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* Bu ünitede yer alan metinleri dikkatlice okuyunuz.

* Haz›rl›k bölümlerinde gerekli araflt›rmalar› yap›n›z.

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

* Size yöneltilen sorular› cevaplay›n›z.

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

* Üniteyi kavramadan di¤er üniteye geçmeyiniz. 

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

Bu ünitenin sonunda;

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

* Ö¤retici metinleri yap› (plan) yönünden inceleyebilecek,

* Ö¤retici metinlerin ana düflüncesiyle ilgili ç›kar›mlarda bulunabilecek,

* Ö¤retici metni dil ve anlat›m yönünden inceleyebilecek,

* Ö¤retici metni gelene¤i içerisinde de¤erlendirebilecek,

* Ö¤retici metnin anlam özelliklerini belirleyebilecek,

* Yazar veya düflünür hakk›nda ç›kar›mlarda bulunabilecek,

* Ö¤retici metni yorumlayabilecek,

* Ö¤retici metinleri inceleyip karfl›laflt›rabileceksiniz. 

BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI☞ ☞

NASIL ÇALIfiMALIYIZ?✍ ✍
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ÜN‹TE II

Ö⁄RET‹C‹ MET‹NLER

1. Ö¤retici Metinleri ‹nceleme Yöntemi

a. Metin ve Zihniyet

ANA D‹LE SAYGI

Ana diline sayg›, önce onu bilerek sevmek, sonra da do¤ru ve düzgün kulanmakla
olur. Bu sayg›n›n yüksek kat› ise, ana dilini yabanc› dillerin salg›n›ndan koruyarak
kendi yap›s› içinde iflleyip zenginlefltirmeye çal›flmakla gösterilir. Bu da sanatç›lar›n,
bilginlerin ve  eli kalem tutan bütün yazarlar›n görevidir.  Dilini do¤ru kullanmay›
beceremeyenlerin, yabanc› kelimeleri dillerinden bir türlü söküp atamayanlar›n, 
ana diline sevgiden ve sayg›dan söz etmeleri gülünç olmaktan öteye geçemez.

Konuyu bu aç›dan ele alacak olursak, hiçbir abartmaya kap›lmadan söyleyebiliriz
ki divan flairlerimiz, ana diline gerçek sayg› ve sevgiyi göstermemifllerdir. Bu ünlü
yazarlar›n hepsi de Türkçeyi benimseyerek iflleyecekleri yerde, Arapça ve Farsça
kamuslarla ferhenklerden toplad›klar› kelimeleri, bu dillerin kurallar›yle birlikte 
dilimize sokmufllar, böylece anlafl›lmayan ve hiçbir yerde konuflulmayan yapma bir dil
meydana getirmifllerdir. Bu durum karfl›s›nda, ana dil “avam dili” diye küçümsenmifl kendi
hâline b›rak›lm›flt›r. Bu durumdan yak›nan Âfl›k Pafla:

Türk diline kimsene bakmaz idi

Türklere hergiz gönül akmaz idi

derken, sevmeden çok ac›ma duygusu içindedir. Ac›ma ise gerçek sevme say›lmaz.
fiüphesiz Âfl›k Pafla ana dilini seviyordu. Hatta, düflüncelerini halk y›¤›nlar›na yaymak
için Türkçeye baflvurmakla, ana dilinin bu konudaki gücünü anlad›¤›n› göstermifl 
oluyordu.  Ancak, burada bizim belirtmek istedi¤imiz, bunun da üstünde, k›skanç bir
sevgi, bilince eriflmifl yüksek bir sayg›d›r. ‹flte as›l eksik olan budur. XV. yüzy›lda Ali
fiir Nevaî’den baflka hiçbir flair ve düflünür, bu bilince eriflememifltir.

Eskiler “Türk” kelimesine nas›l “bilgisiz, görgüsüz, kaba, köylü” anlamlar›n›
yak›flt›rmaya kalkm›fllarsa, Türkçeyi de baya¤›, yetersiz ve k›s›r görerek ondan
kaç›nm›fllard›r.

Bak›n›z Beyanî, yazd›¤› flairler tezkiresinde, Yavuz Sultan Selim’in fliirlerini
Farsça yazd›¤›n› anlatmak için ne diyor: “Uluv-i himmetlerinden Türkî fliir dimeye
tenezzül etmeyüp bînazir Farsî efl’ar› ve Acemane güftar› vard›r.”

HAZIRLIK

* Türk dilinin sadeleflmesi için ne gibi çal›flmalar yap›lm›flt›r? Bu çal›flmalarda
ayd›nlar›n rolü var m›d›r? Araflt›r›n›z.

* Atatürk’ün “Ülkesini ve yüksek istiklâlini korumas›n› bilen Türk milleti dilini de
yabanc› diller boyunduru¤undan kurtarmal›d›r.” sözünü aç›klay›n›z.

☛
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Bu söz, bilinçsizlikten do¤an ihanetin (‹hanet, Arapçada hakaret demektir.) çok
ac› bir örne¤idir. Bir Türk yazar› ana dili için bunu nas›l söyleyebilir? Bunu 
söyleyebilenlerden ana dili sevgisi ve sayg›s› nas›l beklenebilir? Sonra, cümledeki
sakatl›k da yazarlar›m›z›n dil bilgisinden ne denli yoksun olduklar›n› gösterir.

Bunlar Türkçeyi sevmemifller de acaba çok özendikleri Osmanl›cay› sevip
saym›fllar m›d›r? Osmanl›cay› benimseyip bir kuyumcu gibi ifllediklerine göre, elbet
sevmifllerdir. Ama sayd›klar›n› söyleyemeyiz. Çünkü özenerek kulland›klar› Osmanl›ca
cümleler de yanl›fllarla doludur.

Divan edebiyat› çerçevesi içinde sanatç› için amaç, “hüner ve marifet” göstermek
oldu¤una göre, kaleme al›nacak yaz›, kelime oyunlar›, sanat cambazl›klar›, zincirleme
tamlamalar, bileflik isimler ve s›fatlarla doldurulup anlafl›lmaz hâle getirildi¤i oranda
ustal›k gösterilmifl olacakt›r.

Herhangi bir kavram› tek kelime ile ya da onu belirterek bir iki s›fatla anlatmak
ay›p say›l›r. Örne¤in, bir yaz›da flöyle bir cümleci¤e rastlars›n›z: “Kadem- residegâ-›
mevleviyyet ve mahfil-flinan-› icra-y› fleriat olan mevali-i ›zam.” Bunu okuyunca,
kelimelerin ve s›fatlar›n yard›m›yla anlars›n›z ki yazar›n söylemek istedi¤i “kad›lar”d›r.
Ama kelimeyi yaln›zca söylemek yak›fl›k almaz.

Osmanl›can›n divan edebiyat› çerçevesi içindeki durumu iflte budur.

Tanzimat devrinde, Osmanl›ca türlü nedenlerle aç›kl›k kazand›. Süslü yazmak,
“hüner ve marifet” göstermek, merak› yine sürüp gitmekle birlikte, “anlat›m aç›kl›¤›”
ön plana al›nd›. Bu devirde, Osmanl›cay› da Türkçeyi de en iyi bilen ve ustal›kla kullanan
Mualim Naci’dir. Çünkü ana dilini sevmifl, dil bilincini sezmifltir. Naci’nin eserlerinde
dil bilgisi ve “selika” yanl›fl› bulamay›z. Yaz›lar›nda kelimeler ve tamlamalar do¤ru,
cümleler sa¤lam, söyleyifl düzgün ve pürüzsüz, “selika” Türkçeye uygundur.

Ana dilini sevme ve sayma, Meflrutiyet devrinde Türkçülük ve Türkçecilik
ak›m›n›n bafllamas›yle bilinç kazanm›flt›r. Bu ak›m›n heyecan› içinde yetiflen flairler,
hikâyeciler, romanc›lar ve yazarlar, ana dilini benimseyerek ifllemeye koyulmufllard›r,
eserlerinin sanat de¤eri ne olursa olsun, kendi devirlerinin özelli¤i içinde, temiz
Türkçenin ilk ürünlerini vermifllerdir.

Ana dili bilinci, as›l Cumhuriyet devrinde, dil devrimiyle gerçek anlam›n› ve
de¤erini kazanm›flt›r. Ancak üzüntü ile söylemek gerekir ki bu bilinç, toplumdaki bütün
çevrelerde henüz yay›lm›fl de¤ilir. Osmanl›cay› hâlâ zorla sürdürmeye çal›flanlar, öz
Türkçeyi bilgisizlik ve beceriksizlik yüzünden sakatlayanlar, Bat›’dan s›zmakta olan
yabanc› kelimeleri anlafl›lmaz bir inatla kullananlar, bu bilincin yay›lmas›na engel
olmaktad›rlar.

Âgâh S›rr› Levend 

Dil Üstüne
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Edebiyat alan› içerisine giren metinlerin genel çizgilerle olmamakla birlikte sanat
eserleri ve düflünce eserleri olmak üzere ikiye ayr›ld›¤›n› biliyorsunuz. Bunlardan sanat
eserleri ile ilgili metinleri daha önce incelediniz.

Düflünce eserleri olarak da adland›r›lan ö¤retici metinler, bilgi ve haber vermek,
kan›lar› de¤ifltirmek, uyarmak, düflündürmek, yönlendirmek ve tan›tmak gibi amaçlarla
yaz›l›r.

Yukar›da okudu¤unuz metinde yazar, ana dile sayg›n›n önce onu sevmek ve
do¤ru düzgün kullanmakla olaca¤›n› savunmaktad›r. Ana dilin yabanc› dillerin
salg›n›ndan koruyarak kendi yap›s› içerisinde iflleyip zenginleflmesi gerekti¤i,
sanatç›lar›n, bilginlerin, eli kalem tutan bütün yazarlar›n bu alanda görevinin oldu¤unu
ifade etmektedir.

Metinde geçen “kamus, ferhenk” sözcüklerinin anlam› sözlük demektir. Âfl›k
Pafla’dan al›nan beyitin alam› ise, “Türk diline kimseler bakmazd›, Türklere asla gönül
akmaz, meyletmezdi.” demektir.

Eskilerin Türk sözcü¤ünü “bilgisiz, görgüsüz, kaba köylü” anlam›na
kullan›mas›na en büyük tepki Atatürk’ten gelmifltir. O bu söze karfl› “Ne mutlu
Türk’üm diyene.” özdeyiflini söyleyerek, Türk ulusunu ve Türk ulusunun Kurtulufl
Savafl›’nda gösterdi¤i kahramanl›ktan dolay› yüceltmifltir.

Beyani’nin Yavuz Sultan Selim’in fliiriyle ilgili sözlerinin anlam› “Yüce
yarad›l›fl›ndan dolay›, yarad›l›fl› gere¤i, Türkçe fliir söylemeye tenezzül etmeyerek,
eflsiz fliirleri ve Farsça (Acemce) sözleri vard›r.” demektir. 

ANLAMA YORUMLAMA

1. Yukar›daki metnin yaz›l›fl amac› nedir?

2. Metnin yaz›ld›¤› dönemin siyasi ve kültürel özellikleri nelerdir?

3. Metnin yaz›ld›¤› dönemdeki zihniyeti söyleyiniz.

4. Ana diline sayg› nas›l bafllar?

5. Âfl›k Pafla neden yak›n›yor? Bu yak›nmas›nda siz onu hakl› buluyor musunuz? Bu 
beyitin söylendi¤i 15. yüzy›l flartlar›na göre cevaplay›n›z.

6. Osmanl›ca nas›l bir dildir? Bu dille eser verenler o dili sevip saym›fllar m›d›r?

7. Divan edebiyat› sanatç›lar›n›n amac› nedir?

8. Türkçenin sadeleflme çal›flmalar› ne zaman bafllam›flt›r? Bu alanda neler yap›lm›flt›r?
Araflt›r›n›z.

ÖLÇME DE⁄ERLEND‹RME

* Metnin yaz›ld›¤› dönemde hâkim olan zihniyet nedir?

* Bu metnin yaz›ld›¤› dönemin sosyal, siyasi ve kültürel hayat›n›n özellikleri nelerdir?

* Yazar›n dönemin kültür ve sanat hayat›yla nas›l bir iliflkisi vard›r? Belirtiniz.
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HAZIRLIK

Metinler yap› bak›m›ndan nas›l incelenir? Bu incelemede kullan›lan yöntemi
belirtiniz.

HALK fi‹‹R‹ VE ÂfiIK VEYSEL

Avrupa’da çoktan yüze ç›km›fl olan halk sanatlar›na biz cumhuriyet devrinde
çevrilebildik. Sanatç›lar›m›z›n kendiliklerinden, cömert ve cüretli bir at›lganl›kla 
kiliminden a¤›t›na, dilinden derdine kadar halk›n türlü kaynaklar›na de¤er veriflleri hele
fliirimize bir yeniden do¤ufl tazeli¤i getirdi. Türk fliirinin cumhuriyete kadar ne türlü bir
ç›kmazda oldu¤unu görmek için eskiden be¤enilen herhangi bir fliirine bakmak yeter.
Halktan uzak kalmak flairlerimize öyle pahal›ya mal olmufl ki bugün hiçbiri kendi 
milletiyle tercümans›z konuflam›yor.Oysa flair kendi milletinin tercüman› olacakt›.
Nerde? Arada bul öylesini. Abdülhak Hâmit, adam, dâhi, millî de¤er, kabul. Gerçekten
çok fley borçluyuz bu flaire. Kap›lar zorlam›fl, yollar açm›fl. Kadri de bilinmemifl
say›lmaz do¤rusu. Ad›n› san›n› bilmeyen okur yazar›m›z olmasa gerek. Böyle iken
hangi fliiri, hangi sözü orta mal› olabilir, köyümüzde kentimizde a¤›zdan a¤›za
dolaflabilir, günlük konuflmalar›m›za kendili¤inden kar›flabilir? Demek en büyük yaratma
gücü bile halktan ayr› düfltü mü hayattan da ayr› düflüyor;  kendi kendine yaflam›yor. Bir
de Yunus Emre’yi düflünün; Hâmit’ten yedi yüz y›l önce konuflmufl, sözleri millete
devlet eliyle kitaplar dolusu da¤›t›lmam›fl, flan fleref kap›lar›na ad›m›n› atmam›fl; 
böyleyken onda bugün söylenmifl gibi taze, aram›zdan biri söylemifl gibi bizden,
üniversiteden köy kahvesine kadar her yerde her kula¤› kabartt›racak kadar dokunakl›
sözler bulabilirsiniz. Yunus daha m› usta Hâmit’ten? Daha do¤ru, daha derin fleyler mi
söylüyor? Duyup düflündükleri bize daha m› yak›n? Hay›r; ama Hâmit’in ister istemez
uzak kald›¤› çeflme var ki Yunus’un fliiri onda y›kanm›fl; halk çeflmesi; Dante’nin,
Shakespeare’in, Moliere’in y›kand›klar› çeflme. fiiiririmizin devletimizle birlikte, bu
çeflmeden ad›m ad›m uzaklaflmas› uzun hikâyedir. Nice yald›zl› kuru çeflmeler bize onu
unutturmufl; o da uzaklarda kendi bafl›na halk için, fakir fukara için akm›fl; da uzaklarda
kendi bafl›na halk için, fukara için akm›fl hâlâ da ak›yor. ‹flte Âfl›k Veysel, ama art›k hep
birden çeflmenin bafl›nday›z.

Sivas’›n Sivrialan köyünden zaman zaman ç›k›p aram›za gelen bu gerçek halk
flairini on y›l önce Ankara’da tan›m›flt›m. O zaman en güzel fliirlerini henüz yazm›fl
de¤ildi. ‹lk ba¤land›¤›m ve o gün bu gündür art›p da eksilmeyen taraf›, olgun insanl›¤›,
sözünde ve iflindeki dürüstlü¤ü, her hâlinin yerindeli¤i ve anlay›fll› inceli¤i oldu. Âfl›k
Veysel bildi¤ini tam biliyor, bilmedi¤ini rahatça söylüyor, karfl›s›na ç›kan her yenili¤e
sayg›l› bir dikkatle her an aç›k duruyordu. Ömrünü pazarl›ks›z, flikâyetsiz bir cömertlikle
ba¤lad› saz›n› düzenlerken çalarken, ekti¤i bu¤day› biçen bir köylü kadar tabiiydi. Ayn›
tabiili¤i saz›na fliir söylerken de bulacak ve bir insan›n ailetiyle nas›l kaynaflt›¤›n› flu
unutulmaz m›sralarla anlatacakt›:

b) Yap› (Plan)

☛
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Sen petek misali, Veysel de ar›

‹nleflir beraber yapard›k bal›

Ben bir insano¤lu, sen bir dut dal›

Ben babam›, sen ustan› unutma.

Yunus’tan bu yana halk fliiri zincirinin son halkas› sayabilece¤imiz Veysel’in,
kendini, iflini ve dünyas›n› bilmeyi, insan ve flair olmay› Siviralan köyünde nerden,
kimden, nas›l ö¤renedi¤ini bilmiyorum. Orta Anadolu’nun çelimsiz bir tümse¤inin
içinde dokuz kat uygarl›k saklayan höyükleri, toprakla bir olan boz bir k›m›ldan›fl
alt›nda dünyan›n renklerini tafl›yan kufllar› gibi o da için için neleri piflirdi¤ini uzaktan
belli etmez. ‹n cin yok deyip geçecekken bir de bakars›n kat kat aç›lan bir âlem; çöl
ortas›nda p›r›l p›r›l su. Dünya gibi onun da:

Ne ucu bellidir ne de ortas›

Bir gizli s›r giyinmifltir libas›..

Halk fliiri gelene¤i için Veysel, uzaktan birbirine benzeyen köyler içinde bir 
köydür. Hep ayn› saz, ayn› söz deyip geçebilirsiniz. ‹nsanl›¤›ndan ayr›lmayan fliiri,
halk›ndan, topra¤›ndan da ayr›lmaz. Türk oldu¤u için türkü söyler gibidir:

Toplant›larda y›¤›nlarda 

S›k›l›nca dar günlerde

Bayramlarda, dü¤ünlerde

Türküz, türkü ça¤›r›r›z.

Ama K›z›l›rmak gibi sular›n› yayladan, köyden, çeflmeden, çaydan toplayan hiç
de baflka türlü, kendine benzer olmak kaygular›na düflmeyen, Türkçeyi yolda buldu¤u
gibi kullanan Veysel’in ne kadar kendine özgü bir tad› tuzu oldu¤unu her yak›ndan
bakan fark eder. 

Sabahattin Eyubo¤lu

Sanat Üzerine Denemeler

AÇIKLAMALAR

Okudu¤unuz metinde yazar, halk sanatlar›ndan beslenen sanatç›lar›n ortaya
koydu¤u ürünlerin daha kal›c› oldu¤u ve daha çok sevildi¤ini ileri sürmektedir. Buna
örnek olarak da Yunus Emre ve Âfl›k Veysel gösterilmektedir.

Di¤er metinlerde oldu¤u gibi ö¤retici metinler de girifl, geliflme ve sonuç bölümlerinden
meydana gelir. Metinde cümleler ve paragraflar aras›ndaki ilgi kendi içinde anlam
bütünlü¤ü sa¤lar. Anlam bütünlü¤ü olan birimlerin bir düzene ba¤l› olarak birleflmesi
sonucu da metnin yap›s› oluflur.

Metinde aç›k anlafl›l›r bir dil kullan›lm›flt›r. Yer yer devrik cümlelerin
kullan›lmas›, anlat›ma do¤all›k katmaktad›r.
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ÖLÇME DE⁄ERLEND‹RME

* Metnin yaz›l›fl amac›n› söyleyeniz.

* Metinde yap›y› meydana getiren birimleri gösteriniz.

* Yap›y› oluflturan birimler aras›ndaki iliflkiyi söyleyiniz.

ANLAMA YORUMLAMA

1. Metnin yaz›l›fl amac› nedir?

2. Metnin girifl, geliflme ve sonuç bölümlerini gösteriniz. Bölümlerde dile getirilen 
düflünceleri söyleyiniz.

3. Metinde düflünceler aras›nda bir ba¤lant› var m›? Bu ba¤lant› nas›l kurulmufltur?

4. Bizde halk sanatlar›na dönme anlay›fl› ne zaman bafllam›flt›r?

5. Halk sanatlar›na dönmek ne demektir? Bundan uzak kalmak nas›l pahal›ya 
mal olmufltur?

6. Abdülhak Hamit ile Yunus Emre aras›ndaki fark nereden geliyor? fiair bu iki ozan› 
niçin örnek gösteriyor?

7. Metinde Âfl›k Veysel’in özellikleri nas›l belirtiliyor?

8. Âfl›k Veysel’in fliirinin gücü nereden kaynaklan›yor?
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c. Ana Düflünce

HAZIRLIK

* Ana düflünce nedir? Ö¤retici bir metinde ana düflünce hangi bölümde yer al›r?

* Ahlak nedir? Toplumda ahlak›n sanatla iliflkisi var m›d›r? Ahlak›n düzelmesi için
sanattan nas›l yararlan›l›r?

AHLAK

Ahlak›n, bize özgeyi kendimiz bilip ac›lar›na, kayg›lar›na ortak olmam›z›, onunla
“hemhâl” olmam›z› buyuran ahlâk›n bafll›ca kurucusu, yaz›c›s› edebiyatt›r. Bir kimsenin
s›k›nt›lar çekti¤ini, yüre¤inden yaraland›¤›n› anlamam›z için kendisini görmemiz, 
diyeceklerini dinlememiz yeter san›r›z, oysaki yetmez, görmek, dinlemek baflka, 
anlamak gerçekten anlamak baflkad›r da onun için. Anlar›z, o kimse ne durumdad›r,
ö¤reniriz, bilgi ediniriz, ama bu bilgi içimize ifllemez daima, bizi sarmaz. Bencildir
insano¤lu, bencil oldu¤u için yaln›z kendi dertlerini düflünür, yaln›z onlara inan›r,
baflkalar›nda gördü¤ü dertleri kendisinkiler gibi kavrayamaz.  Onlara omuz silkmezse,
gülmezse, e¤lenmezse onlarla, gene iyi!...

Bizi bu bencillikten edebiyat kurtar›r, fliirler, hikâyeler, romanlar, tiyatro eserleri,
denemeler kurtar›r. Öteki insanlar›n içlerini bize onlar aç›verir, bize baflkalar›n› onlar
duyurur. Bir kimseyi görüp de okudu¤unuz romanlardan, gördü¤ünüz oyunlardan
birinin bir kiflisini hat›rlarsan›z: “Ah! bu bir Anna Karenina! bu bir Julien Sorel! Bu bir
Tartuffe!”  derseniz, baflkalar›n› içlerinden anl›yorsunuz, onlar› kendi içinizde, hayalinizde
gerçeklefltiriyorsunuz demektir. ‹lim bize d›fl› ö¤retir, onun ö¤rettikleri bizim d›fl›m›zda
kal›r, sanat, edebiyat ise ö¤retmez, sezdirir, kavrat›r, ahlak›n istedi¤i de as›l bu sezme,
kavrama gücüdür. Edebiyattan geçmemifl insan›n hayali ifllemez ki kendisinden
baflkalar›n›n ac›lar›na, dertlerine ortak olabilsin, onlarla “hemhâl” olabilsin. 

Bir toplumda ahlak›n ilerlemesini, düzelmesini istiyor musunuz? O toplumda 
edebiyat, sanat merak›n› uyand›rmaya, gelifltirmeye çal›fl›n. Çocuklara, gençlere fliirler,
hikâyeler, romanlar okutturun, onlar› tiyatrolara, sinemalara gönderin. O hikâyelerin,
romanlar›n, oyunlar›n insanlar ile tan›fls›nlar, onlar›n hayatlar›n› hayallerinde
yaflas›nlar, ö¤rensinler, onlar›n içlerini, böylece gerçekteki insarlar› da daha iyi 
anlarlar. Çocu¤unuz büyüyünce ne olacaksa olsun, küçükken siz ona edebiyat›
sevdirmeye bak›n, ilim, bilgi sonradan gelecektir, önce insanl›¤›n› kurmak, hayalini
iflletmek gerektir.

Nurullah Ataç

Sözden Söze, Ararken

☛
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AÇIKLAMALAR

Ö¤retici metinlerde okuyucuya verilmek istenen temel düflünceye ana düflünce,
ana düflünceyi destekleyen ve di¤er paragraflarda yer alan düflüncelere de yard›mc›
düflünce denildi¤ini hat›rlay›n›z.

Ana düflünce okuyucuya iletilmek istenen düflüncenin en k›sa ve yal›n ifadesidir.
Bir metinde ana düflünce genelde aç›kça ifade edilmez. Yaz›n›n tamam›ndan okuyucu-
nun ç›kartmas› beklenir. Ancak az da olsa ana düflüncesi girifl, geliflme ya da sonuç
bölümünde yer alan metinler de vard›r.

Bir metindeki ana düflünce çevresinde geliflen baflka metinler yaz›labilir. Bu
metin yazar›n görüfl aç›s›na göre de¤iflir. 

Yukar›da okudu¤unuz metin Nurullah Ataç’›n Ahlak adl› yaz›s›ndan al›nm›flt›r.
Yazar metnin bafl›nda ahlak› “Sana yap›lmas›n› istemedi¤ini sen de baflkas›na yapma.”
biçiminde tan›mlamakta ve edebiyat›n ve sanat›n ahlakla olan iliflkisi üzerinde 
durmaktad›r.

Metinde aç›k ve yal›n bir dil kullan›lm›flt›r. Devrik cümlelere dayal› konuflma
üslübuna uygun bir anlat›m yer almaktad›r.

ANLAMA YORUMLAMA

1. Metnin ana düflüncesini bulunuz.

2. Metni yap›, dil ve anlat›m yönünden inceleyiniz.

3. Ana düflünce ile metnin yaz›ld›¤› dönem aras›ndaki iliflkiyi belirtiniz.

4. Paragraflarda dile getirilen düflünceyi söyleyiniz. Paragraflarda dile getirilen 
düflünceler kendi aralar›nda anlamsal bir ba¤lant› kuruyor mu? ‹nceleyiniz.

5. ‹lim ile sanat eserleri aras›ndaki fark nedir?

6. ‹nsano¤lu niçin bencildir? Bu bencillikten edebiyat bizi nas›l kurtar›r?

7. Ahlak›n ilerlemesi için neler yap›lmal›d›r?

8. Metinde geçen “insanl›¤›n› kurmak” ne demektir? Aç›klay›n›z.

ÖLÇME VE DE⁄ERLEND‹RME

* Metnin ana düflüncesini bulunuz.

* Ana düflüncenin özelliklerini söyleyiniz.

* Metinle ana düflüncenin ele al›nd›¤› dönem aras›ndaki iliflkiyi söyleyiniz.

* Ayn› ana düflünceye ba¤l› farkl› metinler yaz›labilir mi? Söyleyeniz.
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ç. Dil ve Anlat›m

TÜRK‹YE’N‹N TAB‹Î GÜZELL‹KLER‹ VE SERVET HAZ‹NELER‹

Tabiat›n güzellik ve hazinelerini görmek, bilmek ve onlar› de¤erlendirmek de bir
kültür meselesidir.

Günlük geçimleriyle u¤raflan, ço¤u okuma yazma bilmeyen köy, da¤, deniz veya
orman halk›, içinde yaflad›klar› tabiat›n güzelliklerini fark etmedikleri gibi toprak, su,
tafl ve a¤ac›n içinde gizli olan serveti de bilemezler.

Onlar› görmek ve de¤erlendirmek için kültüre ihtiyaç vard›r. Bugün ilim ve
teknik vas›tas›yla ayn› topraktan on misli, yirmi misli mahsul al›n›yor. Son y›llarda
Türk köylüsü de bunlardan faydalanmaya bafllam›flt›r. Topra¤›n veya suyun alt›ndaki
petrol kendili¤inden f›flk›rmaz. Araflt›rmak icap eder. Bize kat› tafl gibi gelen da¤lar›n
içinde belki çok k›ymetli madenler vard›r. Onlar› bilmezsek de¤erlendirebilir miyiz?
Bir yerde bir madenin bulunmas›, oras›n› derhâl zenginlefltirir. Türkiye’de maden
bulunduktan sonra köy iken koca flehir hâline gelen birçok yer vard›r.

‹lim ve teknik beynelmileldir ama onun memleketimize tatbiki, memleketimizin
servet ve hazinelerinin keflfi ve gelifltirilmesi millî bir vazifedir. Bunun için millî
duyguya sahip, milletini refah ve saadete kavuflturmak isteyen ilim adamlar›na, 
mütehass›slara ihtiyaç vard›r.

Türkiye’nin keflfini ve kaynaklar›n›n iflletilmesini yabanc›lara b›rakmaktan art›k
utanmal›y›z.

Türkiye’nin üç taraf› denizdir. ‹çinde de göller ve nehirler vard›r. Su hem güzel,
hem de içinde protein ücretilen bir g›da deposudur. Bat›l› âlimler Türkiye sadece 
denizlerinden, göllerinden ve nehirlerinden istifade etmesini bilse zengin bir ülke olur,
derler. Fakat bu da bir bilgi, çal›flma, gelifltirme yani bir kültür iflidir.

Eskiden da¤lara ifle yaramaz yerler olarak bak›l›rm›fl. Türkiye’nin büyük bir
k›sm› da¤larla kapl›d›r. Fakat da¤lar da bak›l›rsa bir g›da ve servet deposu hâline 
getirilebilir. Tabiat kendili¤inden da¤lar›, ormanlar ve hayvanlarla süslenmifltir.
Da¤larda yaflayan, as›rlardan beri yüzlerine bak›lmayan vatandafllar›m›z, kendi  bildiklerine
göre orman ve hayvanc›l›ktan geçimlerini temin edegelmifllerdir. ‹lim, bitki ve hayvanlar›n
da verimlerini art›rman›n yolunu bulmufltur. Türkiye’nin da¤lar› bilgi ve kültür 
yoluyla, milyonlarca insan›n çal›flaca¤› ve mesut olaca¤› yerler hâline getirilebilir.

Ya Anadolu’yu bafltan bafla kaplayan ovalar›m›z ve yaylalar›m›z? Bugün onlara
bak›nca, insan, saatlerce gitse bir a¤aca rastlamaz. Elo¤lu, ilim ve teknik vas›tas›yla
çöllerde meyve ve çiçek bahçeleri yetifltiriyor. Neden suyu ve günefli bol olan Türkiye
bir çiçek ve meyve bahçesi hâline gelmesin?

Kültürü sadece manevi sahaya inhisar ettirmek yanl›fl bir görüfltür. Tabiat›
ifllemek de bir kültür iflidir. Evvelce aç›kland›¤› gibi kelimenin as›l manas› zaten topra¤›
ifllemek, mahsul elde etmek demektir. Köy, da¤ ve k›y› halk›m›z› sefalet ve cehaletten

HAZIRLIK

Türkiye ne gibi tarihî ve do¤al zenginliklere sahiptir? Bu zenginliklerden nas›l
yararlanabiliriz? Araflt›r›n›z.

☛
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kurtarman›n yolu, onlara, içinde yaflad›klar› tabiat parças›ndan daha fazla istifade
etmenin yollar›n› ö¤retmektir.

Türkiye güzel bir ülkedir. Fakat görmek için göz ister. Asl›nda gören göz de¤il,
düflüncedir. Tabiat›n güzelliklerini en iyi ressamlar ve flairler takdir ederler. 

Sanat insanlar› hayata ve tabiata ba¤lamak suretiyle mesut edebilir. Türkiye’nin
tabiat güzellikleri henüz sanatkârlar› taraf›ndan keflfedilmemifl veya tesirli bir flekilde
anlat›lmam›flt›r.

Türkiye’nin güzelliklerinin keflfi, resim, fliir ve nesirle tasviri yeni yetiflecek
sanatç›lara kalm›flt›r. Onlar›n vazifeyi yerine getirebilmeleri, kendilerinin en güzel
sanat eserleriyle beslenmelerine ba¤l›d›r. Zira görmek için bakmas›n› bilmek laz›md›r.
Bu da kültürle olur.

Mehmet Kaplan

Kültür ve Dil 

ANLAMA YORUMLAMA

1. Okudu¤unuz metinde kullan›lan dilin ifllevi nedir? Dil, bir nesneyi, bir olay›, bir 
kavram› anlatmak, aç›klamak ve okuyucuyu uyarmak amac›yla m› kullan›lmaktad›r?

2. Metinde terim, kavram ve günlük hayatla ilgili gözlelerden nas›l yararlan›lm›flt›r?

3. Metindeki ana düflünceyi belirtiniz. Bu ana düflünce esas olmak üzere metin baflka 
türlü ifade edilebilir mi?

4. Metinde aç›k,anlafl›l›r ve kesin yarg›lar ifade eden bir dil mi kullan›lm›flt›r? Belirtiniz.

5. Metinde geçen “toprak, su, tafl ve a¤ac›n içinde gizli olan hazine”; “ kültürü manevi 
sahaya inhisar ettirmek” ve “gören göz de¤il, düflüncedir” sözlerinin anlam›n› aç›klay›n›z.

6. Kültür ile tabiat›n güzelliklerini görmek, bilmek ve onlar› de¤erlendirmek aras›nda 
nas›l bir iliflki vard›r? Belirtiniz.

7. Sanat insanlar› nas›l hayata ve tabiata ba¤layabilir?

8. Metinde geçen “Görmek için bakmas›n› bilmek laz›md›r.” sözünü aç›klay›n›z. Bu 
söz ile sanatç›lar aras›nda nas›l bir ba¤lant› kurulabilir?

9. Yukar›daki metnin anlat›m türü nedir? Belirtiniz.

ÖLÇME DE⁄ERLEND‹RME

* Ö¤retici metilerde dilin nas›l bir ifllevi vard›r?

* Metinde kullan›lan dil anlat›m türüne, hitap edilen okuyucuya göre de¤iflir mi?

* Metnin oluflmas›nda, terim, kavram ve günlük hayatla ilgili gözlemlerden 
yararlan›lm›fl m›d›r?

* Metindeki ana düflünce farkl› biçimde anlat›labilir mi?

* Metinde aç›k, anlafl›l›r bir dil mi kullan›lm›flt›r? Belirtiniz.

* Metnin anlat›m türü nedir? Söyleyiniz.
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d. Metin ve Gelenek

KASABA

1948 y›l›n›n bafl›nda defterime flöyle bir tümce yazm›fl›m: “Hâlâ çal›flmay› 
kahramanl›kla bir tutuyorum. “Çehov’un “Üç K›z Kardefl”indeki Olga’n›n, bir taflra
kasabas›nda Ö¤retmen Olga’n›n sesidir, bu tümcede yans›yan. Sevilerden, düfl
k›r›kl›klar›ndan, içkilerden ve yald›zlar› sökülmüfl gecelerden sonra ona ve bana kalan
fley çal›flmak!

Olga, iki k›z kardeflini Mafla ve ‹rina’y› kucaklayarak flöyle söyler:

– M›z›ka ne kadar sevinçli, ne kadar canl› çal›yor. ‹nsan yaflamak iste¤i duyuyor.
Aman Tanr›m! Zaman geçecek, biz de hiç gelmemesiye uzaklaflm›fl olaca¤›z. Bizi
unutacaklar, yüzlerimizi, seslerimizi, kaç kifli oldu¤umuzu unutacaklar. Ama çekti¤imiz
ac›lar bizden sonra  yaflayacaklar için bir sevinç yerine geçecek... Yeryüzünde 
mutluluk, bar›fl kurulacak. fiimdi yaflayanlar› iyi sözlerle anacaklar. Oh sevgili
kardefllerim... Hayat›m›z henüz sona ermedi. Yaflayaca¤›z, m›z›ka o kadar flen o kadar
sevinçli çal›fl›yor ki... Bana öyle geliyor, çok geçmeden niçin yaflad›¤›m›z›, niçin ac›
çekti¤imizi biz de ö¤renece¤iz... Ah, insan bir bilse... bir bilse!

Okudu¤um ve gördü¤üm en güzel oyunlardan biri olan yap›t, Olga’n›n sözleriyle
böyle biter:

– Ah, insan bir bilse... bir bilse!

Neyi bilse? Yaflam›m›z›n, çekti¤imiz ac›lar›n yar›nki insanlara bir yarar› 
olabilece¤ini, yar›n›n bizim günlerimizin mayas›yla daha güzel, daha mutlu olaca¤›n›...
Böyle bir yar›n›, çal›flarak, ac›lar›m›z› çal›flmaya dönüfltürerek yarataca¤›m›za
inan›yordum. 1947 y›l›n›n birkaç ay›n›, belki de Çehov’un havas›ndan esinlendi¤im bir
oyuna adad›m: “Elma A¤açlar› Alt›nda, “ Bu oyun bir önsözümdür benim: “Çal›flmay›
kahramanl›kla bir tutuyorum. “Orada, üniversite ö¤rencisi ‹brahim Duman’la, bir köy
e¤itmeni Yusuf Bilgiç vard›r. Yusuf, elmal›¤›n sahibi Hüseyin fiahan’dan yalvar yakar
ald›¤› elma fidanlar›n› okulunun bahçesine diker. Bir çal›flma tap›n›s›n›n simgesidir o.
Ne ki oyunun sonunda zehirli s›tmadan ölür. Köy okulunun bahçesine dikti¤i yeni
yetme elma dallar›n› düflünür, bir Çehov kiflisine benzeyen üniversite ö¤rencisi ‹brahim
Duman, Yusuf Bilgiç’in ölüm haberini ald›¤›nda. Oyun flu sözleriyle biter, onun:

– Ölmek bahas›na ne güzel dallar yetifltirecekti o. Elma a¤açlar› dikmiflti köy
okulunun bahçesine. Kim bakacak onlara? Yar›n sabah erkenden kalkmal›, yürümeli
Yusuf’un köyüne. Elma a¤açlar›n› sulamal›. O dallar› susuz b›rakmamal›.

Ceyhun Âtuf Kansu

HAZIRLIK

Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyat›n›n özellikleri nelerdir? Bu dönemde e¤itici-
ö¤retici alanda ne tür metinler yaz›lm›flt›r? Araflt›r›n›z.

☛
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AÇIKLAMALAR

Yukar›da okudu¤unuz metin Cumhuriyet Dönemi yazarlar›ndan Ceyhun Âtuf
Kansu’nun Kasaba adl› yaz›s›ndan al›nm›flt›r.

Cumhuriyet Dönemi (1923-1950) y›llar› aras›n› kapsar. Cumhuriyetin ilan›ndan
sonra ülkede siyasi ve sosyal alanda birtak›m devrimler yap›ld›. Bu devrimler topluma
e¤itim, kültür, sanat ve yönetim alan›nda baz› yenilikler getirdi. Toplumun farkl› 
kesimlerinden yetiflen sanatç›lar farkl› kesimlerin sorunlar›n› yans›tt›lar. ‹stanbul’da
yetiflenler tan›d›klar› sosyal çevreye dönük bireysel konular› ifllediler. K›rsal bölgeden
yetiflen sanatç›lar da köy ve kasaba hayat›n› ele ald›lar. Ayd›nlar›n dikkatini bu 
bölgelere çekmeye çal›flt›lar. Bu yazarlar Anadoluyu tarih boyunca besleyen
uygarl›klar›n merkezi olarak de¤erlendirdiler. Halkla iç içe yaflayarak bu zengin 
kültürden yararland›lar.

Cumhuriyet Dönemi yazarlar›ndan Ceyhun Âtuf Kansu da bu anlay›flla eserler
veren sanatç›lar›m›zdand›r.

Yukar›da okudu¤unuz metinde yazar; Çehov’un “Üç K›z Kardefl” adl› eserinin
kahramanlar›ndan Olga’n›n bir cümlesini ele al›r: Hâlâ  çal›flmay› kahramanl›kla bir
tutuyorum.” Bu düflünceden hareket ederek; çal›flman›n önemini ve yar›nlara olan
güven duygusunu Elma A¤açlar› Alt›nda adl› oyunla pekifltirir.

Metinde aç›k anlafl›l›r bir dil kullan›lm›flt›r.

ANLAMA YORUMLAMA

1. Yukar›daki metnin yaz›ld›¤› dönemi ve bu dönemin özelliklerini söyleyiniz.

2. Yazar›n gelenekle iliflkisini belirtiniz.

3. “Çal›flmay› kahramanl›kla bir  tutmak” ne demektir? Bu sözü aç›klay›n›z.

4. Yaz›n›n ana düflüncesi nedir? Bu ana düflünceyi hangi düflünceler desteklemektedir?

5. Metinde geçen “çekilen ac›lar›n yar›nki insanlara yarar› olmas›” ne demektir? Bu 
konuda kimleri örnek gösterebilirsiniz?

6. “Yar›n sabah erkenden kalkmal›, yürümeli Yusuf’un köyüne. Elma a¤açlar›n› 
sulamal›.” cümlesi hangi duygular›n ifadesi olabilir? Yaflama iste¤i ile yar›nlara 
umutla bakman›n bu sözle bir ba¤lant›s› olabilir mi? Araflt›r›n›z. 

ÖLÇME DE⁄ERLEND‹RME

* Yukar›da okudu¤unuz metnin dönemini belirleyiniz.

* Bu dönemin özellikleri nelerdir? Söyleyiniz.

* Metin yazar›n›n gelenekle iliflkisini belirtiniz.
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YABAN’IN ‹K‹NC‹ BASILIfiI VES‹LES‹YLE

Eski Latin flairi Horatrius, kendi eserlerinden birine flöyle hitap eder. “Haydi, git:
halk›n içine kar›fl; art›k, sen benim mal›m de¤ilsin. “ Her yazar, her sanatç›, kendi 
eserine ayn› fleyi söyleyebilir. Fakat, en ziyade, bir millî heyecan›n mahsulü olan 
eserlerdir ki meydana geldikleri andan itibaren, art›k, üstlerinde tafl›d›klar› isimle bütün
manevi iliflkilerini keserler ve kendi talihlerini kendileri tayin ederler.

Buna karfl›l›k, bir yazar›n, kendi eserinden ayr›l›p ona yabanc› kald›¤› da çok
vakidir. Ben Yaban’da neler yazm›fl oldu¤umu o kadar unutmuflumdur ki ona edilen
hücumlar esnas›nda, ben de baz› kimseler gibi onun masumlu¤undan flüpheye düfler
gibi  olmufl ve ancak, onu yeni bafltan, tekrar okuyunca kendi savunmam› en aç›k
sat›rlar hâlinde, bizzat kendinde bulmufltum.

Mesela Yaban’a yöneltilen bafll›ca suç, kitab›n köylü aleyhtar› bir karakter
tafl›mas›; köylünün maddi ve manevi sefaletini bir entelektüel a¤z›ndan tezfiye kalkm›fl
olmas›d›r. Yaban› ikinci defa gözden geçirildikten sonra anl›yorum ki, bu bütün 
manas›yla bir iftirad›r. Zira, roman›n kahraman› olan entelektüele, elinizde tuttu¤unuz
flu cildin bu bask›da hangi sayfaya rastlayaca¤›n› bilmedi¤im bir yerinde, bundan yirmi
befl y›l evvelki köyün hazin bir tablosunu çizdikten sonra dedirtmiflim ki:

“Bunun sebebi, Türk ayd›n› gene sensin! Bu viran ülke ve bu yoksul insan 
kitlesi için ne yapt›n? Y›llarca onun kan›n› emdikten ve onu bir posa hâlinde kat› toprak
üstüne att›ktan sonra, flimdi de gelip ondan tiksinmek hakk›n› kendinde buluyorsun.”

“Anadolu halk›n›n bir ruhu vard›; nüfuz edemedin. Bir kafas› vard›; 
ayd›nlatamad›n. Bir vücudu vard›; besleyemedin. Üstünde yaflad›¤› bir toprak vard›;
iflletemedin. Onu, hayvani, duygular›n, cehaletin, yoksullu¤un ve k›tl›¤›n elinde
b›rakt›n. O kat› toprakla kuru gö¤ün aras›nda bir yabani ot gibi bitti. fiimdi elinde orak,
buraya hasada gelmiflsin! Ne ektin ki ne biçeceksin?..”

Gene Yaban’›n birinci sayfas›nda köylülerin cahilli¤inden bahsederken Türk
entelektüeli birden bire kendini toplar ve der ki:

“E¤er bilmiyorlarsa kabahat kimin? Kabahat benimdir. Kabahat, ey bu sat›rlar›
heyecanla okuyacak arkadafl, senindir. Sen ve ben onlar›, yüzy›llardan beri bu yalç›n
tabiat›n göbe¤inde, herkesten, her fleyden ve her türlü yaflamak flevkinden yoksun bir
avuç kazazede hâlinde b›rakm›fl›z. Açl›k, hastal›k ve kimsesizlik bunlar›n etraf›n› 
çevirmifltir. Ve cehalet denilen zifiri karanl›k içinde, ruhlar› her yan›ndan örtülü bir 
zindanda gibi maphus kalm›flt›r.”

Bir objektif roman tekni¤ine göre, yap›lmamas› gereken bu çeflit tiratlarla

e. Anlam

HAZIRLIK

Bir metni anlamak, yorumlamak ne demektir? Sözcükler dilimizde hangi 
anlamlarda kullan›l›r? Temel anlam, mecaz anlam, yan anlam vb. kavramlar› ne 
demektir? Araflt›r›n›z.

☛
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ÖLÇME VE DE⁄ERLEND‹RME

* Metinde sözcükler ve sözcük öbekleri ilk anlamlar›yla m› kullan›lmaktad›r?

* Metin okuyan kifliye, mekâna ve zamana göre de¤ifliklikler gösterir mi?

* Metnin yaz›l›fl amac›n› söyleyiniz.

Yaban›n hemen her taraf› t›kl›m t›kl›m doludur. O kadar ki sanat bak›m›ndan, bir
tenkitçinin as›l hikâyeyi bölük pörçük eden bu feryad›ms› hutbelere itiraz etmesi
gerekirdi. Fakat Yaban bir objektif roman de¤ildir. Yaban, bir ruh s›tmas›n›n, birdenbire
ac› ve korkunç bir gerçekle karfl› karfl›ya gelmifl bir fluurun, bir vicdan›n ç›kard›¤› yürek
parçalay›c› hayk›r›fl›d›r.

Yakup Kadri Karaosmano¤lu

Yakup Kadri Karaosmano¤lu’nun Yaban roman› (1942) yay›mland›¤› zaman
ayd›n ile köylü aras›ndaki e¤itim-kültür aç›¤›n› ortaya koydu¤u için epey elefltirilmifltir.
Yukar›daki metinde yazar bu elefltirileri yapanlara karfl› eserini savunmaktad›r.

Metinde sözcükler ilk anlamlar›yla kullan›lm›flt›r. Ö¤retici metinlerde anlam
okuyan kifliye, mekâna ve zamana göre de¤iflmez. Duygu düflünce ve görüfller yal›n bir
flekilde dile getirilir. 

ANLAMA YORUMLAMA

1. Yukar›daki metnin yaz›l›fl amac›n› söyleyiniz.

2. Metnin ana düflüncesini bulunuz.

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

4. Latin flairi Horatius’un eserlerinden birine söyledi¤i “Hadi git; halk›n içine kar›fl; 
art›k sen benim mal›m de¤ilsin.” sözünü aç›klay›n›z.

5. Yaban roman›na karfl› ne tür elefltiriler yap›lmaktad›r? Elefltirilere karfl› yazar hangi 
görüflleri ileri sürüyor?

6. Objektif roman ne demektir? Anlat›m türlerini hat›rlayarak cevaplamaya çal›fl›n›z.
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Gidecek yeri olmayan biri

Aslanlar› görmeye parka gitti

Aslanlar tafltan

O bir insan

Nas›l anlafl›rlar

Anlaflt›lar.

Behçet Necatigil’i bir zamanlar bu fliirdeki gibi, aslanlar› görmek için parka giden
bir insan olarak düflünürdüm. Daha hiç karfl›laflmam›flt›k. Ne resmini görmüfltüm, ne de
kimse  bana ondan bahsetmiflti. Yaln›z 1938’den beri dergi sayfalar›nda rastlad›¤›m
“Bir ölümden kalanlar”, “Ayr›l›klar” gibi fliirleri ilgimi çekmiflti. O s›ralarda Behçet
Necati’nin yan› s›ra bir de Ahmet Necati vard›. Hatta baz› arkadafllarla dilimizden
aylarca düflürmedi¤imiz “Karadeniz’de Gemilerin mi Batt› A¤z›n› B›çaklar Açmaz” 
fliirini Ahmet Necati mi, yoksa Behçet Necati mi yazd›? diye tart›fl›¤›m›z bile olmufltu.
Do¤rusu o y›llarda fliir alan›n›n baflka ünlü flairleri vard›. ‹lgimiz onlara karfl›yd›.
Behçet Necati için düfllerimi fazla yormuyordum. Parka, gidip mermer aslanlarla
dostluk kuran insan›n fliirini okudu¤um ana kadar bu böylece sürüp gitti. Ondan sonra
da Behçetgil’i hep bu fliirin tafl›d›¤› anlam çerçevesinde düflünmeye bafllad›m. Bir park
kanepesinde oturup mermer aslanlarla dost olabilen, korkunç derecede dünyadan,
insanlardan uzak bir kiflio¤lu. ‹çimizden biri iflte.

Behçet Necatigil’i tan›d›ktan sonra bu dünyadan uzak insan› da elimle koymufl
gibi tan›d›k bildik buldum. 1945’in s›cak m› s›cak yaz günlerinden birindeydik.
Bo¤az’›, liman›, Marmara’y› tepeden kucaklayan bir gazinoda üç befl sanatç› arkadafl
oturmufltuk. Galiba orda olmayan birini, yaln›z birini de¤il, ötekini berikini çekifltiriyorduk.
Konufltuklar›m›z incir çekirde¤ini doldurmaz birtak›m  gevezeliklerdi. Ama s›cak yaz
gününün s›k›nt›s›, huzur yoksullu¤u ancak bu gibi yerli yersiz konuflmalarla içimizden
at›labiliyordu. ‹flte bu arada sessiz, çekingen, genç bir adam›n elini s›km›fl, sonra gene
büyük flehir sanat dünyas›n›n sona ermez dedikodular›ndan birine bafllam›flt›k. O genç
adam masan›n bir köflesine oturmufltu.  Kimsenin ondan haberi yoktu. Bizim sanattan
konuflma tarz›m›z, gereksiz gülüfllerimiz, saçma sapan esprilerimiz baflka flairlerle,
sanatç›larla e¤leniflimiz karfl›s›nda duydu¤u flaflk›nl›k yüzünde okunuyordu. Hâlâ da bu
hâlini de¤ifltirmemifltir.

f. Metin ve Yazar

HAZIRLIK

Metin ile yazar aras›nda bir iliflki var m›d›r? Yazar eserine kiflili¤ini ne ölçüde
yans›t›r? Araflt›r›n›z. 

☛
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O s›cak yaz günü aram›za kar›flan, sessiz, utangaç genç adam flair Behçet
Necatigil’in ta kendisiydi.

Oktay Akbal

fiair Dostlar›m 

AÇIKLAMALAR

Yukar›da okudu¤unuz metin Oktay Akbal’›n fiair Dostlar›m adl› kitab›ndan
al›nm›flt›r. Yazar bu eserinde gençlik y›llar›nda tan›d›¤› ve dostluk kurdu¤u kiflilerle
ilgili an›lar›n› ve izlenimlerini dile getirmektedir.

Metnin anlat›m›nda aç›k, yal›n ve anlafl›l›r bir dil kullan›lm›flt›r. 

ANLAMA YORUMLAMA

1. Metinde yazar ile Behçet Necatigil aras›nda nas›l bir ilgi vard›r?

2. Yazar›n Behçet Necatigil ile ilgili düflünce ve kan›lar› nelerdir?

3. Metindeki “tafltan aslanlarla dostluk kuran insan” ve “bu dünyadan uzak insan” 
sözlerini aç›klay›n›z.

4. Metni yap›, dil ve anlat›m bak›m›ndan inceleyiniz.

5. Yaz›n›n ana düflüncesini söyleyiniz.

6. Oktay Akbal’›n hayat› ile eserleri hakk›nda bilgi edininiz.

ÖLÇME DE⁄ERLEND‹RME

* Ö¤retici metinlerde metin ile yazar aras›nda nas›l bir iliflki vard›r?
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g. Yorum

YORUM

Beyaz mermer oca¤›n üstünde duran resmine bak›yorum. Gerçek olarak gözlerimin
önünde, ondan bu kald›....

Yanlamas›na duran ince bedeni bana, flimdi, niçin, k›n›ndan çekilmifl bir k›l›c›
and›r›r görünüyor? Bafl›n› yar› çevirip koyu renk kalpa¤›n›n a¤›rl›¤› alt›nda gür
kafllar›n›n yay›n› gererek titiz ve dalg›n bak›fllar› ile yoklad›¤› ufukta neler sezmifltir?..

Bir objektifin önündeki duruflundan ç›kan bu manay›, hayat›n›n olaylar› ile
karfl›laflt›rarak düflündükçe, flimdi, içim yana yana ne kadar daha derinden
kavr›yorum!..

Bu resim, benim hayat›mda bir târihtir. O günden bu yana benli¤imi, yaflay›fl›m›
kaplam›fl bir iradenin ça¤r›s›d›r.

Yaln›z benim yaflay›fl›m› m›? Millletiminkini de... Sade onunkini de de¤il... Bu
resim, dünyan›n Türkiye’yi görüflünü de¤ifltirmifl kudretin tasviridir.

Bu, o’nun yaflay›fl›nda da bir tarihtir: Kaderinin u¤urlu dönüm noktas›nda, genç
generalin cihan tarihinde an›lacak kahraman olmaya ilk eriflti¤i ça¤› gösteriyor.

Ömrünün ondan sonraki yirmi y›l›na, o, as›rlar›n ve zekâlar›n kavrayamayaca¤›
enginlikte bir eser s›¤d›rd›... Ve bu resme koydu¤u iki çatma k›l›ca benzer imzas›n›,
bütün flimdiki Türkiye’ye, flimflek gibi keskin ve ayd›nl›k çizgilerle koydu...

Ne h›zd› o!.. ‹stilalar önledi. Sald›rganl›klar yendi. Tahakkümleri yere serdi.
Kökleflmifl kudretleri söküp önüne katt›. Saltanatlar› dört bir yana savurdu. Yurdunun
ordusu ma¤lup düflmüfltü; galip etti. Devleti y›k›lm›flt›; devlet kurdu... ‹daresi 
bozulmufltu; düzgün etti... Ba¤›ml›yd›; ba¤›ms›z etti. Y›k›lan devlette hükümranl›k bir
tek sülalenindi. Devletin ad› onun ad› idi... Kurdu¤u devlette hâkimiyet milletin oldu.
Milletin ad› devletin ad› oldu.

Yurdunda e¤itim çaprafl›kt›; ö¤retim flafl›rt›c›!.. Tek öçlüye getirdi... Ruhlar
medreselerde küfleniyordu; kap›lar›n› örttü. Dergâhlarda pintilefliyordu; kap›lar›n›
örttü....

Yurdunun erkekleri fes giyiyordu; üzerine kimi a¤abâni sar›k doluyordu, kimi
beyaz, kimi yeflil... Bafl›na kimi sikke geçirmiflti, kimi keçe külah›.... Milliyetlerini 
alacal› bezlerde san›r olmufllard›! Be¤enmedi; flapka giydirdi....  Anlatt› ki bafl k›l›¤›
dünya iflidir; ahret ifli de¤il... Medeniyette dünya ifli baflka ifltir, iç inanç baflka... Politika
ile biri ötekine iflleyemez...

HAZIRLIK

* Metni yorumlamak ne demektir? Metinlerin görünen anlamlar› alt›nda baflka
anlam zenginlikleri var m›d›r? Yorumlar bu anlam zenginli¤ini ortaya ç›kar›r m›?
Araflt›r›n›z.

☛
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Yaz› sa¤dan sola yaz›l›rd›; ö¤renimi güçtü... Be¤enmedi. Soldan sa¤a yazd› ve
yazd›rd›; her Bat›l› ve ileri millet gibi...

Analar›n, k›z kardefllerin yüzleri siyah peçeliydi; bahtlar› çarflaflar› gibi karayd›...
Çileleri çoktu, haklar› az... Be¤enmedi, yüzlerini açt›, ak etti. Hakta onlara erkeklerle
eflitlik sa¤lad›; bahtlar›n› ak etti...

Milletinin dili üçüzlü gibi olmufltu... Be¤enmedi. Ar›nd›rd›, bir etti.

Tarihinin çerçevesi daralt›lm›flt›. Be¤enmedi; geniflletti.

Tarlalar› kara saban sürüyordu; toprak, gere¤ince ifllenmiyordu... Eziyeti çoktu;
vergisi çok; verimi az! Be¤enmedi... Aflar› kald›rd›. Sürümü tekerlekli pullu¤a, ifller
makineye, bol verime yöneltti...

Yollar uzundu, yap›mlar› kötü; ka¤n›lar yavafl... Be¤enmedi. Yollar› demir etti;
gidiflleri h›zl›...

El tezgâh› dokumaya ve yel de¤irmeni ö¤ütmeye yetemiyordu... Be¤enmedi.
Fabrika ve fabrika kurdu...

Ayr›l›klar istemedi; birlikler kurdu. Eksiklikler, gerilikler istemedi; yenilikler,
ilerilikler kurdu...

Dö¤üfl istemedi; bar›fl kurdu. Düflmanl›k istemedi; dostluk kurdu: Kuzeyle,
güneyle, do¤u ile bat› ile...

Düflüklü¤ü sevmezdi; güçlü oldu. Haks›zl›¤› sevmezdi; hak gözetti. Hiçbir
devlete haks›zl›k etmedi. Hangi birinden olursa olsun gelebilecek haks›zl›¤› asla kabul
etmedi... Kendi devletini en büyük devletten asla afla¤› görmedi. Kendi milletini, hiçbir
an, dünyan›n en onurlu milletinden asla geri, asla güçsüz görmedi, göstermedi.

Ruhlar uyard›; gözler açt›... Bahts›z milletlere baht yolu açt›. Dünyaya örnek gös-
terdi. ‹nsanl›¤a ders verdi... Ve eyvah, ne çabuk dindi!..

fiimdi, Ankara’da müze kubbesinin alt›nda, ak mermerle al bayra¤›n aras›nda
yat›yor!..

Akl›m›za ve dilimizi bu korkunç gerçe¤e nas›l al›flt›rabiliyoruz!.. Resmine
bakt›kça flafl›r›p kal›yorum: fiimdi kendi, bu resmi kadar bile yok!..

Ruflen Eflref Ünayd›n 

Atatürk’ü Özleyifl
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AÇIKLAMALAR

Yukar›daki metin Ruflen Eflref Ünayd›n’›n Atatürk’ü Özleyifl adl› kitab›nda
al›nm›flt›r.  Metinde yazar Atatürk’ün beyaz mermer oca¤›n›n üzerinde duran resmine
bak›yor. Bu resim yazarda pek çok an›y› ça¤r›flt›r›yor. Bu resimle Atatürk’ün eserleri
aras›nda birtak›m ba¤lant›lar kuruyor, yorumlarda bulunuyor. Örne¤in Atatürk’ün
bedenini k›n›ndan çekilmifl k›l›ca; gür kafllar›n› yaya benzetiyor.

Ayr›ca yazar metinde aç›klanmas› gereken baz› özlü sözlere de yer veriyor “Bu
resim, dünyan›n Türkiye’yi görüflünü de¤ifltirmifl kudretin tasviridir.”, “Bu onun
yaflay›s›nda bir tarihtir.” “as›rlar›n ve zekâlar›n kavrayamayaca¤› enginlikte bir eser”
bunlara örnek olarak gösterilebilir. Bu sözlerin anlamlar›n› araflt›r›n›z.

ANLAMA YORUMLAMA

1. Yukar›daki metni yap›, anlam ve tema bak›m›ndan inceleyiniz.

2. Metnin yaz›ld›¤› dönemi ifade eden sözcük, sözcük gruplar› ve kavramlar nelerdir?

3. Metnin yaz›l›fl amac› nedir?

4. Metinde Atatürk nas›l tasvir ediliyor?

5. Yazar, Atatürk’ün resmine bakarken neleri düflünüyor? Bu resim onda neleri 
ça¤r›flt›r›yor?

6. Atatürk yapt›klar›yla kimlerin yaflay›fl›n› de¤ifltirmifltir?

7. Yazar, Atatürk devrimlerini nas›l tan›ml›yor? O Neleri be¤enmiyor, tar›m 
sanayi, giyim kuflam, dil ve tarih alan›nda neler yap›lm›flt›r?

8. “Milletin dili üçüzlü gibi olmufltu... Ar›nd›rd› bir etti.” sözüyle ne anlat›lmak 
isteniyor?

9. Yaz›n›n ilk parafraf› ile son paragraf› aras›nda bir ilgi var m›? ‹nceleyiniz.

ÖLÇME DE⁄ERLEND‹RME

* Yukar›daki metni yap›, anlam ve tema bak›m›ndan birbiriyle iliflkilendirerek 
yorumlay›n›z.

* Metinde aç›kça ifade edilmeyen sözcük ve kavramlar› bulunuz.

* Metnin yaz›ld›¤› dönemin özellikleri nelerdir? Araflt›r›n›z.

* Metin  sizde ne gibi duygular uyand›rmaktad›r?
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2  Ö¤retici Metin Örneklerini ‹nceleme ve Karfl›laflt›rma

a. Tarihî Metin

fiEVKET SÜREYYA AYDEM‹R

GEL‹BOLU MUHAREBELER‹N‹N EN KANLI GÜNLER‹

Çanakkale-Gelibolu savafllar›n›n en kanl› sahneleri,  hiiç flüphe yok ki Ar›burnu-
Anafartalar cephesinde geçer. Bu cephenin y›ld›z›, gene hiç flüphe yok ki Mustafa
Kemal Bey’dir. Mustafa Kemal Çanakkale harplerine, 19. Tümen Kumandan›
Kaymakam Mustafa Kemal olarak kat›l›r. Bu muharebede nihayet, ancak bir rütbe
yukar›ya, yani Miralayl›¤a (Albayl›¤a) kadar yükselir. Ama gerçek fludur ki Birinci
Dünya Harbinde ve hiçbir cephede hiçbir Albay, Mustafa Kemal’in bu cephede
karfl›laflt›¤› kadar a¤›r ve kanl› sahnelerle karfl›laflmam›flt›r. Ve onun bu cephede 
yüklendi¤i kadar a¤›r sorumluluklar› yüklenmemifltir. Mustafa Kemal bu muharebe
safhalar›n› “Anafartalar Muharebetine Ait Tarihçe” isimli eserinde toplam›flt›r.

Mustafa Kemal, 19. Tümen Kumandan› olarak 25 Nisan 1915’te Ar›burnu’na
ç›kan ilk ‹ngiliz müfrezelereni ilk karfl›layan kumandand›. Kolordu Kumandan› Esat
Pafla’d›r. Gerçi bu ç›karma cephesi kendi cephesi de¤ildir. Ama art›k karar zaman›
gelmifltir. Emrindeki 57. Alay› derhâl Kocaçimen tepesine sürer. Alay›n bafl›nda kendisi
de vard›r. Düflman ç›kartma noktas›na en yak›n müfreze ise da¤›lm›flt›r. Mustafa Kemal
o dakikalar› hat›rat›nda ancak birkaç söz, fakat derin bir duygululukla belirtir.

– Düflününüz, iflte bu bir and›...

Evet karar an› gelmifltir. Karaya ç›kan düflman, 8 taburdan fazlad›r. Arkadan 
57. Alay yetiflir. Gerçi Mustafa Kemal’in kuvveti düflmana bakarak zay›ft›r. Ama 
derhâl süngü takt›r›r. Hücum emrini verir. Sabah saat 10.00 Çanakkale’de art›k
süngüler konuflmaya bafllam›flt›r. Ve bu konuflma, sonuna kadar devam edecektir. ‹flte
Mustafa Kemal’in bu karar›n› verdi¤i ve süngü hücumunu bafllatt›¤› yere, flimdi
“Kemal yeri” denilir. Ve orada mütevazi bir mermer sütun üzerinde bu sözler yaz›l›d›r.
Sa¤dan soldan di¤er kuvvetler de yetiflir. Mustafa Kemal, Conkbay›r›’ndan harekât›
idareye bafllar. Bu harekât› anlat›rken onun sözleri flunlard›r:

– Herkes öldürmek ve ölmek için düflmana at›lm›flt›...

Zaten bu, verilmifl bir emirdir:

– Size ben, taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum; biz ölünceye kadar
geçecek zaman içinde, yerimizi baflka kuvvetler ve baflka kumandanlar alabilir...

HAZIRLIK

Ö¤retici metinler hangi bak›mlardan incelenir? Bu incelemede yap›, ana düflünce
anlat›m tarz›, dil ve anlat›m bir bütünlük sa¤lar m›? Araflt›r›n›z.

☛
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Öyle de oldu. 57. Alaya gelince? Ondan bu kubbede bâki kalan, bir son “Allah
Allah!” sedas›d›r. Çünkü bu muharebede, 57. Alay, tamamen eridi....

fievket Süreyya Aydemir

Makedonya’dan Orta Asya’ya Enver Pafla

AÇIKLAMALAR

Yukar›da okdu¤unuz metin fievket Süreyya Aydemir’in Makedonya’dan Orta
Asya’ya Enver Pafla adl› eserinin 3. cildinden al›nm›flt›r. Okudu¤unuz bölümde 
I. Dünya Savafl›’nda en flidetli çat›flmalar›n  oldu¤u Çanakkale savafllar›nda Mustafa
Kemal Atatürk’ün komutas›ndaki Türk askerinin kahramanl›¤› anlat›lmaktad›r.

Bu savafllarla ilgili di¤er kaynaklardan bilgi edinmeye çal›fl›n›z. 

ANLAMA YORUMLAMA

1. Yukar›daki metni yap› bak›m›ndan inceleyiniz. 

2. Metnin ana düflüncesi ile yard›mc› düflüncelerini belirleyiniz.

3. Çanakkale savafllar›nda Mustafa Kemal Atatürk hangi birliklerde görev alm›flt›r?

4. Bu savafllarda 57. Alay nas›l bir kahramanl›k göstermifltir?

5. Karar an› ne demektir? Atatürk bu savaflta hangi  tarihi karar›n› veriyor?

6. Metni dil ve anlat›m yönünden inceleyiniz. Sözcükler ve cümleler anlam 
bak›m›ndan gerçek mi mecaz anlamda m› kullan›lm›fllard›r?
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b. Felsefî Metin

ORTA ÇA⁄ B‹L‹M VE TEFEKKÜRÜNDE TÜRKLER‹N YER‹

Uygarl›¤›n temelinde onu oluflturan bir temel öge olarak ö¤retim ve gelenek
kurma özelli¤i ya da yetene¤i yatmaktad›r. Bu temel öge, bu karakteristik vas›f,
uygarl›kta ö¤renilen fleylerin ve kazan›lan tecrübelerin kaybolmayarak kuflaktan kufla¤a
intikal etmesi, edebilmesi durumudur. Fakat, buna karfl›l›k kazan›lm›fl tecrübelerin ve
edinilmifl  bilgilerin kaybolup gitmemesi yan›nda, uygarl›¤›n ayn› derecede önemli bir
baflka ögesi veya temel özelli¤i de uygarl›¤›n yerinde saymayarak mütemadiyen
gelifltirilmesi, yeni bulufl ve tecrübeler yard›m›yla insan çabas›n›n gitgide daha etkili,
daha verimli hâle getirilmesi, insan›n yaratt›¤›; maddi ve manevi eserlerin
çeflitlendirilmesi ve zenginlefltirilmesi sürecidir. Uygarl›¤›n bu ikinci temel ögesi
uygarl›¤›n kendi kendini aflabilme, tazeleyebilme yetene ¤idir. Uygarl›¤›n bu çok önemli
ikinci temel vasf› uygarl›¤›n dinamizm özelli¤idir, devingenlik yönüdür; sonsuz terak-
ki ve geliflme kaabiliyetidir.

Uygarl›¤›n dura¤an ve gelenekleri muhafaza edebilme yönü ile devingen ya da
dinamik yönünü birbirleriyle nas›l ba¤daflt›rabiliriz? Bunlar birbirleriyle tarihin uzun
y›llar› ve ça¤lar› boyunca nas›l bir münasebet içinde bulunmufllar, birbirleriyle nas›l
ba¤dafl›p özleflmifllerdir?

Uygarl›ktaki en büyük geliflmeler bilim temeli üzerine oturan, bilimden  gücünü
alan geliflme ve dönüflmelerdir. Bilim bir yandan teknolojinin yol açt›¤› maddi geliflme
ve dönüflmeleri büyük ölçüde temellendirirken öte yandan da görgü ve kavray›fl 
ufkumuzun geliflmesini, manevi hayat›m›z›n sa¤lam düflünce temelleri üzerine 
oturmas›n› sa¤lar ve böylelikle de manevi  hayat›m›za, tinsel yaflam ve yaflant›m›za,
de¤er yarg›lar›m›za, yön vermeye yarar. Bilim sayesinde ve bilime az çok benzeyen ve
bilimden çok zaman yararlanan teknoloji etkisiyle insan hayat› muazzam de¤iflmelere
sahne olmufltur. Oysa, insan›n tabiat›nda geleneklerinden ve al›flkanl›klar›ndan kopmama
e¤ilimi çok zaman kuvvetle etkili olur. ‹nsan maceralara, sonu kesin olmayan yeni
teflebbüslere giriflmekten kaç›n›r.

‹flte bilim, yani sa¤lam ve güvenilir bilgi, insan›n, eylemlerinde faaliyetlerinde,
kendini ve giriflimlerinin sonucunu kör s›namalara terk etmeyerek giriflim ve
at›l›mlar›n›, gelece¤e dönük plan ve projelerini, bilinçli bir flekilde yapmas›n› mümkün
k›lar. Böylece bilim insan hayat› için bir de¤iflme unsuru ve çeflitli giriflimleri için
güven verici bir k›lavuz yerine geçer. Bunun için sebebi bilimin, kendisinin yöntem ve
araflt›rma süreçlerinin özelliklerinde pek de¤iflmeye u¤ramaks›z›n da yepyeni
sonuçlara, kefliflere ulaflabilmesidir. Bu sebeple bilim geleneklere ba¤l›l›kla
geliflmelere aç›k olma vas›flar›n› kendi bünyesinde mezceden, mezceddebilen bir insan
faaliyeti türüdür.

Demek ki bilim geleneklere ba¤l›l›kla geliflmelere aç›k olma zihniyetlerini
uzlaflt›r›p ba¤daflt›rabilecek en de¤erli bir uygarl›k ürünüdür ve ayn› zamanda insana
özgü uygarl›k kurma yetene¤inin temelinde yatan çapl› bir yönetici, yönlendirici
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güçtür. Bilim, uygarl›¤›n birbirini tamamlayan ve bir bak›ma birbirine ayk›r› görünen
iki temel ögesini ahenkli bir flekilde içine alan, içeren, bir insan faaliyetidir.

Ayd›n Say›l›

(K›salt›lm›flt›r.)

AÇIKLAMALAR

Yukar›da okudu¤unuz metin bir makaleden al›nm›flt›r. Makale herhangi bir 
konuda bilgi vermek, aç›klama yapmak, gerçe¤i savunmak ya da topluma yol 
göstermek amac›yla yaz›lan gazete ve dergi yaz›s›d›r. Makalede esas olan düflüncedir.
Makalede ele al›nan konu derinlemesine incelenir, konu ile ilgili kan›tlar bulunarak
düflünceler ispatlan›r. Makalede okuyucuyu ikna etme, onu inand›rma çabas› vard›r.

Makale yazmak için genifl bilgi ve kültür birikimine ihtiyaç vard›r. Ele al›nan
konu okuyucunun anlayaca¤› bir düzeyde ifllenmeli, gere¤inden fazla uzun
olmamal›d›r. Anlat›mda aç›k anlafl›l›r bir dil kullanmal›d›r.

Her konuda makale yaz›labilir. Bilim sanat, edebiyat, ekonomi siyaset vb. Ele
al›nan konu ifllenirken tarafs›z olmal› bilimsel görüfllere yer vermelidir. Bu yönüyle
makale di¤er edebi türlerden ayr›l›r. 

Gazete makalelerinde genellikle günlük olaylar, dergi makalelelerinde ise akademik
konular ele al›n›r.

Gazetelerin bafl sayfalar›nda yer alan makalelere baflmakale; yazar›na da baflyazar
ad› verilir.

Yukar›da okudu¤unuz metinde uygarl›¤›n genelenekle, bilimin teknoloji ve
geliflmeyle ilgili yönleri üzerinde durulmaktad›r.

ANLAMA YORUMLAMA

1. Yukar›daki metni yap› bak›m›ndan inceleyiniz.

2. Metnin ana düflüncesi ile yard›mc› düflüncelerini söyleyiniz.

3. Metni dil ve anlat›m yönünden inceleyiniz. Anlat›mda sözcükler gerçek mi mecaz 
anlamda m› kullan›lm›flt›r? Belirtiniz.

4. Metne göre uygarl›¤›n temelini oluflturan ögeler nelerdir?

5. Uygarl›¤›n dura¤an yönü ile devingen (dinamik) yönü nas›l ba¤daflt›r›labilir?

6. Bilim ile teknolojisi aras›nda nas›l bir iliflki vard›r? Araflt›r›n›z.

7. Son paragrafta bilimin gücü nas›l belirtiliyor?
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c.  Bilimsel Metin

PENGUENLER‹N BAMBAfiKA B‹R DO⁄ASI VAR

Antartika’da uzun kutup gecesi güneflin ufuktan yükselmesiyle biter ve alt› ay
sürecek gündüz bafllar. Çok geçmeden smokinlerini giymifl penguen sürüleri, k›sa
bacaklar› üzerinde hoplayarak ilerlemeye bafllar. Önlerinde yürümeleri gereken
yüzlerce kilometre buzlu yol vard›r. Ve onlar 1 ad›mda yaln›zca 10 cm ilerleyebilir. Ama
dakikada 120 ad›m atarlar. Yürümekten yorulunca da beyaz gö¤üsleri üzerine yat›p
bacaklar›n› bir kürek gibi kullanarak k›zaklar kayar gibi yol al›rlar. Hedeflerine var›nca
bir çukur kazarlar. Çevresine tafltan bir duvarc›k çevirirler ve çukurun içine girerek 
beklemeye bafllarlar. Bekledikleri güneflin kendilerine erkek ya da difli olduklar›n›
bildirmesidir.

O zamana dek cinsiyetlerinden haberleri yoktur. Günefl ›fl›¤›, cinsiyet bezlerini
harekete geçirir. Ve hormonlardan biri daha fazla salg›lanmaya bafllar. Cinsiyetlerinin
ne oldu¤unu ancak o zaman anlarlar. E¤er difliyse çukurda kal›r, ama erkekse yapacak
çok ifli vard›r. Penguen geleneklerine göre, gagas›na bir tafl alarak törenle diflinin önüne
koyar. Oralarda tafl çok nadir oldu¤undan bundan daha mükemmel bir dü¤ün arma¤an›
yoktur. Difli tafl› kald›r›r ve e¤ilip kalkarsa yan›t olumludur. Tafl oldu¤u yerde kal›rsa
erkek penguen baflka bir difli arar. Bazen iki erke¤in ayn› difliye göz koyduklar› olur. Bu
durumda tafllar› bir kenara b›rak›p birbirlerinin üzerine at›l›rlar. Kanatlar›yla birbirlerine
dakikada tam 200 tokat atarlar. Arada durup dinlenme kural› da olan dövüfl, taraflardan
biri yorulup çekilinceye dek sürer. Bu dövüfllerde yaflam›n› yitiren olmam›flt›r.

Erkeklerle difli birbirini bulduktan sonra yorulmak bilmeden tafl biriktirme ifline
bafllarlar. ‹flin kolay›n› seçen penguenler komflular›n›n tafl kümelerinden tafl çalarlar.
Yakalan›nca da kendilerini savunmaya gerek görmeden cezalar›n› çekerler.

Günefl ›fl›nlar› penguenleri daha çok ›s›tmaya bafllay›nca çiftler saatlerce karfl›l›kl›
olarak e¤ilip kalkarlar. Kimileri ise bafllar›n› sa¤a sola döndürüp kendilerini
be¤endirmeye çal›fl›rlar. Difli yumurtlad›ktan sonra yuvadan ayr›lamaz. Çünkü iri
mart›lar yumurta ve yavrular için büyük bir tehlikedir. Kuluçka, süresince anne ve baba
yemek bile yemezler. Ancak yavrular ç›kt›ktan sonra baba penguen bal›k tutmaya 
gidebilir. Yürüyemeyecek duruma gelene dek midesini doldurur. Yuvada gagas›n›
ard›na dek açarak yavrular› besler.

Yavrular on dört günlük olunca çocuk bahçesine gönderilirler.Yirmi kadar nine ve
dede penguen burada 120 çiftin yavrular›n›n bak›m›n› üstlenmifllerdir. Anne ve baba
penugenler yiyecek bulurlar ve ayr›m yapmaks›z›n tüm yavrular› beslerler.

Yüzmek penguenlerin en büyük zevklerinden biridir. Penguenler yüzmeyi bu
denli sevseler de hiçbiri denize ilk giren olmak istemez. Yüzlercesi k›y›ya toplan›r
kanat ç›rparak birbirlerini suya itmeye çal›fl›rlar. Bu kayg›n›n nedeni fok bal›klar›d›r.
Yavru penguenler yeterince büyüyünce yüzme dersleri almaya bafllarlar. Bu ifl yine nine
ve dedelere düfler. Bir sürü yavruyu yanlar›na alarak deniz kenar›na götürür ve yüzme
sanat›n›n inceliklerini bir bir ö¤retirler.
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Mart ay› gelinceye dek, yüzmeyi, dalmay›, bal›k tutmay›, yürümeyi k›sacas› bir
penguenin bilmesi gereken herfleyi ö¤renmifl olurlar. 

Bütün Dünya

fiubat 2003

AÇIKLAMALAR

Yukar›da okudu¤unuz metin Bütün Dünya adl› dergiden al›nm›fl bilimsel bir
metindir. Bilimsel metinler araflt›rma, inceleme ve gözlem sonucu yaz›l›r ve bilimsel
gerçeklere yer verilir.

Yukar›daki metinde penguenlerin yaflad›klar› do¤al ortam tan›t›lmakta, onlar›n
yaflam›, göçleri ve üremeleri ile ilgili bilgiler verilmektedir.

Anlat›mda aç›k, anlafl›l›r ve yal›n bir dil kullan›lm›flt›r.

ANLAMA YORUMLAMA

1. Okudu¤unuz metni yap› bak›m›ndan inceleyiniz.

2. Metnin ana düflüncesi ile yard›mc› düflüncelerini belirtiniz.

3. Metnin yaz›l›fl amac› nedir? Bilgi vermek mi, bir düflünceyi savunmak m›, ikna 
etmek midir?

4. Penguenler nerede yaflarlar? Metinden yaflamlar› ile ilgili neler ö¤reniyoruz?

5. Penguenler yavrular›n› nas›l beslerler; nas›l e¤itirler? Yavrulara ne gibi e¤itimler 
verilir?

6. Metni dil ve anlat›m yönünden inceleyiniz.
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ç. Gazete Çevresinde Geliflen Metin Türleri 

F›kra

MEDEN‹YET SAVAfiI

‹zmir’e gitti¤imiz gün “iflini bitiren” de¤il, henüz “ifline bafllayacak olan” bir 
liderle bulufltuk.

Erzurum’dan ‹zmir’e bir düflmanla dövüflerek gelmiflti. Onun denize döküldü¤ünü
görüyorduk. Rahatt›k. Kurtulmufltuk. O ise bu defa ‹zmir’den Erzurum’a do¤ru iç
düflmanla, medeniyet düflman› ile dö¤üflmeye haz›rl›n›yordu.

Onu da denize dökmeden öldü. Ara s›ra ricat savafllar› vererek hâlâ onunla
bo¤ufluyoruz.

Tarihte bir Yüzy›l Muharebesi vard›r. Bizimki nerede ise yüz elli y›l muharebesi.

Mustafa Kemal bu bo¤uflmaya son verecek zaferin s›rr›n› bulmufltu. Türk’ün
kafas›n› Arap medreselerinden kurtarmak ve Garp terbiyesi içinde yo¤urmak.

Her fley, yeni nesillerin, k›z-o¤lan sivil garp okulu e¤itiminden geçmesine ba¤l›
idi. ‹limlerin en faydal›s› ki memleketi ve halk› bilmektir. Atatürk bu ilmin bilgini idi.
Cehaletin en tahripçisi ki memleket ve halk› bilmemektir, nazariye ve hayal peflinde
sürüklenmektir, biz de bu cahillerin cezas›n› çektik, çekiyoruz ve çekece¤iz. 

Medeniyet savafl› kazan›lmad›kça, hiçbir fley bitirilmifl olmaz. Bu savafl› da
hukuk nazariyeleri de¤il, bir terbiye disiplini kazanabilir.

Falih R›fk› Atay

AÇIKLAMALAR

Gazete ve dergi çevresinde geliflen metinler makale, f›kra, deneme, elefltiri, 
sohbet ve röportaj vb. türlerden meydana gelir. Bu türlerden makaleyi daha önce
görmüfltünüz. fiimdi de f›kray› görelim.

F›kra, bir yazar›n herhangi bir konuda ya da günlük olaylarla ilgili kiflisel görüfl
ve düflüncelerini güzel bir üslupla anlatt›¤› gazete ve dergi yaz›lar›d›r. Türkçede f›kra
sözcü¤ü 1. Gazete yaz›s›, 2. Küçük nükteli hikâye, 3. Kanun maddelerinin alt 
bölümleri anlamlar›nda kullan›l›r. Ancak gazete ve dergi yaz›s› olan f›kra di¤er 
f›kralarla kar›flt›r›lmamal›d›r.

F›kra, gazete ve dergilerin belirli bir köflesinde yay›mlan›r. Ortaya konan
düflünceler k›sa ve öz olarak incelenir ve bir sonuca var›l›r. daha çok yal›n bir dille
alayl›, zaman zaman elefltirel, zaman zaman da samimi sohbet tarz›nda yaz›l›r.

F›kra ile makaleyi kar›flt›rmamak gerekir. Bu iki türü ay›ran en önemli özellik
makalede ele al›nan düflüncenin kesin olarak kan›tlanmas›, f›krada ise güzel, hofl ve 
etkili bir sonuca var›lmas›d›r. F›kra makaleye göre daha k›sa boyutlu bir yaz›d›r.
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Yukar›da okudu¤unuz metinde Erzurum’dan ‹zmir’e bir düflmanla dövüflerek
gelen Mustafa Kemal’in bu kez ‹zmir’den Erzurum’a cehaletle, medeniyet düflman›yla
savafla haz›rland›¤›ndan söz edilmektedir. 

ANLAMA YORUMLAMA

1. Okudu¤unuzi metni yap› bak›m›ndan inceleyiniz.

2. Metnin ana düflüncesi ile yard›mc› düflüncelerini bulunur.

3. Mustafa Kemal’in ‹zmir’den Erzurum’a do¤ru bafllatt›¤› mücadele ne mücadelesidir?

4. Medeniyet savafl›n› kazanmak için nelerin yap›lmas› gerekiyor?

5. Metni dil ve anlat›m yönünden inceleyiniz.
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Deneme

B‹R fi‹‹R BAfiKA B‹R D‹LE ÇEVR‹LEB‹L‹R M‹?

fiiirde “iç” in d›fl yap›dan ayr›lmad›¤›, özün biçimle var oldu¤u bir gerçek iken
hâlâ yabanc› dillerden yap›lagelen fliir çevirilerinde, söylenilen fleyin söyleyiflten ayr›
olarak ele al›nd›¤›n› görmekteyiz. fiiiri, sadece konuda, temada, anlamda bulan bu
yanl›fl anlay›fl›n fliirle hiçbir ilgisi yoktur. Gerçek olan fludur ki söylenilen ne olursa
olsun, fliir söyleyiflsiz olmuyor. Hepimiz biliyoruz ki, nesri de, fliiri de kelimelerle
yazar›z. Kelimeler her ikisinin de unsurlar›d›r. O hâlde nas›l oluyor da insanlar›n 
birbiriyle anlaflmas›n› sa¤layan gündelik kelimeler, baz› m›sralarda bu özelli¤ini
kaybederek büyüleniyor, bizi fliirin saf iklimine götürüyor?

fiiir havas›n›n her fleyden önce, kelimelerin seslerinden do¤du¤unu kabul etmemeye
imkân yoktur. Yaln›z flu var ki nesir içinde yer alan kelimelerin sesleri, fliiri kuran
kelimelerin sesleri de¤ildir. Kelimelerin konuflurken, yazarken duyulan sesleri, fliir olan
m›sralar›n yap›s›nda, s›rr› bilinmeyen bir düzen içinde kaynaflt›klar› zaman,
baflkalafl›rlar, bir özellik kazan›rlar. ‹flte bu özel ses, bizi fliir dünyas›na ça¤›ran sestir...

fiiirde, m›sralar içinde yerlerini alan kelimelerin yaratt›¤› sesten ayr› bir anlam
yoktur. Bir fliirin sesi ve anlam›, bedenle ruh gibidir, o kadar kaynaflm›fllard›r. Böyle
olunca, saf ve gerçek fliirlerde, söylenilen ancak bir türlü söylenir. Yani, söylenmifl
oldu¤u gibi söylenir. Oysa buna karfl›l›k, bir düflünceyi nesir dili ile türlü flekillerde
söyleyebiliriz. Can›n›z kahve mi istiyor, bunu türlü türlü söyleyebilirsiniz, anlam birdir.
fiiire gelince ifl de¤iflir. fiiir olan bir m›srada kelimelerin yerlerini de¤ifltirdiniz mi 
fliirden iz bile kalmaz. Fuzulî’nin,

Gözüm, can›m, efendim, sevdi¤im, devletlû sultan›m

m›sras›n› okurken flair gibi içimizin derin bi sevgi, büyük bir sayg› ile titredi¤ini
duyar›z. ‹flte fliir, bu titreyifltir. fiimdi kelimelerin yerlerini de¤ifltirerek flöyle okuyunuz:

Efendim, sevdi¤im, devletlû sultan›m, gözüm, can›m.

Vezin bozulmam›fl ama, fliir yok olup gitmifltir. Niçin? Çünkü yerleri de¤iflmekle,
birbiriyle uyuflan kelimeler, ayr› düflmüfl fliir ak›m› kesilmifltir.

Suut Kemal Yetkin

Denemeler
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AÇIKLAMA

Okudu¤unuz metin Suut Kemal Yetkin’in Denemeler adl› kitab›ndan k›salt›larak
al›nm›flt›r.

Deneme bir yazar›n herhangi bir konu üzerine görüfl ve düflüncelerini kan›tlama
gere¤i duymadan, kesin yarg›lara varmadan anlatt›¤› yaz› türüdür. Deneme yazar› konu
ile ilgili duygu ve düflüncelerini samimi bir biçimde dile getirir. Âdeta kendisi ile
konuflur gibi yazar.

Denemede konu s›n›rl›l›¤› yoktur. Genelde sanat, bilim, edebiyat, felsefe vb.
konular›nda yaz›l›r. Makale ya da f›kra uzunlu¤unda olur. Deneme okumaktan ve
düflünmekten hofllananlar›n üzerinde durdu¤u bir türdür.

Frans›z edebiyat›nda Montaigne, ‹ngiliz edebiyat›nda Bacon ve Huxley bu türün
baflar›l› yazarlar› aras›ndad›r. Türk edebiyat›nda Nurullah Ataç, Suut Kemal Yetkin,
Oktay Akbal, Cevdet Kudret deneme yazarlar›ndand›r.

ANLAMA YORUMLAMA

1. Okudu¤unuz metni yap› bak›m›ndan inceleyiniz.

2. Metnin ana düflüncesini ve yard›mc› düflüncelerini belirtiniz.

3. fiiir çevirilerinde görülen özellik nedir? Bunlar›n fliirde arad›klar› nedir? Yazar 
bunlar› niçin elefltiriyor?

4. Yazara göre fliirin havas›n› kuran kelimeler, nesirden nas›l farkl› bir anlam 
kazan›yor?

5. Fuzulî’den al›nan dizeyi siz de farkl› biçimlerde okuyunuz. fiiir hangi durumlarda 
yok olup gidiyor?

6. Metni dil ve anlat›m yönünden inceleyiniz. Metnin ne gibi anlat›m özellikleri 
tafl›d›¤›n› söyleyiniz.
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Elefltiri

NURULLAH ATAÇ

Varl›k yirmi y›l›n› doldurmufl, onun için Temmuz say›s› 28 sayfa yerine 32 sayfa.
Birçok yaz› var o 32 sayfada. Baflta yirminci y›l› kutlayan yaz›lar: Yakup Kadri
Karaosmano¤lu’nun Reflat Nuri Güntekin’in, Ziya Osman Saba’n›n, bir de benim.
Yakup Kadri Karaosmano¤lu flöyle bitiriyor yaz›s›n›:

Aziz Yaflar Nabi, mutlaka fark›nda de¤ilsinizdir. Zira siz de derginiz gibi 
mütevaz›s›n›z. Öyle ise, ben size söyleyeyim: Büyük flair  Orhan Veli, bu vahfli kufl,
ancak Varl›k yuvas›nda bar›nabilmifl ve sesini bize oradan iflittirmek f›rsat›n›
bulmufltur. Cahit S›tk›’y› bize tan›tan Varl›k’t›r, “Varl›k Yay›nlar›’d›r. Bu yay›nlar
olmasayd› millî Türk hikâyecisi Sait Faik’in bir Goya ihtiras›yla çizdi¤i hayat ve 
tabiat sahnelerini nereden görecektik? Genç roman ustas› Hançerlio¤lu’nun Karanl›k
Dünyas›’n›, Büyük Bal›klar’›n› okumak bahtiyarl›¤›na nas›l erecektir? Bunlar aras›nda
Muhtar Körükçü, Muzaffer Hac›hasano¤lu gibi daha bir nice soy hikâyecilerimiz var
ki edebiyat›m›z›n kaç yüzy›ld›r hasretini çekti¤i vatan topra¤› kokusunu Varl›k 
sayfalar›ndan saç›p durmaktad›rlar.

Bugün ben yaflta olanlar, bizler, edebiyat zevkini Yakup Kadri Karaosmano¤lu’nun
yaz›lar›n› okuyarak edindik, güzel dile de onun yaz›lar›n› okuyarak özendik. Y›llar
geçti, düflüncelerimizin, yollar›m›z›n ayr›ld›¤› günler oldu. Ama onun sanat›na
hayranl›¤›m›z eksilmedi. Baflkalar›n› bilmem, kendim için söyleyim: Benim
hayranl›¤›m eksilmedi. Onun yaln›z yaz›lar›n› da düflünmüyorum. Yakup Kadri
Karaosmano¤lu’nun yaz›lar› d›fl›ndaki kiflili¤inin de ben yafltaki yazarlar üzerinde
büyük etkisi oldu. Biz yaln›z kendi çevremizde de¤il, d›flar›da olup bitenlerle de 
ilgilenmeyi, birtak›m düflünceleri ö¤renip birbiriyle karfl›laflt›rmay›, kiflinin hürriyetine
sayg› göstermeyi, geleneklere ba¤lanmay›p kendi yolumuzu aramay› ondan ö¤rendik.
Hepimiz de¤il elbette, ö¤renenler... fiimdi “Yaflayanlar aras›nda edebiyat›m›zda en
büyük kimi tan›yorsunuz?” diye sorsalar hiç durumsamadan “Yakup Kadri
Karaosmano¤lu” derim.

Bugünün genç yazarlar›, yeni yetiflenler onun yaz›lar›n› okuyorlar m› bilmiyorum.
Okumuyorlarsa, hiç flüphesiz do¤ru etmiyorlar. “Bizde roman yok!” diye birtak›m
sözler ediliyor. Sürgün’ü, Yaban’›, Ankara’y› ne yap›yorlar? Yeni yazarlar›m›z›n
hikâyecilerimizin de¤erlerini bilmez de¤ilim, içlerinde bize çok umut verenler var.
Ama, do¤rusunu söyleyim, onlar›n yaz›lar›n›n hiçbirinde Yakup Kadri Karaosmano¤lu’nun
romanlar›ndaki dolgunlu¤u bulam›yorum. “Dolgunlu¤u” dedim, onun kitaplar› bizi
sar›p e¤lendirmese dahi düflünen, birtak›m meseleleri kendine dert edinmifl bir yazar›n
kaleminden ç›kt›¤›n› belli eder. Yakup Kadri Karaosmano¤lu Avrupa’n›n büyük
romanc›lar› soyundand›r. Bir Balzac’la,  bir Stendhal’la, yahut bir Tolstoy’la birdir
demek mi istiyorum? Hay›r. Ama roman› onlar gibi anlar, onlar›n eserleri gibi kitaplar
yazmaya özenir, anlam›flt›r roman›n ne oldu¤unu.
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Gençler ilgileniyor mu onunla, bizim okudu¤umuz gibi okuyorlar m› onun
romanlar›n›, bilmiyorum. Ama Yakup Kadri Karaosmano¤lu’nun gençlerle ilgilenmesi,
onlara okflay›c› sözler söylemesi beni çok sevindirdi. Onun yaz›s›nda adlar› geçen
gençler bilsinler ki öyle bir yazar›n kendilerini anmas›, bu ülkede beklenebilecek en
büyük iltifatt›r.

Nurullah Ataç

Dergilerde

Okudu¤unuz metin Varl›k Dergisi’nin yirminci y›l›n› dolduruflu nedeniyle
yaz›lm›flt›r.

Metinde bu yirmi y›ll›k sürenin k›saca bir elefltirisi yap›lmaktad›r.

Elefltiri bir sanat eserinin, bir sanatç›n›n gerçek de¤erini ortaya koymak amac›yla
inceleme sonucu yaz›lan yaz›lard›r. Elefltiride incelenen konu güçlü ve zay›f yönleriyle
birlikte ele al›n›r. Elefltiri yapan kifliye elefltirmen (münekkit) denir. Elefltirmen genifl
bir bilgi birikimine sahip olmal› ve genifl bir felsefi görüflle hareket etmelidir. 
‹nceledi¤i eserin bütün olarak ele almal›, peflin yarg›lardan kaç›nmal›d›r. Eserde
al›fl›lm›fl›n d›fl›ndaki güzellikleri bulup ortaya ç›karmal›, eseri okurlara tan›tmal›d›r.

19. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan itibaren elefltiri alan›nda büyük geliflmeler
olmufltur. Bu süre içinde elefltiride bilimsel elefltiri ve izlenimci elefltiri olmak üzere iki
ak›m (görüfl) oluflmufltur.

a. Bilimsel (nesnel) elefltiri: Bilim alan›ndaki geliflmeler, bu alanda uygulanan
yöntemlerin edebiyatta da uygulanmas›na yol açm›flt›r. Elefltiri yöntemi gelifli güzellikten
kurtar›larak birtak›m de¤iflmeyen nesnel ilkelere ve kurallara ba¤lanm›flt›r.

b. ‹zenimci elefltiri: Sanat eserleri karfl›s›nda elefltirmenin öznel tutumunu
belirtme anlay›fl›d›r. ‹zlenimci elefltiriye göre insan›n huyu, be¤enisi zamanla de¤iflir,
sanat eserini incelemede de¤iflmez kural ve ilkeler uygulanamaz. Bugün sevilen
be¤enilen eser yar›n be¤enilmeyebilir. Sanat eseri sadece d›fl nedenlere göre
de¤erlendirilemez. Elefltirmen eserden duydu¤u zevkleri de belirtmelidir.

ANLAMA YORUMLAMA

1. Metni yap› bak›m›ndan inceleyiniz.

2. Metnin ana düflüncesini ve yard›mc› düflüncelerini belirtiniz.

3. Varl›k Dergisi kaç›nc› y›l›n› doldurmakta ve kaç sayfa olarak düzlenmektedir?

4. Varl›k, edebiyat›m›za kimleri kazand›rm›flt›r? Bu yazar ve sanatç›lar hangi türlerde 
eserler vermifllerdir?

5. Yazar, Yakup Kadri’nin hangi iyi yönleri üzerinde duruyor?

6. Yazar, “Bizde roman yok.” diyenlere hangi eserleri gösteriyor?

7. Yakup Kadri, dünya edebiyat›nda hangi yazarlarla karfl›laflt›r›l›yor? Bunlar aras›nda 
Yakup Kadri’nin yeri nedir?
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d. Kiflisel Hayat› Konu Alan Metinler

ANI

Z‹YA OSMAN SABA

Ziya Osman Saba’n›n ilk fliirini nerede, ne zaman okudu¤umu flimdi hat›rlamam
imkâns›z. Bana öyle geliyor ki Ziya Osman’› ben bir tek fliiriyle tan›y›p keflfetmedim.
Ben onu tan›nm›fl, yerleflmifl, bir flair olarak buldum, öyle kabullendim. Fakat sevgimi
kazanmas›, okur okumaz ezberledi¤im “Sizleri Görüyorum” la oldu:

Sizleri görüyorum bahçemizdeki çamlar

Bütün gün gölgesinde oynad›¤›m dost badem

Derken dallardan, ›l›k, iniveren akflamlar

Evine dönen babam, camda bekleyen annem.

Babam öleli henüz birkaç y›l olmufltu. Hayatta yaln›zd›m. Beni tutan, bana 
avuntu veren kimseler yoktu. Dünya çöküp y›k›lm›flt›. Yaln›z s›cak, canl› an›lar›m. Beni
geçmifle ba¤layan kopmaz bir fleyler vard› içimde. Çam a¤açlar› yerine erik a¤açlar›m,
dut a¤açlar›m vard›, onlarla dosttum. fiiirdeki gibi, akflamlar ›l›k iniverirdi dallar›ndan...
Bir iki m›sra içinde hepsi, hepsi yafl›yordu. Eski baharlar›n özlemi uyan›vermiflti.
Galiba sokak ortas›nda okuyuvermifltim bu fliiri. Tekrar ede ede yürümüfltüm:

Babam, annem, evimiz, bahçem, çitlenbiklerim

Sizler rüya m›yd›n›z, sizler yaflad›n›z m›?

Bu Saba’n›n ilk fliirlerinden de¤il, 1939 da yaz›lm›fl, oysa ki o 1928’den beri fliir
yaz›yordu. Bir  flairi tam on y›l sonra tan›maya, sevmeye bafllamak belki biraz tuhaf
görünür. Ama flu da var ki Yedi Meflaleci’lerden en az on y›l küçük olan bizim kuflak,
ancak 1939’a do¤ru fliirle, edebiyatla yak›ndan ilgilenmeye bafll›yabilirdi. Tam da 
fliirimizde yepyeni bir ak›m›n do¤up gürültüler kopard›¤› s›ralar: tasfiyeler, tart›flmalar,
alaylar... Yepyeni, taptaze bir y›¤›n flair, hem de hiç al›fl›lmad›k fleyler söyleyen 
fliirleriyle ortaya ç›k›vermiflti. Benim henüz sevmeye bafllad›¤›m Saba bu flairlerin
aras›nda silinmiyecek miydi? Birtak›m flairler ön yerleri al›vermifller, birden ün
kazanm›fllard›. fiiirde, önemli, vazgeçilmez, de¤iflmez bildi¤imiz her fley birden
de¤erini kaybetmifllerdi. 1940-45 y›llar›n›n Türk fliirindeki kafl›k, tart›flmal› havas›
içinde Ziya Osman de¤iflmeden kalabildi. Hiç kimsenin etkisi alt›nda kalmad›, kendi
kiflili¤ini, duyarl›¤›n›, kaybetmedi.

Onun perdeleri adamak›ll› inik, ayd›nl›k s›zd›rmayan, bunu özellikle isteyen bir
dünyas›, içine örtük bir hâli vard›. Kiflio¤lunun gündelik hayat›n› basit gürültülerinden,
ufac›k dertlerinden kaç›p, geçmiflin ac›lar›, unutulm›yacak  olaylar› ile bafl bafla kalmas›
gerekti¤i anlar› olmaz m› iflte böyle zamanlarda Saba’n›n m›sralar› bize yak›n gelirdi.
Önem vermedi¤imiz duraksamadan geçti¤imiz, gerilerde, çok gerilerde b›rakt›¤›m›z ilk
izlerimiz, ilk arkadafllar›m›z, ilkokul s›ralar›, büyük annemiz, çocuk dizlerimizdeki
yaralar, yitip gitmifl, yok olmufl ve yitip gitmekte, yok olmakta devam edecek
hayat›m›z›n binbir unutulmufl ayr›nt›s›n› onda bulabilirdik.



TÜRK EDEB‹YATI  2

123

Günefl, getir bir bayram sabah›n›

Aç›l›n aç›l›n tekrar

Çocuk dizlerimdeki yaralar

Hepiniz benimsiniz

Mektebim, s›n›flar›m, oturdu¤um s›ralar...

Saba, böyle fliirleriyle, sevgiyle okudu¤um bir flair oldu. Her m›sras›n› ilgiyle ara-
yarak okudu¤um bir flair. 

Oktay Akbal

fiair Dostlar›m

AÇIKLAMALAR

Kiflisel hayat› konu alan metinler an›, gezi biyografi, mektup ve günlük ad› 
verilen türlerden oluflur.

Yukar›da okudu¤unuz metin bir an›d›r. Bir yazar›n veya önemli kiflilerin bafl›ndan
geçen ya da yaflad›klar› devirde tan›k olduklar›, duyduklar› olaylar› anlatt›¤› yaz›d›r.
An›lar kiflilerin yaflad›klar› devirdeki olaylar› hat›rlad›klar› biçimiyle yaz›l›r.Ancak
günü gününe tutulan notlardan, mektuplardan ya da o devirle ilgili baflka yazarlar›n
görüfllerinden yararlan›larak yaz›lan an›lar da vard›r.

Tan›nm›fl kiflilerin sanat, bilim, siyasetle ilgili an›lar›, o devri ayd›nlatmas›
bak›m›ndan birer belge niteli¤indedir. 

ANLAMA YORUMLAMA

1. Okudu¤unuz metni yap› bak›m›ndan inceleyiniz.

2. Metnin yaz›l›fl amac› nedir?

3. Metnin ana düflüncesini belirtiniz.

4. Yazar, Ziya Osman Saba’y› nas›l tan›m›flt›r?

5. Yazar, kendisi ile Ziya Osman Saba’n›n fliirleri aras›nda nas›l bir ilgi buluyor?

6. Saba’n›n fliirlerini di¤er flairlerin fliirlerinden ay›ran özellikler nelerdir? Bu fliirler 
hangi durumlarda etkili olmaktad›r?

7. Metni dil ve anlat›m yönünden inceleyiniz.
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Gezi

SEMERKANT

Semerkant havalan›nda bizi Semerkant Yazarlar Birli¤i baflkan› karfl›lad›. Art›k
Özbekçeye al›flm›fl›z, çat pat konufluyoruz. Bir de Rus kar› koca var aram›zda. Adam
ozanm›fl, kar›s› da rehber. Kad›n Türkçe bildi¤ini söyledi. Böyle deyince ne san›rs›n›z
ilk önce? Bizim bildi¤imiz Türkçeyi bildi¤ini, de¤il, mi? Belki ak›ls›zca bir san› ama
insan gene de aldan›yor. Kad›n›n bildi¤i Türkçe, Özbek  Türkçesi, “Men, sizgin, 
bizgin” diye bafllad› konuflmaya, böylece bizim sevincimiz de yar› kald›.

Tuhaf de¤il mi Semerkant bize serin geldi. Önce havalan›n›n oradaki kahvede
oturup dinlendik. Yan›m›zda, bir peykenin üstüne oturmufl, çay içip konuflan kad›nl›
erkekli Özbekler... Bizim köy hahvelerimizi and›ran bir görünüfl. Sonra oradan kalkt›k,
otomobille flehre yolland›k. ‹flte s›ca¤›n ne demek oldu¤unu orada anlad›k. Otomobilde
bile bunalt› çöktü üstümüze. Güzel, flirin bir otele gittik. Orada  Semerkant kartlar›
bulup memlekete postalad›k. Ö¤le vakti olmufltu. Otelin lokantas›na gittik. Bizim
büyük flehirlerimizdeki büyük lokantalar kadar temiz, zevkli bir yer. Duvarlarda
Semerkantl› ressamlar›n resimleri. Güzel ve özel yemekler yedik. Yemekten sonra
odalar›m›za çekilerek yatt›k, dinlendik biraz. Ö¤leden sonra rehber han›m, Yazarlar,
Birli¤i Baflkan›, hep birden flehri gezmeye ç›kt›k.

Do¤rusu s›cak, Semerkant’›n tad›n› ç›karmama biraz engel oldu diyebilirim.
Nereyi geziyorsak bir an önce gezmeyi bitirip otomobile at›yorduk kapa¤›. Orada Aziz
(Nesin) fenal›k geçirdi nerdeyse, üstünde yün bir gömlek varm›fl, o s›km›fl. Bir
dükkân›n önünde durup Aziz’e Semerkant ipeklisinden dizlerine kadar gelen bir 
gömlek ald›k.

Bu Semerkant büyüleyici bir flehirdir.  Gördü¤ümüz, gezdi¤imiz yerleri k›saca
anlatay›m size. Önce Timur’un, eflleri ve çocuklar› için yapt›rd›¤› mezarl›¤a gittik.
Mezarl›k dedimse bizim mezarl›klar gibi bir yer gelmesin gözünüzün önüne. Cepheleri
mozaikli büyük yap›lar› ile koca bir mahalleydi buras›. Mahalleye uzun ve genifl
basamakl› bir merdivenden ç›k›l›yordu. Her yap›n›n içinde bir ya da birkaç mezar vard›.
Bu mezarlar›n tümünün kimlere ait oldu¤u bilinmiyor. Dörtgen, beflgen, alt›gen yap›lar.
Pencereleri cams›z ve aç›k elbette. ‹çerleri serin ve yüksek tavanl›. Mezarlar oymal›,
ifllemeli, duvarlar da öyle. Burada bir zamanlar büyük bir uygarl›k kurulmufl oldu¤unu
anl›yorsunuz. Yap›lar›n kiminde daha sonraki mimarl›k üsluplar› kullan›larak eklenmifl
hayatlar var. Bunlardaki tahta oymac›l›k pek incelmifltir. Bu merdivenlerden Timur’un
aksayarak ç›kt›¤›n› düflünmek kifliye üprertici bir tarih tad› veriyor.

Oradan gene Timur’un yapt›r›¤› y›k›k Büyük Cami’ye gidiyoruz.Bu cami o kadar
büyük tutulmufl ve Timur onun çabuk bitmesi için o kadar s›k› buyruklar vermifl ki
hakan›n buyru¤una karfl› duramayan ya da dalkavukluk için onun her dedi¤ine “Olur
efendim yapar›z!” diyen mimarlar ifli çürük tutmufllar, cami yirmi, yirmi befl y›l içinde
çökmüfl.

Üç medrese ise flaflk›nl›k verici bir fleydi. Bir dörtgen alana bakan bu yap›lar›n içi
d›fl› mozaik ifllemelidir. Her ö¤renciye bir oda verilmifl burada, zengin olan 
ö¤renciler uflaklar› ile gelirlermifl okumaya, uflaklar için de zengin ö¤rencilerin
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odalar›n›n alt›nda odalar yap›lm›fl. Efendilerini çal›flt›r›rken onlar da ö¤renirlermifl,
yetiflirlermifl.

Oradan önce Ulu¤ Bey rasathanesine, sonra da Timur’un mezar›na gittik. Ulu¤
Bey rasathanesi neden sonra kaz›larla ortaya ç›kar›lm›fl. Yerin dibine do¤ru kuyu gibi
uzayan e¤ri tafl bir k›zak var rasathanenin içinde; bu k›zaktan,y›ld›zlar›n hareketlerini
ölçen bir makine inip ç›karm›fl. Y›l, Fatih’in ‹stanbul’u ald›¤› y›llar. Ulu¤ Bey’in bu 
bilimsel çal›flmalar›n› çekemeyen softalar ona bir komplo haz›rlam›fllar, o¤lunu da elde
ederek Ulu¤ Bey’i öldürmüfller. Ondan sonra buradaki bilim merkezi sönmüfl.

Özbekler, Ulu¤ Bey’in mezar›n› açm›fllar, onun kemiklerini incelemifller ve
zavall› adam›n bafl› vurularak öldürüldü¤ünü, ense kemiklerinin k›r›k olmas›ndan
anlam›fllar. Gene bunun gibi, Timur’un mezar› aç›lm›fl ve aksak oldu¤u, bir aya¤›n›n
k›sal›¤›ndan anlafl›lm›flt›r.

Timur’un türbesi bir gökçe yap›tt›r, ta uzaklardan insan›n gözünü al›yor ve
hayranl›k uyand›r›yor. Burada yaln›z Timur de¤il, Ulu¤ Bey ve baflka torunlar› da
yat›yor Timur’un.

Melih Cevdet Anday

Türk Dili Gezi Özel Say›s›

AÇIKLAMALAR

Yukar›daki metinde Melih Cevdet Anday Özbekistan’›n Semerkant kentine
yapt›¤› bir geziyi anlatmaktad›r. Yazar, Semerkant Yazarlar Birli¤inin konu¤u olarak
kat›ld›¤› bu ülkenin dilinden, yemeklerinden, kültüründen ve buradaki tarihî ve kültürel
zenginliklerden söz etmektedir.

Gezi, bir yazar›n ya da sanatç›lar›n gezip gördükleri yerleri edebî bir anlat›mla ele
ald›¤› yaz›lard›r. Gezi yaz›lar›nda gezip görülen yerlerin do¤al güzellikleri, tarihî-
dokusu, kültürü ile orada yaflayanlar›n gelenek ve görenekleri anlat›l›r.

Gezi yaz›s›na eskiden seyahatname, gezi yapan kifliye de seyyah denirdi.

ANLAMA YORUMLAMA

1. Yukar›daki metni yap› bak›m›ndan inceleyiniz.

2. Metnin ana düflüncesi ile yard›mc› düflüncelerini belirleyiniz.

3. Metnin yaz›l›fl amac› nedir? Söyleyiniz.

4. Yazar, nereye gidiyor? Buradaki izlenimleri nelerdir?

5. Yazar,  Özbekistan’›n hangi ilginç yönlerine de¤iniyor?

6. Yazar hangi tarihi mekânlar› dolafl›yor? Bu mekanlar›n mimari özellikleri nelerdir?

7. O y›llarda rasathanenin kullan›lmas› sizce neyin ifadesi olabilir?

8. Metni dil ve anlat›m yönünden inceleyiniz.
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Mektup

Z‹YA’YA MEKTUPLAR

Paris, 2.5.1940

Bir tane Ziyac›¤›m,

Evet, anne gibi, sevgili gibi, dost örne¤i bir tane Ziyac›¤›m.

‹ki mektubunu birkaç gün arayla ald›m. Her ikisine de ne kadar sevindi¤imi tafsil
etmek niye? Sen o mektuplar› kaleme al›rken benim ne kadar sevindi¤imi biliyordun.
Binaenaleyh bildi¤in bir fleyi sana tekrar etmeye lüzum yok, de¤il mi? Hele “Geçmifl
Günler Arayan M›sralar” ile “Geç Kald›k” fliirlerin dostane nefleme pretique (flairane)
bir tat katt›. Cümlemize müflterek hasretleri terennüm etmekte cidden yektas›n.
“Geçmifl Günleri Ar›yan M›sralar “ yaln›z senin, benim, fievket’in flunun veya bunun
de¤il, Polonyal›lar›n, Finlandiyal›lar›n, Norveçlilerin, has›l› herkesin fliiridir.
Anas›ndan babas›ndan olan çocuklar› düflünmekten kendimi alam›yorum. Ve bu çocuk-
lar›n küskün ve boynu bükük dolaflt›klar› bahçelerde, arada bir gözleri meçhul bir nok-
taya dalarak:

“Sizler rüya m›yd›n›z, sizler yaflad›n›z m›?” diye m›r›ldand›klar›n› duyuyorum.
Bütün fliir bafltan bafla s›cak ve dokunakl›:

Babam, annem, evimiz, bahçem, çitlenbiklerim!

Hey girdi günler hey! Merak etme Ziyaca¤›m, bu fliiri yazmakla hepsine
kavuflmufl gibisin. Ve seni gidi kâfir seni; evimiz diyorsun da, bahçeyi ve çitlenbikleri
inhisar alt›na al›yorsun. Ciddi söylüyorum, evimiz dedikten sonra bahçem çitlenbiklerim
demekle çocuklu¤un en do¤ru ve güzel köflelerinden birine ›fl›k serpmiflsin.

“Geç Kald›k”› selamlamakta geç kalmayaca¤›m. Kusursuz bir fliir.

Koflup sana hesap vermeye

Geç kald›k, Yarabbi geç kald›k.

Yaln›z “Yarabbi” yerine “Yarab” deseydin daha iyi ve tabii olurdu gibi geliyor
bana. Dalg›n bir an›nda, hece meselesini akl›na getirmeden, bu beyti oku, göreceksin,
fark›nda olacaks›n.

Yücel’e verdi¤in fliirler için de teflekkür ederim. Tabii mecmua göndermelerini de
temin etmiflsinizdir. Han›m yengeme hürmet ve selamlar. ‹brahim’in gözlerinden 
öperim. Seni de binlerce defa kucaklar, evvela Allah’a sonra yengeme emanet etti¤imi,
fliir yüklü mektuplar›n› bekledi¤imi hat›rlat›r›m, Ziyac›¤›m.

Cahit S›tk› Taranc›

(K›salt›lm›flt›r.)

AÇIKLAMALAR

Baflka bir yerde bulunan bir kimseye, bir kuruma ya da bir toplulu¤a bir maksad›
bildirmek amac›yla yaz›lan yaz›lara mektup denir.



TÜRK EDEB‹YATI  2

127

Mektup bir haberleflme arac›d›r.

Mektuplar›n birçok çeflidi vard›r: Bunlar özel mektup, ifl (resmi) mektup, edebî
ve felsefi mektup vb.

Özel mektup: Birbirini tan›yan iki kifli aras›nda özel konularda yaz›lan mektuptur.
Efle, dosta, arkadafla ve akrabaya yaz›lan mektuplard›r. Özel mektuplar›n en belirgin
niteli¤i her türlü yapmac›ktan uzak, özentisiz ve içten geldi¤i gibi yaz›lmalar›d›r.

Sanat, bilim ve siyaset adamlar›n›n özel mektuplar› onlar›n duygu, düflünce ve
hayatlar› yaflad›klar› devrin ayd›nlat›lmas›n› sa¤lar.

‹fl mektuplar›: Kiflilerin herhangi bir resmî kuruma ifl amac›yla yazd›klar› 
mektuplard›r.

Resmî ve ticari kurulufllar›n kendi aralar›nda yapt›klar› yaz›flmalar da bu türe
girer.

Edebî ve felsefi mektup: Herhangi bir düflüncenin, bir görüflün aç›klanma›
amac›yla yaz›lan mektuplard›r. Bunlardan kamuoyunu ayd›nlatmak amac›yla yaz›lar›na
aç›k mektup denir.

Mektupta aç›k, yal›n ve anlafl›l›r bir dil kullan›l›r.

Yukar›da okudu¤unuz metin Cahit S›tk› Taranc›’n›n Ziya Osman Saba’ya yazd›¤›
mektuplardan oluflan Ziya’ya Mektuplar adl› eserinden k›salt›larak al›nm›flt›r.

Cahit S›tk› Taranc› mektubunda aç›k, anlafl›l›r bir dil ve içten gelen samimi bir
anlat›m (üslup) kullanm›flt›r.

ANLAMA YORUMLAMA

1. Okudu¤unuz metni yap› bak›m›ndan inceleyiniz.

2. Metnin yaz›l›fl amac› nedir? Ana düflüncesini bulunuz.

3. Cahit S›tk›, Ziya’n›n mektubunu ald›¤›nda hangi duygular içerisindedir?

4. Cahit S›tk›, Ziya’n›n hangi dizelerini elefltiriyor? Bu dizelerle ilgili düflünceleri 
nelerdir?

5. Yazar mektubunu nas›l bitiriyor?

6. Mektupta kullan›lan dile dikkat ediniz. Anlat›m nas›ld›r? Yazar nas›l bir üslup 
kullan›yor? Belirtiniz.

ÖLÇME DE⁄ERLEND‹RME

* Farkl› ö¤retici metinleri yap›,  ana düflünce anlatma tarz›, dil ve anlat›m bak›m›ndan 
inceleyiniz ve metinleri karfl›laflt›r›n›z. Aralar›ndaki benzerlikleri ve farkl›l›klar› 
söyleyiniz.

* Ayn› konuda farkl› dönemlerde yaz›lm›fl ö¤retici metinleri karfl›laflt›r›n›z. Bunlar 
aras›ndaki benzerlikleri ve farkl›l›klar› söyleyiniz. 



TÜRK EDEB‹YATI 2

128

ÖZET

Edebiyat alan› içerisine giren metinlerin sanat eserleri ve düflünce eserleri olarak
iki ana grupta incelendi¤ini biliyorsunuz. Bunlardan düflünce eserleri di¤er bir 
söyleyiflle ö¤retici metinler bilgi ve haber vermek, konular› de¤ifltirmek, uyarmak,
düflündürmek, yönlendirmek ve tan›tmak amac›yla yaz›l›r.

Ö¤retici metinler, zihniyet, yap›, ana düflünce dil ve anlat›m, anlam, gelenek ve
yazar ile yorum bak›m›ndan incelenir. Di¤er metinlerde oldu¤u gibi yap› bak›m›ndan
metinler girifl geliflme ve sonuç bölümlerinden oluflur. Bir metinde okuyucuya verilmek
istenen temel düflünceye ana düflünce denir.  Ö¤retici metinlerde aç›k, yal›n ve anlafl›l›r
bir dil kullan›l›r. Metin ile yazar aras›nda bir iliflki vard›r. Yazar ortaya koydu¤u metne
kiflisel düflünce, görüfl ve izlenimlerini yans›t›r.

Ö¤retici metinleri okuyan herkes bilgi düzeyine, kültür seviyesine göre anlar.
Ö¤retici metinlerde bilimsel kavramlara, felsefi ve teknik terimlere yer verilir.

Ö¤retici metinler kendi aralar›nda tarihî, felsefi, bilimsel metinler, gazete
çevresinde oluflan metinler ile kiflisel hayat› konu alan metinler olmak üzere çeflitli 
türlere ayr›l›r. Gazete çevresinde oluflan metinler de makale, f›kra, deneme, elefltiri vb
türlere ayr›l›r. 

Kiflisel hayat› konu alan metinler ise hat›ra, gezi, mektup, biyografi, günlük gibi
türlerden oluflur. 

6
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TEST II

1. Afla¤›dakilerden hangisi anlatmaya ba¤l› türlerden birisidir?

A) deneme

B) elefltiri

C) makale

D) roman

2. Afla¤›dakilerden hangisi ö¤retici metinler kapsam›nda de¤erlendirilir?

A) fliir

B) tiyatro

C) hikâye

D) makale

3. Afla¤›daki yarg›lardan hangisi do¤rudur?

A) Ö¤retici metinler herhangi bir konuda bilgi vermek, amac›yla yaz›l›r.

B) Ö¤retici metinler sahnelenmek amac›yla yaz›l›r.

C) Ö¤retici metinlerde serim, dü¤üm ve çözüm bölümleri bulunur.

D) Ö¤retici metinler kuflaktan kufla¤a nakledilir.

4. “Herhangi bir konuda bilgi vermek, aç›klama yapmak, gerçe¤i savunmak ya da yol 
göstermek amac›yla yaz›lan gazete ve dergi yaz›s›d›r. Ele al›nan konu derinlemesine 
incelenir, düflünceler kan›tlarla ispatlanmaya çal›fl›l›r.”

Yukar›da tan›mlanan türe ne ad verilir?

A) deneme

B) makale

C) elefltiri

D) sohbet (flöylefli)

✎
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5. “ Bir yazar›n herhangi bir konuda ya da günlük olaylarla ilgili kiflisel görüfl ve 
düflüncelerini yans›tt›¤› gazete ve dergi yaz›s›d›r. Ayn› zaman da k›sa nükteli hikâye 
ve kanun maddelerinin alt bölümlerini anlamlar›na da gelir.”

Yukar›da tan›mlanan türün ad› nedir?

A) f›kra

B) flöylefli

C) elefltiri 

D) röportaj

6. Afla¤›dakilerden hangi kümede ö¤retici metinler do¤ru olarak s›ralanm›flt›r?

A) f›kra, makale, fliir

B) deneme, tiyatro, elefltiri

C) elefltiri, deneme, sohbet

D) sohbet, hikâye, roman

7. “Bir yazar›n herhangi bir konu üzerine görüfl ve düflüncelerini kan›tlama gere¤i 
duymadan, kesin yarg›lara varmadan anlatat›¤› yaz› türüdür.”

Yukar›da tan›mlanan türün ad› nedir?

A) f›kra

B) makale

C) elefltiri

D) deneme

8. “Bir eserin gerçek de¤erini ortaya koymak amac›yla inceleme sonucu yaz›lan 
yaz›d›r. Eserin iyi ve zay›f yönleri birlikte ele al›n›r. Peflin yarg›lardan kaç›n›l›r.”

Yukar›da ö¤retici metinlerden hangi türün tan›m› yap›lm›flt›r?

A) elefltiri

B) deneme 

C) makale

D) f›kra
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9. “Bir yazar›n ya da sanatç›n›n gezip gördükleri yerleri edebi bir anlat›mla ele ald›¤› 
yaz›lard›r.”

Yukar›da hangi türün tan›m› yap›lm›flt›r?

A) an›

B) gezi

C) sohbet

D) mektup

10. Afla¤›daki türlerden hangisi kiflisel hayat› konu olarak ele almaz?

A) mektup

B) an›

C) f›kra

D) biyografi






