
böyle adam olmaya çal›fl›r›m, getr kuflan›r›m, arkama kolal› gömlek, kravat, baca¤›ma
bir pantolon, arkama ceket, elime eldiven gözüme gözlük, birinden bir de flemsiye
afl›r›r›m, adam olurum.

Hacivat – A budala, bir adam k›yafetle mi insan olur?

Karagöz – Öyle ya, ne zannettin? Adam k›yafetini düzdü mü nereye gitse itibar
ederler, üstün bafl›n eski püskü oldu mu kimse itibar etmez.

Hacivat – Karagöz, “âdemiyyet dâd-› Hakt›r (insanl›k Allah verg i s i d i r ) ,
herkese olmaz nasib” ‹fl senin bildi¤in gibi de¤il. Ah Karagöz, vaktiyle okuyup yaza-
yd›n hiç olmazsa târ-› cehaletten (cahillik Karanl›¤›ndan) kurtulmufl olurdun, senin bu
gabavetin (gabili¤in, ahmakl›¤›n) mektep görmemenden ileri gelir.

Karagöz – Ben neden mektep görmedim?

Hacivat – Vay! sen mektebe bafllad›n m›?

Karagöz – Bafllad›m ya, ne sand›n?

Hacivat – Bafllad›¤›n›z mekteb ibtidai mi yoksa rüfldiye mi idi?

Karagöz – ibtida ben bafllad›m.

Hacivat – Mürekkep yalad›n›z m›?

Karagöz – Evet, yalad›m.

Hacivat – Kâ¤›t karalad›n›z m›?

Karagöz – Paralad›m.

Hacivat – Yaz› ç›karabilir misin?

Karagöz – Yaz› ç›karmas› bi fley mi? Gel haddin varsa k›fl› ç›kar. Evde ne odun,
ne kömür, kesede bir paralar. Hak getire.
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Hacivat – fiimdi sana Arabîden bir fley sorsam cevap verebilir misin?

Karagöz – V›z›r v›z›r!

Hacivat – “Yakbizu” (kabz eder, al›r) ne kelime?

Karagöz – Yiyece¤im ama meydandan bir fley yok.

Hacivat – Anlafl›ld›, Arabîden bir fley bilmiyorsun; bir de Fârisîden soray›m.
“Men” demek ne demek, “tu” demek ne demek?

Karagöz – Tu senin surat›na! Durup dururken surat›ma tükürmeye ne hakk›n
var?

Hacivat – Fârisîce “men” demek ben demek, “tu” deme sen demek... Hani 
“mektep gördüm, mektebe bafllad›m” dedin; mektep gören böyle ebkem (dilsiz) mi
olur?

Karagöz – Ayol, ben mektebe bafllad›m ama, mekteb yap›l›rken rençberlikle
bafllad›m. 

Cevdet KUDRET

Karagöz
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ANLAMA YORUMLAMA

1. Karagöz’le Hacivat aras›ndaki anlaflmazl›k nereden do¤uyor?

2. Oyunda Hacivat ve Karagöz’ün kifliliklerine ›fl›k tutacak birkaç örnek bulunuz.

3. Karagöz ve Hacivat aras›nda geçen konuflmalardaki nükteleri gösteriniz.

4. Okudu¤unuz metnin ana fikri nedir?

AÇIKLAMALAR

Okudu¤unuz Karagöz oyununa eskiden hayal-i z›ll, z›ll-› hayal, hayal-i sitare gibi
adlar verilmiflti.

Karagöz oyunlar› yüzy›llarca halk›n tiyatro  ihtiyac›n› karfl›lam›flt›r.

Bir Karagöz oyunu; girifl, muhavere, fas›l ve bitifl bölümlerine ayr›l›r.

Son bölüm olan bitiflte sadece Karagöz ile Hacivat vard›r. Hacivat “Y›kt›n
perdeyi eyledin viran, Varay›m sahibine haber vereyim hemen.” diyerek perdeyi terk
eder. Karagöz de “Her ne kadar sürc-ü lisan ettik ise affola.” sözü ile oyunu bitirir. Her
tipin perdeye geliflinde ve oyun aras›nda müzikten yararlan›l›r.

Karagöz oyunu, hayalî veya hayalbaz denilen bir kifli taraf›ndan  oynat›l›r ve
seslendirilir.

Karagöz oyunlar›nda bafll›ca flu tipler yer al›r; Karagöz, Hacivat, Çelebi, Zenne,
Tiryaki, Beberuhi, Matiz, Külhanbeyi, Tuzsuz Deli Bekir, Rumelili, Kastamonulu,
Bolulu, Kayserili, Ayd›nl›, Trabzonlu, Harputlu, Acem, Arnavut, Yahudi, Rum, Acem...

As›l Kahramanlar Karagöz ile Hacivatt›r. Karagöz iflsiz, fakir, zeki, nüktedan bir
kiflidir, cahildir. Hacivat ise biraz okumufl, bilgiç geçinen, gösterifl merakl›s› bir yar›
ayd›nd›r. Oyun, ikisi aras›ndaki konuflmalarda yanl›fl anlafl›lmalardan do¤an çat›flmaya
dayan›r.

Karagöz oyunlar›ndaki baz› önemli fas›llar flunlard›r: Mahalle Bask›n›, Mand›ra,
Cambazlar, Karagöz’ün Evlenmesi, Kanl› Kavak, Kanl› Nigâr, Yalova Sefas›, Hamam,
Kay›k, Karagöz’ün fiairli¤i vb.

‹lk kez XIX. yüzy›lda yaz›ya geçirilmeye bafllanan Karagöz’ün bütün oyunlar›
Cevdet Kudret’in “Karagöz” adl› kitab›nda toplanm›flt›r.
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MEDDAH

‹HT‹YAR B‹R HANIMIN TRAMVAYA B‹NMES‹

(Mazlum Bey’den Bir Taklit)

– Haydi, efendim Topkap›! Topkap›’ya kadar! Valdan›m çocu¤u al›n, hadi, küçük
han›m yürüyün bakal›m.

– Hadi evlatc›m. Bu araba de¤il mi Topkap›’ya?

– Evet, valdan›m. Verin elinizi, geçin içeriye!

– Aaa! Ben öyle herkese elimi veremem. K›z, tut elimi de geçiim. (Bir dua okur)
Tü, tü, tü! Behîm, esta¤furullah! Hadi çocu¤un elinden de tut k›z!

– Haminneci¤im, ben simit isterim, eeee!

– Hadi geç içeriye, simidi sonra al›r›z.

– Valdan›m, geçin. fiimdi hareket edece¤iz!

– Amaan, hareket oluyormufl k›z! Allah muhafaza etsin! Saçak alt›nda durmak iyi
de¤ildir. Hadi, geç de k›z amaan, fle’edelim.

– Anneci¤im, Allah aflk›na atl›yal›m. Fazla gevezeli¤i b›rak can›m.

– Ne gevezeli¤iymifl, hadi fluraya otur bakal›m. Hadi bakiim. (Biletçiye)  fiimdi
gidecek mi?!

– Evet valdan›m, flimdi gidiyoruz!

– Aman maflallah, maflallah. Ah yavrum siftah ettim, ama inflallah bereketi iyidir.

– Valdan›m  nereye gideceksiniz?

– Nereye gidersem giderim, o sana ait de¤il!

HAZIRLIK

XX.yüzy›l›n en meflhur meddah› Aflkî Efendi’nin yapaca¤› gösteri için da¤›tt›¤›
el ilan›nda flunlar yazar: “Meddah-› fiehir Aflkî Efendi, Parmak Kapu 
caddesinde, tramvay yolundaki büyük gazinoda Ramazan-› fierif zarf›nda, her gece saat
üçte güzel hikâyeler nakletmekde oldu¤u erbâb-› zevke ilan olunur.”

Meddah›n hikâyesine kimsenin al›nmamas›, incinmemesi için “‹sim isme, semt
semte benzer. Geçmifl zaman söylenir, yalan gerçek dinlenir, vakit geçer. ”
diyerek bafllar. Hikâyesinin sonunda da: “Bu k›ssad›r bir mecmua kenar›nda 
kaydolunmufl, biz de gördük söyledik. Her ne kadar surç-i lisan ettikse affola.” demesi
gelenektendir.

Bu bölümde tek oyunculu bir tiyatro olan  meddah hikâyesi örne¤ini 
okuyacaks›n›z.

Hiç tek kiflilik modern tiyatro örne¤i izlediniz mi? Bu tür gösterilerde oyuncu
hangi özellikleri tafl›maktad›r?

☛
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– Rica ederim, valdan›m, ben kondoktorum. 

– Doktor musun? Allah aflk›na flu nabz›ma bak›ver bakiim.

– Anneci¤im, can›m her vakit bilet al›nd›¤›n› bilmiyor musun? Niçin böyle
aldan›yorsun?

– Aman sen de.  Aldan›yorsun maldan›yorsun, deme! Sinirim var üzerimde de
onun için. O¤lum fleye gidiciiz, Aksaray’a.

– Peki valdan›m. Çocuk sizin mi?

– Allah ba¤›fllarsa benim; k›z›m›n çocu¤u, benim torunum olur.

– Pekâlâ, çocuk için de bilet alacaks›n›z.

– Aaaa! Biz Hatce Teyzesine sorduk, 6 yafl›ndan büyük olursa, dedi. 

– Peki, valdan›m, bu 9 yafl›nda gözüküyor.

– Bakma onun öyle oldu¤una. Tosuncuk cinsi de onun için. Do¤du¤u vakit de
dokuz kilo gelmiflti. Kasap Ömer amcas›na tartt›rd›k. Hem maflallah, de! Yedi delikli
boncu¤u üstündedir.

Özdemir NUTKU

Meddahl›k ve Meddah Hikâyeleri



ANLAMA YORUMLAMA

1. Okudu¤unuz meddah hikâyesi bütünüyle nerede geçmektedir?

2. Tramvaydaki ihtiyar han›m nas›l bir kiflili¤e sahiptir?

3. Tramvaya binen ihtiyar han›m›n en çok hangi davran›fllar›  size komik geldi?

4. “‹htiyar Bir Han›m›n Tramvaya Binmesi” hikâyesinin bu bölümün “Aç›klamalar” 
k›sm›nda anlat›lan meddah hikâyelerinin özelliklerinden hangilerini içerdi¤ini 
anlat›n›z.
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☛

AÇIKLAMALAR

Meddahl›k, bir oyuncunun tek bafl›na haz›rlay›p sundu¤u bir seyirlik oyundur.
Meddah sözcü¤ü ise öven anlam›n› tafl›r.

Meddah kahvehanelerde hünerini gösterece¤i zaman dinleyicilerden daha yüksek
bir iskemleye oturur; elinde bir baston omuzunda da büyükçe bir mendil tutard›.
Mendili türlü ses ve flive taklitleri yaparken a¤z›n› burnunu kapamak için, 
bastonu da çeflitli gürültüler ç›karmak için kullan›rd›.

Türk halk hikâyeleri iki farkl› yolda geliflmifltir. Küçük flehir ve kasabalarda halk
hikâyeleri; ‹stanbul, Edirne, Ba¤dat, Bursa gibi büyük flehirlerde ise meddah hikâyeleri
ilgiyle karfl›lanm›flt›r. Meddah konular›n› hikâye kitaplar›ndan, sözlü halk
masallar›ndan ald›¤› gibi, büyük flehirlerin günlük hayat›yla ilgili çeflitli olaylardan da
esinlenir. Kiflileri ideal kahramanlar de¤il, toplum içinde her gün rastlanan insanlard›r.

Meddah hikâyeleri en çok yetiflkin erkek dinleyicilere seslenen bir anlat› türü idi.
Büyük konaklarda uzun k›fl gecelerinde tertiplenen sohbetlerde, halk için de 
kahvelerde, özellikle ramazan gecelerinde anlat›l›rd›.

Meddahl›kta sahne ve dekor yoktur. Meddah, erkek dinleyicilerin topland›¤› 
yerlerde oyununu sergiler. Özel bir k›yafeti, sahne düzeni bulunmaz. Yüksekçe bir
yerdeki sandalyeye oturarak taklide dayanan hikâyesini anlat›r.

Seyirci haz›r olunca meddah kürsüye ç›karak “Haak dostum Haak!” diye seslenir.
Bu meddah›n taklide bafllayaca¤›n›n göstergesidir. Ard›ndan k›sa bir dize okur.
“Söyledikçe sergüzeflti,verir bezme letafet. Dinle imdi bende-i âcizden bir hikâyet.”
K›sa bir “döfleme” den sonra as›l hikâyeye geçilir. ‹flte bütün ustal›¤›n› bu hikâyede
göstermek anlatacaklar›na canl›l›k getirmek zorundad›r meddah. Anlat›m bütünüyle ses
taklidine dayan›r. Taklidin en heyecanl› yerinde söz kesilir, elinde bir çanakla 
dinleyiciler aras›nda dolaflan birisi meddah için para toplar. Hikâye bitince seyircilerin
al›nmamas›, için bir özür cümlesi söylenerek gösteri bitirilir.

Ünlü seyahatnamesinde Evliya Çelebi, XVII. yüzy›lda ‹stanbul’daki meddahlar›n
say›s›n› seksen olarak gösterir. XVIII. yüzy›l›n en ünlü meddah› ise T›flî Çelebi’dir.
XIX. yüzy›lda öne ç›kan en büyük isim ise K›z A h m e d ’ d i r. (Metin A n d )
XX. yüzy›l›n bafllar›nda yetiflmifl olan meddahlardan Aflkî ve Surûrî bu sanat›n en ünlü
adlar› olarak ‹stanbullular›n an›lar›nda yaflarlar.
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ESK‹C‹ ABD‹

KAVUKLU – Bal›klar›n çeflidini bilmem nas›l tarif edeyim. Boynuzlusunu mu

istersin, uzun kuyruklusunu mu istersin, torpil gibisini mi istersin, hatta maymuna 

benzeyeni bile var, art›k o testereli elli ayakl›lar› saymayya hacet yok. Bunlar›n

aras›nda öyle güzelleri var ki insan›n çi¤ çi¤ yiyece¤i geliyor. Ya o renkleri, bir efli yok

ki sana göstereyim. Tarif edilemez y›lan gibilerini saym›yorum. Bildi¤imiz y›lan

HAZIRLIK 

II. Mahmut devrinde Saliha Sultan’›n dü¤ününün (1834) anlat›ld›¤› manzum bir
surnamede flu dizelere rastlar›z:

Çengiler eyledi raksa ikdâm

Doldu cümbifl ile meydan-› h›yâm

Leb-i etraf - nîflî›n- i meydân

Oldu orta oyunundan handân

Ortaoyunu en parlak günlerini Tanzimat döneminde yaflam›flt›r. 1874 s›ralar›nda
‹stanbul’da 500 kadar orta oyuncusu oldu¤unu yazar kitaplar.

Yaz›l› bir metne dayanmayan tiyatro oyunlar›na günümüzden örnekler veriniz.

ORTA OYUNU

☛
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bal›klar›n›n bambaflka çeflidi. Hep böyle gelip yan›ma surat›ma darg›n gibi durup

bak›yorlar. Derken ‹smailci¤im, bir de ne göreyim, tamam karfl›mda birçok gayet uzun

bacakl› tencere kadar kalças›, torba gibi vücutlu ve her baca¤›n›n üzerinden dibinden

taaa sivri ucuna kadar muntazam s›ralanm›fl binlerce dü¤me yok mu? Hem de nas›l,

biliyor musun? Birader vücuduna yak›ndan s›ralanmaya bafllayan sedef dü¤meler gayet

iri sivri ucuna geldikçe ufaklafl›yor. Çok korkunç  bir fleyler. Karfl›ma dizilmifl birkaç

ayaklar›n› dibe dayam›fllar öbür ayaklar›n› bana do¤ru uzat›p k›v›rarak çekiyorlar

çamafl›r ipi gibi türlü flekillere sokup duuyorlar, tencere gibi gözlerini de bana dikmifller

hain hain surat›ma bakm›yorlar m› birader?

P‹fiEKÂR –  Evet,  evet onlar›n  küçü¤ü adalarda çoktur. ‹smine de ahtapot 

derler.

KAVUKLU – Hiç de duymad›md› ‹smail bu ismi. Nas›l isim öyle bal›k ismi mi?

P‹fiEKÂR – Evet bal›k ismi efendim.

KAVUKLU – fiimdi bu korkunç fleyleri bizim adada nas›l tutuyorlar, birader

onlar müfrit bir fley.

P‹fiEKÂR – Can›m yiyece¤ini iflte o dü¤melere bir kere kapt›rd› m› art›k onun

elinden kurtulman›n imkân› kalmaz, zira bir tekini yap›flt›r›r yap›flt›rmaz derhâl boflta

olan di¤er alt› baca¤› ile o fleyin etraf›n› k›sk›vrak ip gibi sarar ve s›karak ya  öldürür

yahut canl› canl› a¤z›na götürür yavafl yavafl yer. fiimdi sen bunlarla hem de bir tanesi

de¤il de tamam dört tanesi ile karfl›laflm›fls›n. Eyvah, bari yemediler mi ne yapt›n 

birader? Yoksa yediler mi?

KAVUKLU – Ulan yenmifl olsayd›m flimdi burada m›, ahtopotlar›n karn›nda m›

olurdum?
Metin  AND

Kavuklu Hamdi’den

Üç Orta Oyunu



Meddah hikâyeleri daha sonraki y›llarda Türk tiyatrosunda nas›l 
de¤erlendirilmifltir?
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AÇIKLAMALAR

“Eskici Abdi” adl› orta oyunundan bir bölüm okudunuz. Oyunda konuflma 
dilinin bütün inceliklerinin sergilendi¤ini göreceksiniz. Piflekâr okumufl, kültürlü biri
oldu¤u için Arapça, Farsça sözcükler kullan›r. Kavuklu “anlamad›m” diyerek âdeta
Piflekâr’› Türkçe konuflmaya yönlendirir. Piflekâr da her sözün aç›klamas›n› yapar.

Orta oyunu dört bir yan› seyircilerle çevrilmifl üstü aç›k bir meydanda yaz›l›
metne ba¤l› olmayan bir konunun çat›s›na uyularak do¤açlama olarak oynan›r. Orta
oyunu meydan›nda sand›k odas›, kap›, dükkân, meydan, paravana, mevki ve parmakl›k
bulunur.

Müzik, raks, flark›, taklit ve muhavereden oluflan orta oyunu kol oyunu, meydan
oyunu adlar›yla da an›l›r. Orta oyunu meddah›n çok oyuncu taraf›ndan oynanan› ya da
Karagöz’ün  perdeden meydana inmifl fleklidir. XIX. yüzy›l›n ikinci yar›s›yla 
XX. yüzy›l›n ilk çeyre¤inde son hâlini gördü¤ümüz orta oyununun en az befl yüz y›ll›k
bir tiyatro türü oldu¤u bir gerçektir.

Orta oyununa yaz›l› bir metin yoktur. Oyuncular ellerindeki olay› istedikleri
biçimde iflleyerek seyirciye sunarlar. Usta orta oyunu oyuncular› bilinen tekerleme ve
nüktelere yeni eklemeler yaparak yeniden yaflam verirler.

Orta oyununda Piflekâr, Kavuklu, Frenk ve Zenne  ayn› kiflilik ve k›yafetlerle
ç›karlar.

Orta oyunu girifl, muhavere (söyleflmek) fas›l ve bitifl bölümlerinden oluflur.

XIX. yüzy›lda, Kavuklu Hamdi’nin ölümüne (1911) kadar bir süre daha yaflama
çabas› gösteren ortaoyunu, o tarihten sonra gittikçe ortadan silinmeye bafllam›flt›r.
Devrini tamamlam›fl bir uygarl›¤›n ürünü olan bu sanat tarihsel görevini yapt›ktan
sonra cumhuriyet devrinde yerini tiyatro ve sinemaya b›rakm›flt›r.
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ÖLÇME DE⁄ERLEND‹RME

1. Karagöz, meddah ve orta oyununun ortak noktalar› nelerdir? 

2. Okudu¤unuz metinleri grupland›r›n›z.

3. Göstermeye ba¤l› edebi metinlerin (temafla) birbirlerinden farklar›n› aç›klay›n›z.

4. Günümüzde Karagöz, meddah ve orta oyunun bulundu¤u yer nedir?

5. Temafla sanatlar›n›n tarihsel geliflimini k›saca belirtiniz.

ANLAMA YORUMLAMA

1. Kavuklu ile Piflekâr’›n söyleflisindeki konu nedir?

2. Okudu¤unuz bölümlerden yola ç›karak Kavuklu ve Piflekâr’› tan›t›n›z.

3. Anlat›lan olay›n gerçek olmad›¤›n› hissettiren ipuçlar› nelerdir?

4. Okudu¤unuz oyunun ana fikrini aç›klay›n›z.
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TEZK‹RE

HAZIRLIK

Kimi tezkirelerde kiflileri anlatan sat›rlar aras›nda rastlad›¤›m›z bilgiler bize  
o zamanki toplumun eksiksiz bir foto¤raf› gibi gelir. Bunlar› okurken toplumun 
o dönemdeki durumu aç›kça ortaya ç›kar. Tezkirelerin en özgün yönü de budur.

Geçmiflte yaz›lan tezkirelerle Behçet Necatigil’in “Edebiyat›m›zda ‹simler
Sözlü¤ü” adl› kitab›n› karfl›laflt›r›n›z.

M‹HRÎ HATUN

A m a s y a l › d › r. Hofl yarat›l›fll› kad›nd›r. Sultan Selim hazretlerine ve Sultan
Ahmet’e nice kasideler ve gazeller vermifltir. fiiirleri halk aras›nda meflhurdur.
Gazelleri gönül ehilleri aras›nda zikredilir. fiu beyitleri onun bilinen fliirlerindendir:

Dedim yüzünü görmedim evvelki görüflte.

Bürka götürüp açt› yüzün dedi gör iflte

Göz gördü gönül bildi ki ben küflte-i aflk›m

Kimse bana rahm etmedi bil iflte gör iflte

fiehî Bey

Sehî Bey Tezkiresi

☛



TÜRK EDEB‹YATI 4

Tezkireler modern Türk edebiyat›nda hangi türe dönüflmüfltür?

101

☛

AÇIKLAMALAR

Okudu¤unuz  metinde Mihrî Hatun hakk›nda çok k›sa bilgiler verilmektedir.

Divan edebiyat›nda çeflitli devirlerde yaflayan flairlerin k›saca hayat ve 
eserlerinden söz eden kitaplara “Tezkire” veya “Tezkire-i fiuara” (fiairler tezkiresi) ad›
verilir.

Okudu¤unuz Mihrî Hatun adl› tezkire de Sehî Bey taraf›ndan yaz›lm›flt›r. Türkçe
ilk fluara tezkiresini, Ali fiir Nevaî (1441- 1501) kaleme alm›flt›r.  Osmanl›larda yaz›lan
ilk tezkire, Sehî Bey’in (ölm. 1548) Heflt- Behiflt adl› eseridir. Cumhuriyet döneminde
‹bnülemin Mahmut ‹nal (1870 - 1957) bu gelene¤i Son As›r Türk fiairleri adl› kitab›nda
sürdürmüfltür. Edebiyat›m›zda iz b›rakan baz› tezkireler flunlard›r: Gülflen-i fiuara,
K›nal›zâde Tezkiresi, R›za Tezkiresi, Yumnî Tezkiresi, Belig Tezkiresi, Adab-› Zurafâ,
Silahtar Tezkiresi, Esrar Dede Tezkiresi, Tuhfe-i Na’ilî vb.

ANLAMA YORUMLAMA

1. fiuara tezkireleri nas›l eserlerdir?

2. Türkçede ilk fluara tezkirelerini kimler yazm›flt›r? Bu gelenek sürmüfl müdür?

3. Sehi Bey’in Mihrî Hatun hakk›nda verdi¤i bilgiler hangi yönden faydal›d›r?

4. Ansiklopedi ve ‹nternetten yararlanarak Türk edebiyat›nda kad›n flairlerden birini 
tan›t›n›z.
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ÂSIM TAR‹H‹ 

Hâcegândan Refi Efendi, ‹ran’a elçilikle gönderilmiflti. ‹ran flah›n›n, bilginlerden
Hoy müftüsü Ak ‹brahim’i elçi atay›p Refi Efendi ile birlikte gönderdi¤i haberi bundan
önce Ba¤dat’tan, bakanlar›n kula¤›na gelmiflti. Bu elçi, büyük bilginlerdendi. Bütün
bilginlerde bulunan benlik ve kendini be¤enmifllik s›fat›na ‹ranl› böbürlenmesi de

HAZIRLIK

Mütercim Âs›m tarihçi, flair ve dilcidir.

Gerçeklefltirdi¤i baflar›l› sözlük tercümeleri nedeniyle “Mütercim Âs›m” ad›yla
tan›nm›flt›r.

Mütercim Âs›m, Burhan-› Kaat› adl› sözlük çal›flmas›n›n bir bölümünü Sultan 
III. Selim’e sunmufltur.

Bat› taklitçili¤inin al›p bafl›n› gitti¤i bir dönemde, bu konuda afl›r›l›¤a yer 
verilmemesini savunan Mütercim As›m’› di¤er Osmanl› tarih yazarlar›ndan farkl›
yapan özelliklerini araflt›r›n›z. 

ÂSIM TAR‹H‹

“Mütercim Âs›m”

(1755- 1819)

☛



TÜRK EDEB‹YATI 4

103

eklendi¤inden Anadolu’da bilgin bulunmad›¤›n› s›k s›k söyleyip yol arkadafl› Refi
Efendi’yi usand›r›nca o da dayanamay›p “Bir bilim denizi olan ‹stanbul’da birçok
seçkin bilgin vard›r. Her bilim dal›nda kitaplar ç›kar›lmakta ve bunlar elden
d ü fl ü r ü l m e m e k t e d i r. Hatta elçilikle ayr›ld›¤›m s›rada ms›rada Bu rhan-› Kaat› 
mütercimi Antepli Âs›m Efendi’nin Kamûs-› Muhit çevirisine de bafllam›fl ve dörtte
bir kadar›n› çevirmifl oldu¤unu iflitmifltim.” diye karfl›l›k vererek susturmak istedi¤ini,
ama elçinin, Kamûs’un çeviri kabul etmeyece¤i, çeviri de¤il, bir maddesini gere¤i gibi
aç›klayacak bilginin Anadolu’da bulunmad›¤› iddias›yla hep kendini övdü¤ünü Refi
Efendi bana anlatm›flt›. Bu elçi fleyhülislamla görüflürken-tan›flmak üzere ileri gelen 
bilginlerin kendisine gönderilmesini rica etti¤inden seyhülislam büyük bilginlere 
söylemiflse de hiçbiri görüflmeye gitmemifl. Ben bundan haberim olmayarak, elçi ile
görüflmek üzere Refi Efendi ile bir gün kararlaflt›rmak üzere iken fleyhülislâm beni
ça¤›rtt› ve: “‹ran elçisi bilgisine güvenen, bencil, yükseklerde uçar bir kiflidir.
Beraberinde bir flair, bir de müneccim bulundu¤u hâlde türlü konularda bilgi satmak ve
bilginlerimizi s›nava çekip küçük düflürmek istiyor. Ricas› üzerine tan›nm›fl bilginlere,
hatta Bahar Efendi’ye gitmeleri için tenbih ettimse de çekindiler. Size her yönden
güvenimiz vard›r. Kendisiyle görüflmeye gitseniz iyi olur san›r›m.” diyerek kapal› bir
dille görevlendirdi. Ben de ertesi gün, Kamûs çevirisinden haz›r olan otuz forma kadar
bir parçay› alarak Refi Efendi ile elçinin misafir edildi¤i kona¤a gittik. Görüflmenin
bafl›nda Kamûs çevirisinden söz açt›. Ben, beraberimde götürdü¤üm müsveddeleri 
kendisine gösterince ayr› bir yere çekilip sayfa sayfa dikkatle gözden geçirdi ve üç saat
kadar okudu. Gözlerde büyüyen birçok güçlükler bu formalarda bulunmakta idi.
Çözülmesi güç san›lan nice konular›n bu müsveddelerde gere¤i gibi çevirilmifl
oldu¤unu görünce çok hoflland›. Aç›klanmas› ve anlat›lmas› imkâns›z görünen fleylerin
böylece ayd›nl›¤a kavuflturulmufl olmas›na flaflt› ve be¤enilerini bildirdi. Bu s›rada Refi
Efendi sevincinden bülbül gibi konufluyor ve memnunlu¤u yüzünden tafl›yordu. Oradan
ayr›ld›ktan sonra d›flar›da yüzünü yerlere sererek minnettarl›kla birkaç kez elimi öpmüfl
ve bu görüflmeyi Bab›ali’de ve baflka büyük toplant›larda anlatarak ‹ran’dan beri
yaralanan gönlünün öcü al›nd›¤›n› flükranla belirtmifltir. Birkaç gün sonra fleyhülislam
elçilik heyetine ziyafet verirken Ak ‹brahim, benimle olan görüflmelerinden söz açarak
çeviriyi çok övmüfl ve eser, Burhan-› Kaat› gibi bas›l›nca bir nüsha da kendisine 
gönderilmesini rica etmifl. Ben, bu görüflmelerden habersiz, bir süre sonra bir ifl için
fleyhülislama gitti¤im zaman elçinin sözlerini teflekkür edici bir dille anlatt›. Ama
bildi¤i periflan hâlime merhametle yard›m etmek konusunda a¤z›n› açmad› ve böylece
hizmetinin hayret uyand›ran bir karfl›l›¤›n› vermifl oldu.

Ben zavall›, ‹stanbul’a geliflimden bugüne kadar bilginlerin hiçbirinden zerre
kadar yard›m görmedim. Eski padiflah›n (III. Selim) son zamanlar›na kadar yaln›z
ondan yard›m gördüm. fiimdi de gölgesinde rahat etti¤imiz ve bol yard›mlar›yla iyi
hâlde bulundu¤umuz Sultan Mahmut’un nimetleriyle yafl›yorum. ‹stanbul’da
padiflahlardan baflka hiçbir kimsenin benim üzerimde minneti yoktur. Bu zamana kadar
yard›m flöyle dursun, kötülüklerinden baflka bir fley görmedim.

Mütercim As›m

Âs›m Tarihi



Vakanüvistlik hakk›nda bilgi toplay›n›z?

TÜRK EDEB‹YATI 4

104

☛
ANLAMA YORUMLAMA

1. ‹ran elçisinin davran›fl›, Refi Efendi’yi neden rahats›z etmifltir?

2. Ak ‹brahim’in ‹stanbul’daki bilginlerle tan›flmak istemesinin nedenini yaz›n›z.

3. As›m Efendi, kimlerden flikâyetçidir?

AÇIKLAMALAR

Âs›m Tarihi, Mütercim As›m’›n vakanüvistli¤i (zaman›n›n olaylar›n› yazmakla
görevlendirilen tarihçi) s›ras›nda yazd›¤› olaylar›n toplam›d›r. ‹ki ciltlik eser 
II. Selim’in tahttan indirilip II. Mahmut’un tahta ç›k›fl›n›n ilk y›llar›na kadar ki tarihi
olaylar› içine olmaktad›r.

Mütercim Âs›m, elefltirel bak›fl› devrini sosyal yönden analizi ve olaylar› canl›
biçimde büyük bir ustal›kla anlatan bir tarihçidir. Tarihinde olaylar› anlat›rken kendi
hayat›ndan da söz edip dönemin yöneticilerini oldukça a¤›r bir dille elefltirmifltir.
Sanatl› bir dille yazd›¤› Âs›m Tarihi, karfl›laflt›rmal› bir tarih anlay›fl›yla kaleme
al›nm›flt›r.
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SEYAHATNAME

AHMET RESMÎ EFEND‹

BERL‹N

Ad› geçen kent, flimdi Brandeburg kral›n›n oturdu¤u yer oldu¤undan oralarda efli
bulunmamakla ün kazanm›flt›r. K›rk elli y›l önce orta bir kent iken kral›n ikinci atas›
geniflletmeyi istemifl, k›y›s›nda akan ›rma¤›, kentin iki üç yerinde, Kâ¤›thane ›rma¤›
gibi, k›y›lar› yontulmufl taflla tutturup tahtadan otuz kadar köprü yapt›rarak, kendi
heykelini tunçtan bir at üzerinde bir beton köprü bafl›nda diktirmifltir (...) Ad› geçen
›rma¤›n k›y›s›nda kral›n saray› ve cephanesi bulunup içinde ve çevresinde bahçeler ve
saraylar ve av yerleri, çay›rl›klar vard›r (...) Evleri üçer dörder kat beton olup, k›fl günü

HAZIRLIK

Ahmet Resmî Efendi’nin elçilik heyetiyle birlikte Berlin’e girifli gravürlere konu
olmufl, 1809’da yazd›klar› Almancaya çevrilip yay›mlanm›flt›r.

Berlin’de gördüklerine geniflçe bir yer ay›ran Ahmet Resmî Efendi, dönüfl 
yolculu¤unu da anlat›p Temmuz 1764’te ‹stanbul’a geldi¤ini belirtir. Tanr›ya flükreder.
Eserinin sonunda “Kalemin sesi kuvvetle ç›karken ve bilek yazmaya elveriflli iken
hikâyeyi oldu¤u gibi ortaya koyup aç›klamak ve gözle görülüp bilinenleri kâ¤›t
üzerinde belgelendirmek çok çeflitli faydalar› olaca¤› için ad›m›z›n da hay›rla
an›lmas›na sebep olacakt›r.” der ve son noktay› koyar.

Seyyahlar› gezip gördükleri yerleri yazmaya, baflkalar›yla paylaflmaya nelerin
yöneltti¤ini araflt›r›n›z.

☛
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so¤uktan, yaz›n s›caktan, fazla eflyalar›n› korumak için evlerinin birer kat›n› yerin
alt›nda gibi, toprak alt›nda yap›lmas› gerekli görülmüfltür. Evlerinin üzerleri hörgüçlü
tekne olup bir çeflit kal›nca kiremit ile örtülmüfltür; böylelikle, k›rk y›lda bir kez olsun
aktar›lma s›k›nt›s›ndan kurtulunmufltur. Yang›ndan korkma ve korunm nedeniyle, gece
gündüz bekçilerinden baflka, her sokakta befler onar tulumbal› kuyu, her kuyu bafl›nda
k›zakl› f›ç›lar haz›rd›r. Bitki ve çiçeklerin ço¤u yetiflti¤i gibi, çevre ve yörelerden 
getirtilip yetifltirilen ve k›fl›n sobalarla uyand›r›lan kahve öteki yabanc› a¤açlar
görülmüfltür.

(...) Akdeniz ad›nda bir göl k›y›s›nda, çiftlik gibi bir yerde alt› yedi gün 
dinlendikten sonra, konaklad›ktan sonra, cemaziyülevvelin  ilk günü alay ve görkemle
Berlin kentine vard›k. Adt› geçen kentin Bat› k›y›s› sonunda özenle haz›rlanm›fl bir
sarayda a¤›rland›k.

Bu yerin halk›, yaflamlar› boyunca Müslümanlardan hiç kimseyi görmemifl ve
böyle görkemli elçilik ad›n› iflitmemifl, flafl›las› bir halk oldu¤undan, çoluk çocuklar›yla,
üçer befler günlük yoldan, geçece¤imiz ilçe ve köylere toplan›p, kondu¤umuz saatten
göçtü¤ümüze dek yan›m›zda kalm›fl, oturufl ve kalk›fllar›m›za bakm›fllard›r. Verdikleri
kalabal›k anlat›lamayaca¤›ndan baflka, özellikle Berlin kentine girdi¤imiz gün, küçü¤ü
büyü¤ü, genci yafll›s›, yollar›n iki yan›nda, üçer befl katl› evlerin pencerelerinde, kat kat
birikip seyir için birbiri ard›ndan geliflleri ve toplanmalar› nitelenemez, dostluk ve sevgi
için gösterdikleri sevinç ve sayg› abart›lma kertesine var›r.

Ahmet Resmî Efendi

(1700? - 1783)

(Sefaretname-i Ahmet Resmi

Efendi, Türk Dili Gezi Özel  Say›s›
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AÇIKLAMALAR

Kaleminden Berlin’i okudu¤unuz Ahmet Resmî Efendi, Prusya Büyük elçili¤iyle
görevlendirilir. 14 Temmuz 1763’le 70 kiflilik maiyetiyle birlikte ‹stanbul’dan hareket
eder ve 9 Kas›m 1763’te Berlin’e var›r. Berlinde alt› ay kalan Ahmet Resmî Efendi,
dönüflünde Prusya Sefaretnamesi ad›yla bilinen sefaretnamesini kaleme al›r. Dikkatli
bir gözlemci olan Ahmet Resmî  Efendi her f›rsatta ve imkânda bir fleyler ö¤renmenin
her elçinin görevi oldu¤u düflüncesindedir. Berlin’i sade hofl ve gerçekçi bir biçimde
kaleme alan Ahmet Resmî Efendi, geçti¤i yerlerin ekonomisinden, co¤rafyas›ndan söz
eder, nehirlerin ticaret hayat›ndaki öneminin alt›n› çizmekten  geri durmaz.

Seyyah veya gezgin, gezip gördü¤ü yerlerin insanlar›n›, yaflay›fllar›n›, 
tarihlerini, medeniyetlerini anlat›r. Yabanc› ülkelere gönderilen elçilerin yazd›¤› 
seyahatnamelerde gidip görülen ülke insanlar›n›n zevklerine, e¤lencelerine, giyim
kuflamlar›na, folkloruna, sosyal ekonomik durumlar›na dair pek çok bilgi yer al›r.

Türk edebiyat›nda seyahatname türünde en önemli eser, Evliya Çelebi’nin
“Seyahatname”sidir. Büyük ve eflsiz eserinde bize XVII. yüzy›l Türkiyesinin sanat›n›,
tarihini co¤rafyas›n›, folklorunu geleneklerini, göreneklerini ayr›nt›lar›yla verir.

Dünya edebiyat›n›n seyahatnameleriyle tan›nm›fl ünül isimleri Venedikli Marco
Polo (1254- 1324) ve Arap seyyah› ‹bn Battuta’d›r.

ANLAMA YORUMLAMA

1. Ahmet Resmî Efendi, Berlin’i anlatt›¤› yaz›s›nda flehrin hangi ayr›nt›lar› üzerinde 
duruyor? 

2. Yazara geldi¤i Berlin flehrinde niçin “Ka¤›thane ›rma¤›”n› hat›rl›yor?

3. Prusya elçisi Ahmet Resmî Efendi’nin Berlin’de yang›nla ilgili al›nan 
önlemler niçin dikkatini çekiyor?

4. Okudu¤unuz seyahat yaz›s›n›n size neler düflündürdü¤ünü yaz›n›z.
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‹LMî MET‹NLER

KÂT‹P ÇELEB‹

JAPONYA’DA AHLAK VE ÂDET

Bu ada halk›n›n büyükleri ve ulular› enselerinde birer perçem kor. Orta tabaka
halk› bafl›n›n yar›s›n› yülür. O¤lanc›klar bafl›n›n önünü yülür ve hepsinin yan›nda 
birbirinin perçemine el ile dokunmak büyük ay›p ve ard›r. Hepsi k›llar›n› c›mb›z ile
yolarlar. Ve bunlar ak kerli ferli ve güzel olur. Döflek gibi kaba ve pak has›rlar ile 
evlerini döfleyip onun üzerinde otururlar. Bafllar›n›n alt›n› tafl ve odun ile kabart›rlar ve
bunlar açl›¤a ve susuzlu¤a ve s›ca¤a ve uykusuzlu¤a çok sabreder ve dayan›rlar. Do¤an
çocuklar› sert so¤uklarda bile ›rmaklara sokup y›karlar. Memeden kestikten sonra
analar›ndan ay›r›p güç yerlerde büyütürler ve ava al›flt›r›rlar. Lakin fakirlikten daha çok
nefret edilecek ve i¤renç nesne görmezler. Bundan ötürü ço¤u kar›lar o¤ullar› fakir olup

HAZIRLIK

17. yüzy›l›n ünlü bilgini Kâtip Çelebi otobiyografisinde kitaplara yazmaya  olan
tutkusunu flöyle anlat›r bizlere: “ ‹stanbul’a gelip miras yoluyla elime biraz para
geçince kendisini kitaplara verdim. 1638’de Sultan Murat Han Ba¤dat’› almak için 
sefere ç›k›nca eski niyetime sad›k kalarak seferden vazgeçirilip bilimle u¤raflmak özrü
ile kal›nm›flt›. Ony›la kadar gece gündüz u¤rafl›p says›z kitap germek ve bunlar›n
ço¤unu okumak müyesser oldu. Kimi kez bir kitap görmeye flavk düflüp güneflin
bat›fl›ndan do¤ufluna kadar odamda mum yanard›, usanç ve s›k›nt› gelmezdi.

Bilimle okuma aras›ndaki iliflkiyi araflt›r›p baflka birkaç örnek veriniz.

☛
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ulular hizmetine varmas›n deye onlar› öldürürler. Avratlar ipekten kumafllar giyer ve
bafltan aya¤a dek örtünürler. Papuçlar› bu¤day sap›ndan ifllenip örülmüfltür. Erleri
büyük tafra ile giyinmifl ve silahlanm›fl gezerler. Ve bunlar Çin halk› gibi temizli¤e,
ar›l›¤a çok dikkat ederler. Kaz, tavuk ve benzeri hayvanlar›  bile evlerinde, kirletirler
deye, komazlar, hep k›rda gezdirirler. Ve yemeklerinde diz  üzerine oturup iki çatal
çubuk ile al›p yerler, ellerini bulaflt›rmazlar. Ve yayg›lar› kirletmemek için papuçlar›n›
d›flarda ç›kar›p çok dikkat ederler. Deniz k›y›lar›nda ve flehirlerde alçak hâlli olanlar
sebzevat, pirinç ve bal›kla geçinirler. Ulular› ço¤u av eti yerler, bal›¤a da düflkündürler.
Türlü ziyafetler ederler. Her bir türlü yemekte sofray› bozup de¤ifltirirler. Ve herkesin
önüne birer ard›ç ya da senevber a¤ac›ndan yap›lm›fl tabak koyup her yemekte onu da
de¤ifltirirler ve yemeklerinin üzerine alt›n tozu saçarlar ve tabaklar üzerine yeme¤i
y›¤›p yer yer ziynet için servi budaklar› dikerler ve piflmifl kufllar›n burunlar›n› ve 
ayaklar›n› alt›n varak yap›flt›rmakla süsleyip gayet de¤erleri tabaklara korlar. Ve
konu¤a riayet ederler. Ve bunlar bir tür s›cak flerbete pek düflkündürler. O flerbet onlar›n
vücutlar›n›n s›hhat›n› uzun zaman korur.  Suyu kaynat›p içine kaya, yahut hayam 
derler, bir tür otun tozunu korlar. Büyüklere riayet olsun deye kendi elleriyle piflirirler
ve maslahat için her evde bir küçük oda vard›r. Bir konuk gelse elbette ona fincanla
verirler. Bundan dolay› mükellef tak›lar, avadanl›klar, ibrikler ve fincanlar ve tepsiler
etmifllerdir. Hepsi halli hâlince bu flerbethane aleti ile ö¤ünürler. Ve bunlar›n yoksullar›
sade ya¤ yerine kad›rga bal›¤› ya¤›n› kullan›p mum yerine ç›rp› ve kimi evlerde saman
sap› yakarlar.

Kâtip Çelebi

Cihannama
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AÇIKLAMALAR

“Japonyada Ahlak ve Âdet” adl› yaz›s›n› okudu¤unuz Kâtip Çelebi XVII. yüzy›l
Osmanl› ‹mparatorlu¤unun çok yönlü yazarlar›ndan ve düflünürlerinden biridir. Özel
ö¤renim gören, çeflitli seferlere kat›lan ve ‹stanbul’a yerleflerek kendisini eserni 
yazmaya veren Kâtip Çelebi’nin  kitaplar› konular› yönünden oldu¤u kadar,
düflünceleri, ça¤›n›n kiflilerini de¤erlendirmesi ve olaylara bak›fl›yla da aön s›rada yer
al›r.

ANLAMA YORUMLAMA

1. Kâtip Çelebi’nin yaz›s›nda size en flafl›t›c› gelen yer neresidir?

2. Okudu¤unuz yaz›da özellikle Japonlar›n günlük hayat› içinde temizli¤e çok önem 
verildi¤ini gösteren bir kaç örnek gösterir misiniz?

3. Metnin ana düflüncesini yaz›n›z.

Kâtip Çelebi tarih, co¤rafya, biyografi, t›p, sosyoloji, etnoloji vb. sahalarda
kaleme ald›¤› eserinin bir k›sm› Arapça bir k›sm› Türkçedir. Frans›zca, Lâtince ve
‹talyanca bilen Kâtip Çelebi, bilim dünyas›na  ›fl›k tutan çok önemli eserler b›rakm›flt›r.
Bunlar aras›nda öncelikle Cihannuma, Fezleke, Keflfu’z- zunün, Tuhfetü’l- kibar fi
esfari’l bahar’› sayabiliriz. XVII. yüzy›lda Kâtip Çelebi, çok uzak co¤rafyadaki Japon
halk›n›n ahlak, âdet ve göreneklerini günlük hayatlar›n› anlatt›¤› bir yaz›s›n›
okudu¤unuz. Yaz›s›nda Kâtip Çelebi ayr›nt›lar›yla Japonlar›n giynifllerini, geçim 
yollar›n›, yiyeceklerini, içeceklerini, ziyafetlerini ve konuk a¤›rlamalar› hakk›nda
ayr›nt›l› bilgi vermektedir. Bu yönüyle ö¤retici (didaktik) Osmanl› metinleri içinde
önemli bir yere sahiptir.
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D‹NÎ MET‹NLER

KAYGUSUZ ABDAL

(1341 - 1444?)

D‹LGÜfiA

-Günümüz Türkçesiyle-

O hâlde ey talip, senin istedi¤in fley nedir? Yoksa kendini mi bilmiyorsun? E¤er
kendini tan›mak istiyorsan, kendini bofl sayma. Çünkü bütün âlem Hakk’t›r. Yerden
gö¤e kadar bütün kâinat Mutlak Varl›¤›n zât›d›r. Senin söyledi¤in fley, hayal etti¤in
fleydir. O hâlde ey talip, gözünün önündeki perde senin hayalindir. E¤er bu söze
inanm›yorsan, araflt›r, do¤ru oldu¤unu görecek ve hayalden kurtulacaks›n. Ey talip,
senden önceki talipler de kâinat›n s›rr›n› arad›lar ve kendilerinden baflka bir fley
olmad›¤›n› haber verdiler. “Ben kendimi bildim.” diyen insan, Hakk Ta a l a ’ n › n
kendinde oldu¤unu anlam›fl demektir. Yüce Allah, eflsiz ve benzersizdir. Onu tasavvur
etmek akl›n kâr› de¤ildir.

‹nsan›n uyuduktan sonra iradesi d›fl›nda uyand›¤› gibi, do¤du¤unda yapt›¤›
hareketler, bilmeden yapt›¤› hareketlerdir. Do¤mak, yaflamak ve ölmek de insan›n
elinde de¤ildir. O hâlde ey talip, insan›n kendini tan›mas›, senin düflündü¤ünden
baflkad›r. Bir defa, yerde ve gökte olanlar, görülenler ve görülmeyenler, velhas›l bütün
fleyler tek bir varl›¤›n tecellisidir. Buna inanmayanlar, kendilerine göre bir yol 
tutuyorlar. Çünkü Allah yolunda yürüyenler, bu yoldan gidip kâinat›n s›rr›n› aram›fllar,
her fleyin Mutlak Varl›¤›n tecellisi oldu¤u gerçe¤ini bulmufllar ve bize bu kadar›n›
söylemifllerdir.

HAZIRLIK

Eserlerinde “ilahi aflk›” ve “mutlak varl›¤›” iflleyen Kaygusuz Abdal eserlerinde
tasavvufi konular› ifllemifltir. Amac› tasavvufu ö¤retmektir.

Amac› tasavvufu ö¤retmek olan Kaygusuz Abdal’›n önemli eserlerinin bafl›nda
gelen Dilgüfla’n›n kolayca okunup anlafl›lmas›n›n nedenlerini araflt›r›n›z. 

☛
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Tasavvuf anlay›fl›na göre “tecelli” ne demektir? Araflt›r›n›z.☛

AÇIKLAMALAR

Okudu¤unuz tasavvufi bir metin olan Dilgüfla’da amaç inanlara tasavvufu 
ö¤retmektir. Kaygusuz Abdal, daha çok hikâye etme (tahkiye) anlat›m biçimini ve 
benzetmeleri kullanarak tasavvufun temel ilkelerini aç›klar.

Tasavvufu benimseyenlere nasihatlerde bulunan Kaygusuz Abdal, onlara Allah’a
ulaflman›n yollar›n› da gösterir. Bütün kâinata “Mutlak Varl›k” olan Allah’›n bir
tecelelisi’dir. Allah’a  ulaflman›n yolu kâinat›n s›rlar›n› ö¤renmekten geçer. Tasavvuf
ehli insanlar kainat›n s›rlar›n› ö¤renmek için çok çal›flm›fl ve bu s›rr›n kendisinde 
bulundu¤u sonucuna ulaflm›flt›r. O hâlde, Allah’a ulaflmak için insan mutlaka kendini
tan››mal›d›r.

ÖLÇME DE⁄ERLEND‹RME

1. Düz yaz› biçimindeki ö¤retici metinleri grupland›r›n›z.

2. Metinlerin ortak kaleme al›n›fl nedenini aç›klay›n›z.

3. Metinlerin dil ve anlat›m özelliklerini belirtiniz.

4. Bu bölümde yer alan metinlerin ana düflüncelerini bulunuz.

5. Okudu¤unuz metinlerin günümüzde yeni biçimlerle de olsa yaflayan yeni örnekleri 
var m›d›r? 

ANLAMA YORUMLAMA

1. Kaygusuz Abdal’›n tasavvufu ö¤renmek isteyenlere önerileri nelerdir?

2. Tasavvuf inanc›na göre kâinat›n bütün s›rlar› niçin insanda toplanm›flt›r?

3. Mutlak varl›¤a nas›l ulafl›l›r?

4. Dilgüfla ne tür bir eserdir?

Dilgüfla adl› eserinde amac› insanlara tasavvufu ö¤retmek oldu¤u için Kaygusuz
Abdal okuyanlar›n kolayca anlayabilece¤i sade bir dil kullanm›flt›r.
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ÖZET

‹slami dönem Türk edebiyat› XI. yüzy›ldan XIX. yüzy›l›n ortalar›na kadar
sürmüfltür. IX. yüzy›ldan sonra ‹slamiyeti kabul eden Türklerin  toplum yap›lar›nda
köklü de¤iflmeler olmufltur.

Klasik edebiyat (Divan edebiyat›), as›l geliflmesini Anadolu’da sürdürmüfltür.
Klasik edebiyat›n XIII. yüzy›lda Hoca Dehhanî ile bafllad›¤› kabul edilmektedir.

Türk halk edebiyat›, ‹slamiyetten önceki sözlü edebiyat gelene¤ini sürdürmüfltür.
‹slamiyet’in kabulünden sonra dinî- tasavvufi nitelikleriyle Orta Asya’da Ahmet
Yesevî’nin yan›nda yetiflen dervifllerin, Anadolu’ya gelmesiyle XIII. yüzy›lda
bafllayarak ilk dinî-tasavvufi ürünler verilmeye bafllar. XV. yüzy›ldan sonra, “âfl›k” ya
da “saz flairi” ad›yla bilinen bu flairler ellerinde sazlar›yla Anadolu’yu ad›m ad›m 
gezmeye bafllarlar. Türk destanlar›n›n bir parças› ya da devam› olan “halk hikâyeleri”
ile “mâni, türkü” gibi anonim ürünler, halk aras›nda varl›¤›n› sürdürmüfltür.

Halk edebiyat›m›z sözlü gelene¤e dayan›r. Hece ölçüsü kullan›lmas›, belli kafiye
düzenlerine uyulmas›, saz eflli¤i, naz›m biriminin dörtlük olmas› en belirgin 
özelliklerindendir.

Bir de Türk halk tiyatrosu olarak adland›r›lan sözlü edebiyat gelene¤ine bafll›
seyirli oyunlar›m›z vard›r. Bunlar Karagöz, meddah, orta oyunu ve köy seyirlik 
oyunlar›d›r. Ad›n› and›¤›m›z bu türler daha çok taklit, güldürü ve söz hünerine dayan›r.
Bat› tarz›ndaki tiyatro türü yayg›nlafl›ncaya bunlar kadar Türk halk›n›n e¤iticilik ve
e¤lendiricilik ihtiyac›n› karfl›lam›flt›r.

Ö¤retici metinler aras›nda tezkire, tarih, seyahatname, mektup, ilmî ve dinî
metinleri de sayabiliriz. 
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TEST I

1. Afla¤›daki gruplardan hangisi bütünüyle Türk destanlar›ndan oluflmaktad›r?
A) O¤uz, Bozkurt, Türeyifl, Göç, Ergenekon
B) O¤uz Kalevela, Ergenekon, Göktürk, ‹lyada
C) Ergenekon,Kalevela, Alp  Er Tunga, Türeyifl, Su
D) O¤uz, Alp Er Tunga, Türeyifl, Bozkurt, ‹lyada

2. Devlet yönetimi, bilgi, e¤itim, toplum hayat› gibi konular› iflleyen, XI. yüzy›lda 
manzum olarak yaz›lan Türkçe eser afla¤›dakilerden hangisidir?
A) Siyasetname
B) Divan-› Hikmet
C) Atabetü’l Hakây›k
D) Kutadgu Bilig

3. Afla¤›dakilerden hangisi Yusuf Has Hacib’in eseridir?
A) Atabetü’l Hakây›k
B) Divân-› Lügat’it Türk
C) Kutadgu Bilig
D) Mesnevî

4. Ahmet Yesevî’nin, e¤itici ö¤retici ahlaki ve dinî özellikler içeren eseri 
afla¤›dakilerden hangisidir?
A) Cami ü’t Tevarih
B) Atabetü’l Hakây›k
C) Risâlet-ü’n Nushiyye
D) Divan-› Hikmet

5. XVIII. yüzy›lda Farsça olarak aruz vezniyle kaleme al›nm›fl, hoflgörü temalar›ndan 
oluflan küçük hikâyelere yer verilen dünyan›n pek çok diline çevrilmifl eser 
afla¤›dakilerden hangisidir?
A) Mevlâna / Mesnevî
B) Yunus Emre / Risaletün Nushiyye
C) Kaygusuz Abdal / Dilgufla
D) Edip Ahmet / Atabetü’l Hakay›k

6. Afla¤›daki ifadelerden hangisi sözlü edebiyat ürünleri içinde halk mizah›n› 
yans›tan Nasreddin Hoca, Bektaflî, ‹ncili Çavufl gibi meflhur f›kralar›n 
özelliklerinden de¤ildir?
A) Mizahi olmalar›
B) Manzum olmalar›
C) K›ssadan hisse tafl›malar›
D) Hiciv ve hikmetli sözlerden oluflmalar›

.
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7. Afla¤›dakilerden hangisi Dede Korkut Hikâyeleri’nde ifllenmez?
A) Ana, baba, evlat ve kardefl iliflkileri
B) Tören, flölen, toy ve dinî inançlar
C) En büyük erdemlerden olan kahramanl›k
D) Nuh tufan›

8. Afla¤›daki naz›m flekillerinden hangisi halk fliirinde kullan›lmaz?
A) Koflma
B) Beyit
C) ‹lahi
D) Destan

9. Afla¤›dakilerden hangisi, kasidelerin girifl bölümünün ad›d›r?
A) Nesîb
B) Girizgâh
C) Fahriye
D) Methiye

10. fiark› naz›m biimiyle, ilgili afla¤›dakilerden hangisi do¤rudur?
A) Türk flairlerince gelifltirilmifltir.
B) Arap edebiyat›ndan al›nm›flt›r.
C) Bat› edebiyat›ndan al›nm›flt›r.
D) ‹ran edebiyat›ndan al›nm›flt›r.

11. Dilimizin özelliklerini ve anlam zenginliklerini inceleyerek onu, di¤er dillerle 
karfl›laflt›ran eser afla¤a›dakilerden hangisidir?
A) Divân-› Lügat’it Türk
B) Muhakemetü’l- Lügateyn
C) Kutadgu Bilig
D) Atabetü’l- Hakây›k

12. Tazarrunâme’de afla¤›daki konulardan hangisi ifllenmifltir?
A) Tabiat sevgisi
B) ‹lahi aflk
C) Kahramanl›k
D) ‹nsan sevgisi

13. Din ve tasavvuf büyüklerinin hikâyelerini ola¤anüstü bir flekilde anlatan eserlerine
ne ad verilir?
A) Mitos
B) Tazarrüname
C) Seyahatname
D) Menak›bname
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14. Anadolu’da ilk tezkire hangi yüzy›lda kimin taraf›ndan yaz›lm›flt›r?
A) XV. yüzy›l/ Sehî Bey
B) XVI. yüzy›l / Âfl›k Çelebi
C) XVI. yüzy›l / Lâtifî
D) XVI. yüzy›l / Sehî Bey

15. fiiirde her iki bendin sonunda tekrar edilen m›sralara ne ad verilir?
A) Matla
B) Miyan
C) Yek avaz
D) Nakarat

16. Dinî- tasavvufi edebiyat anlay›fl›n›n d›fl›nda kalan flair afla¤›dakilerden hangisidir?
A) Hoca Ahmet Yesevî
B) Hac› Bektafl Velî
C) Kaygusuz Abdal
D) Âfl›k Ömer

17. XVII. yüzy›l›n hattat, nakkafl, musikisinafllar›ndan olan ve as›l ününü dünyaca 
tan›nm›fl Seyahatnâme adl› eseriyle kazanan yazar afla¤›dakilerden hangisidir?
A) 28 Mehmet Çelebi
B) Âfl›k Çelebi
C) Kâtip Çelebi
D) Evliya Çelebi

18. Afla¤›dakilerden hangisi halk flairlerinin topland›¤› defter veya antolojiler verilen 
add›r?
A) Destan
B) Cönk
C) Tezkire
D) Menak›bnâme

19. Afla¤›daki eserlerden hangisi Kâtip Çelebi’ye ait de¤ildir?
A) Cihannümâ
B) Keflfü’z Zünûn
C) Tuhfetü’l - Kibar fi Esfârü’l- Bihar
D) Divan-› ilahiyat

20. Klasik Türk edebiyat›nda kaside ve hiciv üstad› olarak tan›nan flair, afla¤›dakilerden
hangisidir?
A) Ahmedî
B) Nâilî
C) Necâtî
D) Nefî


