
TÜRK EDEB‹YATI 1

COfiKU VE HEYECANI D‹LE GET‹REN MET‹NLER

(fi‹‹R)

1. fiiir ‹nceleme Yöntemi

a. fiiir ve Zihniyet

b. fiiirde Ahenk (Ses ve Ritm)

c. fiiir Dili

d. fiiirde Yap›

e. fiiirde Tema

f. fiiirde Gerçeklik ve Anlam

g. fiiir ve Gelenek

h. Yorum

›. Metin ve fiair

2. Manzume ve fiiir

3. Manzume ve fiiir Örneklerini ‹nceleme

 ÜN‹TE II



TÜRK EDEB‹YATI 1

50

* 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. 

Bu ünitenin sonunda;

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

* fiiirin ahenk özelliklerini inceleyebilecek,

* fiiiri dil yönüyle inceleyebilecek,

* fiiiri yap› bak›m›ndan inceleyebilecek,

* fiiirde tema ile ilgili ç›kar›mlarda bulunabilecek,

* fiiirde gerçeklik ve anlamla ilgili ç›kar›mlarda bulunabilecek,

* fiiir ve gelenek aras›ndaki ilgiyi kurabilecek,

* fiiiri yorumlayabilecek,

* fiairin edebî yönüyle ilgili ç›kar›mlarda bulunabilecek,

* Manzume ve fliir aras›ndaki benzer ve farkl› yönleri söyleyebilecek,

* fiiir örneklerini inceleyebileceksiniz.

BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI☞

NASIL ÇALIfiMALIYIZ? ✍
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1. fi‹‹R ‹NCELEME YÖNTEM‹

A. fi‹‹R VE  Z‹HN‹YET

HAZIRLIK

Farkl› dönemlerde yaz›lm›fl, ayn› konu ve temay› ele alan fliir örnekleri bulunuz. 
Buldu¤unuz örnekler hangi dönemin zihniyetini, sanat  anlay›fl›n›, sosyal ve kültür 
hayat›n›n izlerini tafl›maktad›r? Araflt›r›n›z. 

Divanû Lügati’t Türk

Tümen çiçek tizildi

Bükünden ol yaz›ld›

Öküfl yat›p üzüldi

Yirde kopa adr›flur

K›z›l sar›g arkafl›p

Yipkin yafl›l yüzkeflip

Bir bir kerü yürkeflüp

Yalnguk an› tanglaflur

Binlerce çiçek dizildi

O tomurcuklardan yay›ld›

Çok yatmaktan üzüldü,

Yerden biter bitmez ayr›fl›r.

K›z›l sar› ardarda

Yeflil menekfle aç›yor

Birbirini sar›yor

‹nsan buna hayran olur.

1.  KOfiUK

UYARI

“Zihniyet” terimi ile bir dönemdeki soyal, siyasî , idarî, adlî, askerî, dinî güçlerin, sivil
toplum örgütlerinin, ticarî hayat›n, e¤itim etkinliklerinin birlikte oluflturduklar› ortam
ve bunlar›n hiçbirine indirgenemeyen duygu, anlay›fl ve zevk bütünü kastedilmektedir.

☛

GÜNÜMÜZ TÜRKÇES‹YLE



TÜRK EDEB‹YATI 1

52

Saba Mesih-dem olup bahardan bu gece

H›ta’ya benzedi gülflen nigardan bu gece

Sabuh içmedi gündüz çemende gül-ruhsar

Bu nergisün gözü nedür humardan bu gece

Müzeyyen oldu reyahin bezendi ba¤-› çemen

Me¤er ki ba¤a haber geldi yardan bu gece

Ne dil-nevaz göründü vü hem de can efrûz

Murada erdi gönül rûzgardan bu gece

Ahmedî

Mefa i lün / Fe i lâ tün / mefa i lün/ Fe i lün

. –  . –     .  .   –  –       . –  .  –      .  .  –

‹lim ilim bilmektir

‹lim kendin bilmektir

Sen kendini bilmezsin

Ya nice okumakt›r.

Okumaktan mana ne

Kifli Hakk’› bilmektir

Çün okudun bilmezsin

Ha bir kuru emektir.

Okudum bildim deme

Çok taat k›ld›m deme

Eri hak bilmez isen

Abes yine yelmektir.

Yunus Emre

‹LAH‹

GAZEL

Yunus Emre
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☛

KOfiMA

AÇIKLAMALAR

Her sanat eseri yaz›ld›¤› dönemin izlerini tafl›r. Sanatç›lar da sosyal bir çevre içerisinde
yaflarlar ve içinde yaflad›klar› sosyal ve kültürel olaylardan etkilenirler. 
fiiirlerinde içinde yaflad›klar› ça¤›n zihniyetini  yans›t›rlar.

Farkl› dönemlerde yaz›lm›fl fliir  örnekleri okudunuz. Bu fliirer hangi 
dönemlerin sanat anlay›fl›n› yans›tmaktad›r?

Ekmek dizimde.

Y›ld›zlar uzakta, tâ uzakta.

Ekmek yiyorum y›ld›zlara bakarak.

Öyle dalm›fl›m ki sormay›n.

Bazen flafl›r›p ekmek yerine

Y›ld›z yiyorum.

Oktay Rifat

EKMEK VE YILDIZLAR

Ala gözlerini sevdi¤im dilber

fiu gelip geçti¤in yollar ö¤ünsün

Kadir Mevlâm seni ö¤müfl yaratm›fl

K›smeti oldu¤un kullar ö¤ünsün.

Huri melek var m›  senin soyunda

K›z nazar›m kald› usul boyunda

Kadir gecesinde bayram ay›nda

Üstüne gölg’olan dallar ö¤ünsün.

Karacao¤lan

Karacao¤lan

Oktay Rifat

Yukar›daki ilk metin (kofluk) ‹slâmiyetten önceki dönem Türk fliirinin özellikleri-
ni yans›tmaktad›r.
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Türk edebiyat› hangi önemli olaylara göre devirlere ayr›l›r?

b) ‹slâmî Devir Türk Edebiyat› (10. yy. - 19. yy.)

Türkler 10. yüzy›ldan itibaren topluluklar hâlinde ‹slamiyeti kabul etmeye
bafllad›lar.  Özellikle Karahan hükümdar› Abdulkerim Satuk Bu¤ra Han’›n 932 y›l›nda
‹slamiyeti kabul etmesiyle daha da yay›ld›. Bu hareket 11 ve 12. yüzy›llarda da sürdü.
Türkler yeni din ve kültürün etkisinde mimarî, bilim, edebiyat ve sanat alan›nda önemli
eserler ortaya koydu. Edebiyat alan›nda Yusuf Has Hacip “Kutadgu Bilig”

2. Yaz›l› Edebiyat

Yaz›l› edebiyat Türkler aras›nda yaz›n›n kullan›ld›¤› devirlerde bafllayan bir ede-
biyatt›r. Elimizdeki en eski örnekler 8. yüzy›lda diktirilen Göktürk Yaz›tlar› ile
Uygurlar döneminden kalan baz› metinlerdir. Göktürk Yaz›tlar› flunlard›r: Tonyukuk
An›t› (720), Kül Ti¤in An›t› (732) ve Bilge Ka¤an An›t› (735)’d›r.

1. Sözlü Edebiyat 

Sözlü edebiyat Türkler aras›nda yaz›n›n kullan›lmad›¤› devirlerde bafllayan,
a¤›zdan a¤›za ve kuflaktan kufla¤a sürüp giden bir edebiyatt›r. Belli bafll› ürünleri
flunlard›r: Destan, kofluk, sa¤u ve sav.

Bu dönem edebiyat› sözlü ve yaz›l› edebiyat olmak üzere ikiye ayr›l›r.

a) ‹slâmiyet Öncesi Türk Edebiyat› ( 5. yy. - 10. yy.)

‹slâmiyet öncesi Türk Edebiyat›n›n ne zaman bafllad›¤› hakk›nda kesin bilgiler
yoktur. Ancak di¤er uluslar›n edebiyatlar›nda oldu¤u gibi Türk edebiyat›nda da destan
devrine dayanan zengin sözlü bir edebiyat›n oldu¤u bilinmektedir. 5. yy.- 10. yy. aras›n›
kapsayan bu dönem edebiyat› ürünleri destanlar, kofluklar, sa¤ular ve savlar ile (5.y.y.
ile 9. yy. aras›nda yaz›lan)  Yenisey mezar tafllar›, Göktürk An›tlar› ve Uygur Türklerine
ait metinlerdir.

a. ‹slamiyet Öncesi Türk Edebiyat›

b) ‹slamî Devir Türk Edebiyat›

c) Bat› Etkisinde Geliflen Türk Edebiyat›

Türk edebiyat› bafllang›çtan bu güne gelinceye dek kültür,  sanat,  siyasî ve sosyal
alanda pek çok aflamalar geçirmifltir. Bunlar aras›nda en önemlisi ‹slamiyetin kabulü ve
Bat› uygarl›¤›na dönüfl hareketidir. Bu iki olay toplumun yaflam›nda sosyal, siyasî
kültürel ve ekonomik de¤iflikliklere neden olmufltur. Bafllang›çtan bu güne dek geliflen
Türk edebiyat›  flöyle s›n›fland›r›l›r:

☛
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Kaflgarl› Mahmut  “Divanû Lûgati’t Türk” Edip Ahmet ”Atabetü’l Hakay›k” 
Hoca Ahmet Yesevi de “Divan-› Hikmet “ adl› eserini bu dönemde yazd›. 

Anadolu sahas›nda ise 12 ve 13. yüzy›llarda Ahmet Fakih “Çarhname”, fieyyat
Hamza “Yusuf ile Züleyha”, Yunus Emre “Risalat - al Nushiye “ ve “Divan” adl› 
eserlerini yazd›. 

Türkler yeni dini ö¤renmek amac›yla Arapça, Farsça ö¤rendiler. Dilimize bu
dillerden din yoluyla çok say›da sözcük girmeye bafllad›. Bu tutum ileriki yüzy›llarda
daha da artt›. 

c. Bat› Etkisinde Geliflen Türk Edebiyat› (19 ve 20. yy.)

Osmanl› Devleti, 18. yüzy›ldan bafllayarak yönetim, siyaset, e¤itim ve askerlik
alanlar›nda h›zla gerilemeye bafllam›flt›r. Bu çöküflü önlemek için 19. yüzy›ldan itibaren
zaman zaman birtak›m düzenlemeler (›slâhat) yap›lm›flt›r. E¤itim, ordu, maliye gibi
kurumlarda yap›lan bu düzenlemeler yeterli olamam›flt›r.

I. Abdülmecit (hüküm. 1839-1861) devrinde Hariciye Naz›rl›¤›na (D›fliflleri Bakanl›¤›)
getirilen Mustafa Raflit Pafla, devletin bütünlü¤ünü ve gücünü koruyabilmesi için içinde
yaflanan devrin ihtiyaçlar›na uygun Bat› esaslar› do¤rultusunda yeniden yap›lanmas›
gerekti¤ini dile getirmifltir. Bunun için yap›lmas› gereken yenilikleri belirten bir 
ferman›, 3 Kas›m 1839’da Gülhane Park›’nda (‹stanbul) halka okumufltur. Bu fermana,
Tanzimat Ferman› ya da Gülhane Hatt› Hümâyûnu ad› verilmektedir.

‹flte bu fermanla o güne kadar da¤›n›k olarak yap›lan düzenlemeler derli toplu hâle
getirilerek, devlet kurumlar› Bat› esaslar›na göre yeniden yap›land›r›lm›flt›r.

Toplum hayat›ndaki bu de¤ifliklikler k›sa bir süre sonra kültür, sanat ve edebiyata
da yans›m›flt›r. Bat› kültürüyle yetiflen kuflak, yeni bir edebiyat ç›¤›r›n› bafllatm›flt›r.

a. Tasavvuf Edebiyat› (11. yy. - 19. yy.)

b. Klasik Edebiyat (13. yy. - 19. yy.)

c. Halk Edebiyat› (13. yy. - 19. yy.)

1. Afl›k Edebiyat›

2. Anonim Halk Edebiyat›

‹slamî Devir Türk Edebiyat› üçe ayr›l›r:

Tanzimat Ferman› ne zaman ilân edilmifltir? Buna niçin gereksinim duyulmufltur?☛
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TÜRK EDEB‹YATININ DÖNEMLER‹

Türk Edebiyat›n›n dönemlere ayr›l›fl› flema hâlinde flöyle gösterilebilir:

Bat› Etkisinde Geliflen Türk Edebiyat› alt› döneme ayr›l›r:

a. Tanzimat Devri Türk Edebiyat› (1860-1895)

b. Edebiyat-› Cedide  (1896-1901)

c. Fecr-î Âti Toplulu¤u (1909- 1912)

ç. Millî  Edebiyat Dönemi (1911- 1923)

d. Millî Mücadele Dönemi Edebiyat› (1918- 1922)

e. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyat› (1923-1950)

‹SLÂM‹YET ÖNCES‹ TÜRK EDEBIYATI

(5, 6. yy.- 10. yy.)

a. Sözlü Edebiyat 

(5 - 8. yy.)

Destan

Kofluk

Sagu

Sav

b.Yaz›l› Edebiyat 

(8 - 10. yy.)

Göktürk Yaz›tlar›

Uygur Metinleri

‹SLÂMÎ DEV‹R TÜRK EDEB‹YATI (10 - 19. yy.)

a. Tasavvuf  Edebiyat ›

(11 - 19. yy.)

a. 

Tanzimat 

Devri

Türk  

Edebiyat› 

(1860-1895)

b. 

Edebiyat-› 

C e d i d e

(Servet-i 

Fünun)

Edebiyat› 

(1896-1901)

c. 

Fecr-î Âti

Toplulu¤u   

(1909- 1912)

ç.

Millî

Edebiyat

Dönemi 

(1911- 1922)

d.

Millî 

Mücadele

Dönemi

Edebiyat› 

(1918- 1922)

e.

Cumhuriyet

Dönemi Türk 

Edebiyat› 

(1923- 1950)

b. Klâsik  Edebiyat 

(13 - 19. yy.)

c Halk Edebiyat› 

(13 - 19. yy.)

1. Afl›k Edebiyat›

2.Anonim Halk Edebiyat›

BATI ETK‹S‹NDE GEL‹fiEN TÜRK EDEB‹YATI (19. yy. - 20. yy.)
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ANLAMA - YORUMLAMA

Ben yürürüm yane yane,

Aflk boyad› beni kane,

Ne akilem  ne divane,

Gel gör beni aflk n’eyledi.
Gah eserim yeller gibi
Gah tozar›m beller gibi
Gah akar›m seller gibi
Gel gör beni aflk n’eyledi

Yunus Emre

‹LÂH‹

Esdi nesim-i nevbahar aç›ld› güller subh-dem

Açs›n bizim de gönlümüz saki medet sun cam-› Cem

Gül devri ayfl eyyam›d›r zevk u safa hengâm›d›r

Afl›klar›n bayram›d›r bu mevsim-i ferhunde-dem

Nef’i

KAS‹DE

Divanü Lûgati’t Türk

(TDK, Türk fiiiri Özel Say›s›)

Bulutlar gürleyerek yükseldi.

Ve seller flar›ldayarak akt›.

Halk (bu anî sa¤nak karfl›s›nda) hayret içinde kald›. 

bulutlar gürlüyor (ve insanlar) ba¤r›fl›yordu.

Karlar ve buzlar hep eridi;

(böylece) da¤lar›n suyu (seller hâlinde) akt›.

(Gökyüzünde) mavimt›rak bulutlar belirti;

Bunlar deniz üstünde kay›klar gibi (havada) 
sallan›p duruyor.

Keldi esin esneyü

Kudka tükel osnayu

Kirdi bodun kasnayu

Kara bul›t kükreflür

Kar buz kamu¤ eflurdi

Ta¤lar suv› ak›fld›

Kökflin bul›t öflürdi

Kayguk bolup ügriflür

KOfiUK
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MAN‹

Ay do¤ar aflmak ister
Bal dudak yaflmak ister
fiu benim deli gönlüm
Yare kavuflmak ister

‹ki turnam gelir akl› karal›
Birin flahin vurmufl birin yaral›
O yavruya sorun asl› nereli

Katar katar olmufl gelir turnalar
E¤rim e¤rim ne hofl gelir turnalar

‹nme turnam inme sen bu p›nara
Avc› tuzak kurmufl var yolun ara
Cümlemizin iflin mevlam onara

Katar katar olmufl gelir turnalar
E¤rim e¤rim ne hofl gelir turnalar

TÜRKÜ

Yeflil bafll› gövel ördek
Uçar gider göle karfl›
E¤ricesin tel tel etmifl
Döker gider yare karfl›

Telli turnam sökün gelir
‹nci mercan yükün gelir
Elvan elvan kokun gelir
Yar oturmufl yele karfl›

Karacao¤lan

SEMA‹
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MUKADD‹ME

Güzel dil Türkçe bize
Baflka dil gece bize
‹stanbul konuflmas›
En saf en ince bize

Lisanda say›l›r öz
Herkesin bildi¤i söz
Manas› anlafl›lan
Lûgate atmadan göz

Ziya Gökalp

D‹L

Zannetme ki güldür ne de lâle;
Atefl doludur tutma yanars›n,
Karfl›nda flu gül-gûn piyale...

‹çmiflti Fuzuli bu alevden,
Düflmüfltü bu iksir ile Mecnun
fii’rin sana anlatt›¤› hâle...

Ahmet Haflim
Ahmet Haflim

Ziya Gökalp

Yukar›da verilen fliirleri inceleyiniz ve afla¤›daki sorular› cevaplay›n›z. 

1. Verilen fliir örnekleri hangi edebî dönemlerde yaz›lm›flt›r?

2. Verilen fliirlerin yaz›ld›¤› dönemlerin sanat anlay›fllar› nelerdir?

3. Bu fliirlerde yaz›ld›¤› dönemi yans›tan sözcük ve kavramlar nelerdir? Bu 
kavramlar fliirlerin yaz›ld›¤› dönemlerin hangi özelliklerini yans›tmaktad›r? 

☛
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ÖLÇME VE DE⁄ERLEND‹RME

* Zihniyet ne demektir?

* Türk edebiyat› hangi dönemlere ayr›l›r?

* fiairler yaflad›klar› devrin sosyal, siyasal ve kültürel olaylar›ndan etkilenirler mi?

* fiairlerin gelenekle nas›l bir ba¤lant›lar› vard›r?



TÜRK EDEB‹YATI 1

61

B. fi‹‹RDE AHENK (SES VE R‹TM)

HAZIRLIK

* Çeflitli dönemlerde yaz›lm›fl fliirleri inceleyiniz. Bu fliirlerde bir ahenk var m›? 
Varsa flairler bu ahengi nas›l sa¤lam›fllar? Araflt›r›n›z.

Yukar›daki metni fliir ahengiyle okuyunuz. Metinde bir ahenk var m›?

Söz vermifltim kendi kendime: Yaz› bile yazmayacakt›m. Yaz› yazmak da bir
h›rstan baflka ne idi? Burada namuslu insanlar aras›nda sakin ölümü bekleyecektim.
H›rs, hiddet neme gerekti? Yapamad›m. Kofltum tütüncüye, kalem kâ¤›t ald›m.
Oturdum. Adan›n tenha yollar›nda gezerken can›m s›k›l›rsa küçük de¤nekler yontmak
için cebimde tafl›d›¤›m çak›m› ç›kard›m. Kalemi yonttum. Yonttuktan sonra tuttum
öptüm. Yazmasam deli olacakt›m.

Sait Faik Abas›yan›k

MERD‹VEN

Yukar›daki fliiri nesir gibi okuyunuz. Sizce bir ahenk var m›?

A¤›r  a¤›r ç›kacaks›n bu merdivenlerden,

Eteklerinde günefl rengi bir y›¤›n yaprak,

Ve bir zaman bakacaks›n semaya a¤layarak

Sular sarard›. Yüzün perde perde solmakta

K›z›l havalar› seyret ki akflam olmakta

Ahmet Haflim
Ahmet Haflim

Yukar›daki dizeleri nesire çeviriniz. 

☛

☛

☛

☛
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Beni candan usand›rd› cefadan yar usanmaz m›

Felekler yand› âh›mdan murâdum flem’i yanmaz m›

Kamu bimar›na canan deva-y› derd ider ihsan

Niçin k›lmaz bana derman beni bimar sanmaz m›

Gamum pinhan dutardum ben didiler yare k›l rûflen

Disem ol bi-vefa bilmem inan›r m› inanmaz m›

Fuzulî

GAZEL

Yukar›daki metin inceleyiniz. Metinler aras›nda ritim farkl›l›¤› var m›? Varsa
neden kaynaklan›yor?

Senin dudaklar›n pembe

Ellerin beyaz,

Al tut ellerimi bebek

Tut biraz!

Benim do¤du¤um köylerde

Ceviz a¤açlar› yoktu,

Ben bu yüzden serinli¤e hasretim

Okfla biraz!

Benim do¤du¤um köylerde 

Bu¤day tarlalar› yoktu

Da¤›t saçlar›n› bebek

Savur biraz!

Cahit Külebi

H‹KÂYE

Cahit Külebi

Fuzulî 

☛
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UZUN ‹NCE B‹R YOLDAYIM

KOÇAKLAMA

Benden selam olsun Bolu Beyine

Ç›k›p flu da¤lara yaslanmal›d›r

Ok g›c›rt›s›ndan kalkan sesinden

Da¤lar sada verip seslenmelidir.

Düflman geldi tabur tabur dizildi

Aln›m›za kara yaz› yaz›ld›

Tüfek icad oldu mertlik bozuldu

E¤ri k›l›ç k›nda paslanmal›d›r.

Köro¤lu

Uzun ince bir yolday›m

Gidiyorum gündüz gece

Bilmiyorum ne hâldeyim

Gidiyorum gündüz gece

Dünyaya geldi¤im anda

Yürüdüm ayn› zamanda

‹ki kap›l› bir handa

Gidiyorum gündüz gece

Uykuda dahi yürüyom

Kalmaya sebep ar›yom

Gidenleri hep görüyom

Gidiyorum gündüz gece

Âfl›k Veysel

Âfl›k Veysel

Daha önce okudu¤unuz Hikâye adl› fliir ile Köro¤lu’ndan al›nan fliiri
karfl›laflt›r›n›z. Bu iki fliir aras›nda söyleyifl tarz› bak›m›ndan ne fark var?

☛
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Okudu¤unuz “Uzun ‹nce Bir Yolday›m” fliirinde  naz›m birimi, dizelerdeki hece
say›lar›n›n eflitli¤i, dize sonlar›ndaki uyak ve redifler bir ahenk sa¤lam›flt›r.

fiiirde ahenk sa¤layan ögeler flunlard›r:  Ölçü, uyak, aliterasyon, vurgu ve tonlamad›r.

Ölçü tüm uluslar›n fliirinde önemli bir yer tutar. Ölçüyü flöyle tan›mlayabiliriz:
Naz›mda dizelerin uydu¤u kal›ba ölçü denir. Naz›mda dizeler ya hece say›lar›na göre
ya da dizedeki hecelerin  aç›kl›k- kapal›l›k de¤erlerine göre alt alta s›ralan›r.

Türk fliirinde üç tür ölçü kullan›lm›flt›r. Bunlar; hece, aruz ve serbest ölçüleridir.

1. Hece ölçüsü: Hece ölçüsü dizelerdeki hecelerin say›ca eflitli¤ine dayan›r. Bir
dizede kaç hece varsa, öteki dizelerde de o kadar hece vard›r. Hece ölçüsü Türk fliirinin
ulusal ölçüsüdür. ‹slâmiyet Öncesi Dönem ile halk ve tasavvuf fliirlerinde bu ölçü kul-
lan›lm›flt›r.

Halk flairleri hece ölçüsüne parmak hesab› derlerdi. Çünkü dizedeki heceleri 
parmak sayarak hesap ederlerdi.

Gü-zel- ne- gü-zel -ol-mufl-sun (8 hece)

Gö-rül-me-yi-gö-rül-me-yi (8 hece)

Si-yah-zül-fün hal-ka-lan-m›fl (8 hece)

Ö-rül-me-yi ö-rül-me-yi (8 hece)

Karacao¤lan

Durak: Halk fliirinde ahengi sa¤lamak amac›yla sözcüklerin grupland›¤› yerlere
durak denir. Örne¤in yukar›da okudu¤unuz fliirin birinci dizesi 5 + 3; ikinci, üçüncü ve
dördüncü dizeleri 4 + 4 durakl›d›r.

Bir fliir boyunca ayn› duraklar kullan›lmayabilir. Durak halk fliirine do¤al bir ahenk
katar.

Akça k›zlar göç eyledi yurdundan (11 hece) 4 + 4 + 4 durakl›

Koç yi¤itler deli oldu derdinden (11 hece) 4 + 4 + 3 durakl›

Gün ö¤le sonu da belin ard›ndan (11 hece) 6 + 5 durakl›

Sayd›m alt› güzel indi p›nara (11 hece) 6 + 5 durakl›

Karacao¤lan

AÇIKLAMALAR

Hikâye fliirinde ses tonu, vurgu vb. daha yumuflak; Köro¤lu’ndan al›nan fliirde ise
daha gür ve sert bir ses tonu ve vurgulu söyleyiflin oldu¤una dikkat ediniz.
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Mühür gözlüm seni elden

Sak›n›r›m k›skan›r›m

Ya¤an kardan esen yelden

Sak›n›r›m k›skan›r›m

Âfl›k Ali ‹zzet

2. Aruz ölçüsü: fiiirde dizelerdeki hecelerin aç›kl›k- kapal›l›k (uzunluk-k›sal›k)
bak›m›ndan de¤erlerinin eflitli¤ine dayan›r. Yani dizedeki hecelerin say›lar›na göre
de¤il seslerine göre düzenlenmesidir. Aruz ölçüsü Araplardan, ‹ranl›lara ve oradan da
Türk edebiyat›na geçmifltir. Türk flairleri aruzu kendi dil ve zevklerine göre iflleyerek
yepyeni bir Türk aruzu oluflturmufllard›r.

Aç›k-kapal› hece: Türkçede uzun ya da k›sa hece yoktur. Ses bak›m›ndan Türkçe
sözcükler ayn› de¤erdedir. Ancak onun yerine aç›k ve kapal› heceler vard›r. Türkçede
ünlüyle biten heceye aç›k, ünsüzle biten heceye de kapal› hece denir. Aç›k heceler ( . ),
kapal› heceler ( – ) iflareti ile gösterilir.

Be nî can dan u san d›r d› ce fâ dan yar u san maz m›

.  –   –    –    .   –   –   –   .   –   –   –   .   –    –     –

Fe lek ler yan d› â  h›m dan mu râ d›m sem’i yan maz m›

.  –    –    –    .  –   –     –     .   –   –     –   .   –    –     –

Birleflik hece: Arapça ve Farsçadan dilimize giren baz› sözcükler bir uzun bir k›sa
hece de¤erindedir. Bunlara birleflik hece denir ve (– .) ile gösterilir.

“Dost, çeflm, âb, aflk, yâr” bu tür hecelerdir.

Aruz ölçüsünde göz önünde bulundurulmas› gereken baz› kurallar vard›r. Bunlar
flöyle s›ralanabilir:

* Dize sonlar›ndaki bütün heceler aç›k da olsa kapal› say›l›r.

* K›sa bir heceyi ölçü gere¤i uzun okumaya imâle (uzatma) denir.

* Uzun bir heceyi ölçü gere¤i k›sa okumaya zihaf (k›sma - k›saltma) denir.

* Kapal› bir heceden sonra ünlüyle bafllayan aç›k bir hece geliyorsa, ölçü gere¤i 
kapal› hece aç›k hece durumuna getirilebilir. Buna ulama denir.

* Bir fliiri aruz ölçüsüne göre okumaya takti denir.

Yukar›daki  dörtlü¤ün hecelerini ve duraklar›n› siz bulunuz?☛
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Yukar›daki fliirde belirli bir ölçü ve uyak düzeni yoktur. Dizelerden baz›s› uzun,
baz›s› k›sad›r. Ancak sözcükler aras›nda bir ahenk ve anlamsal ba¤lamda bir bütünlük
vard›r. Bu tür fliirlerdeki ölçüye serbest ölçü denir.

Uyak (kafiye) ve redif: Naz›mda dize sonlar›ndaki ses benzerli¤ine uyak denir.

Gurbet o kadar ac›

Ki, ne varsa içimde,

Hepsi bana yabanc›,

Hepsi baflka biçimde.

Kemalettin Kamu

Yukar›daki dörtlükte dize sonlar›nda  geçen “ac›, yabanc›” sözcükleri aras›nda ses
benzerli¤i bulunmaktad›r. Ayn› flekilde “içim, biçim” sözcükleri de ses bak›m›ndan bir-
birine benzemektedir. Burada oldu¤u gibi, ses bak›m›ndan benzeyen sözcüklere uyak

A¤lasam sesimi duyar m›s›n›z,

M›sralar›mda;

Dokunabilir misiniz

Göz yafllar›ma, ellerinizle?

Bilmezdim flark›lar›n bu kadar güzel,

Kelimelerinse kifayetsiz oldu¤unu

Bu derde düflmeden önce

Bir yer var, biliyorum;

Her fleyi söylemek mümkün;

Epeyce yaklaflm›fl›m, duyuyorum;

Anlatam›yorum.

Orhan Veli Kan›k

ANLATAMIYORUM

Serbest ölçü: Duygu, düflünce ve hayallerin dizelerin ölçü ve uyak kural›na ba¤l›
olmadan flairin iste¤ine göre kullan›lmas›yla oluflan ölçüye serbest ölçü denir.

Bu  tür fliirlerde ahenk; dil müzi¤inden, kompozisyon düzeninden, ustaca seçilmifl
sözcüklerden , vurgudan ve tondan al›r.

Orhan Veli Kan›k
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(kafiye) denir. “‹çimde”, biçimde sözcüklerinde “-de” ekleri dize sonunda aynen tekrar
edilmekte ve ayn› görevi görmektedir.

Dize sonlar›nda aynen tekrar edilen ve ayn› görevi gören ek, tak›  ve sözcüklere de
redif ad› verilir.

Aram›z› kesti dumanl› da¤lar

Tepesinden aflan yollar yücedir

Art›yor efkâr›m yine bu ça¤lar

Bilmiyorum nazl› yârim nicedir

Âfl›k Veysel

Yukar›daki dörtlükte “da¤lar, ça¤lar” sözcüklerinde da¤, ça¤ sözcükleri kendi
aralar›nda uyakl›d›r. Bu sözcüklerdeki -lar çokluk eki ayn› görevi üstlendikleri için
rediftir.

“Yücedir, nicedir” sözcüklerinde de yüce, nice uyakl›; -d›r ekleri ise rediftir.

Türk fliirinde uyak, seslerine ve düzenlerine göre ikiye ayr›larak incelenir.

1. Seslerine göre uyak

Yar›m uyak: Dize sonlar›ndaki ses benzerli¤i tek sese dayan›yorsa bu uya¤a
yar›m uyak denir.

Yürü bre Dadalo¤lu’m yürü git

Dertli dertli Çukurova yolun tut

Bunda suçun varsa Hak’a tövbe et

Dadalo¤lu 

Yukar›daki parçada “git, tut, et” sözcüklerinde ses benzerli¤i, t sesine dayanmaktad›r.
Bu tür uya¤a yar›m uyak ad› verilir.

Tam uyak: Ses benzerli¤i bir ünlü ve bir ünsüz harfe dayan›yorsa buna tam uyak
denir.

Dedem koynunda yatt›kça benimsin ey güzel toprak

Neler yapm›fl bu millet, en yak›n tarihe bir sor bak.

Süleyman Nazif

Orhan zaman›ndan kalma bir duvar

Onunla bir yaflta ihtiyar ç›nar

Ahmet Hamdi Tanp›nar

Uyak ve redif nedir, tan›mlay›n›z. Be¤endi¤iniz bir fliirin uyak ve rediflerini 
gösteriniz.☛
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2. Düzenlerine göre uyak (uyak örgüsü, uyak düzeni)

a. Düz uyak ( a a a a): Naz›m birimindeki dizeler kendi aralar›nda
uyaklanm›fllarsa buna düz uyak denir.

Çün bildi kim oldu¤unu Leyli a

Ruhsar›na akt› eflk seyli a

Fuzûlî

Cinasl› uya¤a örnekler bulunuz. 

Zengin uyak: Dizelerin sonundaki ses benzerli¤i iki sesten daha fazla ise buna
zengin uyak denir.

Bast›¤›n yerleri toprak diyerek geçme tan›

...

Verme dünyalar› alsan da bu cennet vatan›

Mehmet Âkif Ersoy

Bir zafer müjdesi burda her isim

Yekpare bir anda gün, saat, mevsim

Ahmet Hamdi Tanp›nar

Tunç uyak: Uyakl› olan sözcüklerden biri di¤erinin içerisinde aynen tekrar
ediliyorsa buna tunç uyak denir. Tunç uyak, zengin uya¤›n bir çeflididir ve bize Frans›z
edebiyat›ndan geçmifltir.

Gel ey mahbube Çin’den

O flirin köflk içinden 

Yahya Kemal Beyatl›

Cinasl› uyak: Dize sonlar›nda yaz›l›fllar› ve söyleniflleri ayn›, anlamlar› ayr›
(farkl›) olan sözcüklere cinasl› uyak denir. Cinasl› uyak, özellikle cinasl› mânilerde
kullan›l›r.

Asmaya

Niçin kordun a bülbül

Kap›mdaki asmaya

Ben yarimden ayr›lmam

Götürseler asmaya

Mâni

☛
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Ben ezelden beridir hür yaflad›m hür yaflar›m a

Hangi ç›lg›n bana zincir vuracakm›fl, flaflar›m a

Kükremifl sel gibiyim bendimi çi¤ner aflar›m a

Y›rtar›m da¤lar› enginlere s›¤mam taflar›m a

Mehmet Âkif Ersoy

b. Sarma uyak (a b b a) : Birinci ile dördüncü, ikinci ile üçüncü dizeler kendi
aralar›nda uyaklanm›flsa buna sarma uyak denir.

Her fley yerli yerinde havuz bafl›nda servi a

Bir dolap g›c›rd›yor uzaklarda durmadan b

Eflya aksetmifl gibi t›ls›ml› bir uykudan b

Sarmafl›klar ve böcek sesleri sarm›fl evi a

Ahmet Hamdi Tanp›nar

c. Çapraz uyak (a b a b) : Birinci ile üçüncü dize, ikinci ile dördüncü dizenin kendi
aralar›nda uyaklanmas›na çapraz uyak denir.

Haf›z’›n kabri olan bahçede bir gül varm›fl a

Yeniden her gün açarm›fl kanayan rengiyle b

Gece bülbül a¤aran vakte kadar a¤larm›fl a

Eski fiiraz’› hayâl ettiren ahengiyle b

Yahya Kemal Beyatl›

Aliterasyon: Bir dizede, beyitte ayn› ses ya da ses grubunun tekrarlanmas›ndan
do¤an ahenge aliterasyon denir.

Karfl› yatan karl› da¤lar kar›y›pt›r

Dede Korkut

“ka” hecesi ile “a” ünlüsü birkaç kez yinelenmektedir.

Dest busu arazusuyle ölürsem dostlar

Kuze eylen topra¤›m, sunun an›nla yare su 

Fuzûlî                                                   

Düzenlerine göre uyak türlerine örnekler bulunuz.

Dede Korkut

☛
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Tuti-i mucize guyem ne desem laf de¤il

Çerh ile söyleflemem ayinesi saf de¤il

Ehl-i dildir diyemem sinesi saf olmayana

Ehl-i dil birbirini bilmemek insaf de¤il

Nef’i

Ela gözlerine kurban oldu¤um

Yüzüne bakmaya doyamad›m ben

‹bret için gelmifl derler cihana

Noktad›r benlerin sayamad›m ben

Aflk›n ateflidir sinemi yakan

Lûtfuna erer mi cevrini çeken

Kollar›n boynuma dolanm›fl iken

Seni öpmelere k›yamad›m ben 

Âfl›k Ömer

ANLAMA - YORUMLAMA

Yukar›daki metinleri vurgu ve tonlamaya dikkat ederek tekrar okuyunuz. 

Yukar›daki dizelerde k, ka ile z, s, u” sesleri birkaç kez yinelenmektedir. Bu 
seslerin tekrarlanmas›ndan do¤an ahenge aliterasyon denir.

Vurgu ve tonlama: Bir fliirde baz› sözcükler di¤erlerine oranla daha bask›n
okunur. Buna vurgu denir. Tonlama ise sesin alçal›p yükselmesidir. Böylece sesin rengi
de¤iflir. Ses tonu ile sesimiz sertleflir, yumuflar veya incelir.

Vurgu ve tonlama, fliire ahenk yan›nda anlam gücü katar, duygu de¤eri kazand›r›r.

Nef’i

☛
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SEVG‹LERDE

Önde zeytin a¤açlar› arkas›nda yar

Sene 1946

Mevsim 

Sonbahar

Önde zeytin a¤açlar› neyleyim neyleyim

Dallar› neyleyim

Yar yoluna dökülmedik dilleri neyleyim.

Yâr yâr

Seni kara sapl› bir b›çak gibi sineme saplad›lar

De¤irmen misali döner bafl›m

Sevda de¤il bu bir h›fl›m

Gel gör beni darmada¤›n

Tel tel çözülüp kalm›fl›m

Yâr yâr

S‹TEM

Sevgileri yar›nlara b›rakt›n›z

Çekingen, tutuk, sayg›l›.

Bütün yak›nlar›n›z

Sizi yanl›fl tan›d›.

Bitmeyen ifller yüzünden

(Siz böyle olsun istemezdiniz)

Bir bak›fl bile yeterken anlatmaya her fleyi

Kalbinizi dolduran duygular

Kalbinizde kald›.

Behçet Necatigil

Behçet Necatigil

Bedri Rahmi  Eyubo¤lu

Can›m›n çekirde¤inde diken

Gözümün bebe¤inde sitem var

Bedri Rahmi  Eyubo¤lu
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ÖLÇME VE DE⁄ERLEND‹RME

* fiiirde ahengin hangi ögelerle sa¤land›¤›n› söyleyiniz.

* fiiirde ritmin önemi nedir? fiiirde riti nas›l sa¤lan›r?

* Her fliirin kendine özgü bir ses ve ritim anlay›fl› var m›d›r? Bir aflk fliirini, bir 
kahramanl›k fliirini okurken kulland›¤›m›z ses tonu ayn› olabilir mi?

1. Yukar›daki metinleri inceleyiniz. Metinleri düzyaz› hâlinde okuyunuz. Metinlerde 
ahenk oluyor mu?

2. ‹lk metindeki ahenk ögeleri nelerdir?

3. ‹kinci metindeki ses ve ritme dikkat ediniz.

4. fiiirde sözlerin anlam›n› bilmesek dahi bir ahenk oluflmakta m›d›r?

5. Sitem fliirinde ses ve ritm nas›l sa¤lanm›flt›r? 

6. fiiirin bir uzun ,bir k›sa dizeler hâlinde s›ralanmas›, baz› sözcüklerin tekrarlanmas›,
baz› halk söyleyifllerine yer verilmesi fliirin ahengini art›r›yor mu?



TÜRK EDEB‹YATI 1

73

C. fi‹‹R D‹L‹

HAZIRLIK

Günlük hayatta kullan›lan dil ile bilim ve sanat alan›nda kullan›lan dilin farkl›
oldu¤unu biliyorsunuz. Örne¤in t›p, hukuk, matematik, teknik vb. alanlarda bu bilim
dallar›na özgü terim ve kavramlardan oluflan bir dil kullan›lmaktad›r.

fiiir  dilinin do¤al dil ile bilimsel alanda kullan›lan dilden ne gibi farkl›l›¤› vard›r?
Araflt›r›n›z. 

AÇIKLAMALAR

‹flidin ey yarenler

Aflk bir günefle benzer

Aflk› olmayan gönül

Misali tafla benzer

Yunus Emre

Yukar›daki dizelerde bir ahenk var m›? Bu dörtlü¤ü nesir hâlinde okuyunuz. 
“Ey yarenler (dostlar) iflitin! Aflk bir günefle benzer.” fleklinde söyledi¤inizde anlamda
bir kaybolma olmaktad›r.

fiairler, yazarlar duygu ve düflüncelerini do¤rudan do¤ruya söylemezler. Sözlerinin
gücünü  art›rmak için bir tak›m imgelerden, edebî sanatlardan yararlan›rlar. Bu nedenle
günlük hayatta kulland›¤›m›z sözcüklere daha farkl› anlamlar yüklerler. Bazen somut
olan sözcükleri soyutlaflt›r›rlar; bazen de soyut olanlar› somutlaflt›r›rlar. Böylece bizim
duygu ve hayal dünyam›z› zenginlefltirirler.

Aceb bu saç m›d›r ya müflk kü anber

Aceb bu leb midir ya flehd ü flekker

Bu flehlâ göz müdür ya nergis-i mest

Bu rana yüz müdür yahud gül-i ter

Ahmedî

Güzün sedefinden nice dürdane dökersin

fiol difli güher duda¤› mercan eye umma

Dehhanî

☛
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Uzun ince bir yolday›m

Gidiyorum gündüz gece

Bilmiyorum ne hâldeyim

Gidiyorum gündüz gece.

Âfl›k Veysel

Benim do¤du¤um köylerde

Bu¤day tarlalar› yoktu

Da¤›t saçlar›n› bebek

Savur biraz!

Cahit Külebi

‹lk metinde flair sevgilinin saçlar›n› bildi¤i hâlde bilmemezli¤e gelerek bu saç m›d›r
yoksa mik ü anber midir, diye soruyor. Sevgilinin saçlar›n› mis kü anbere, dudaklar›n›
da bal ve flekere benzetiyor.

‹kinci beyitte sevgilinin gözlerini nergis çiçe¤ine, yüzünü de güle benzetiyor.

Dehhanî’den al›nan beyitte ise sevgilinin gözünü sedefe, gözyafllar›n› da sedefte
saklanan ince tanesine; diflini gühere, duda¤›n› da renginden dolay› mercana benzetiyor.

Afl›k Veysel’den al›nan dörtlükte ise flair “uzun ince bir yol” ile insan hayat›n›
kastediyor.

Cahit Külebi ise sevgilinin sar› saçlar› ile do¤up büyüdü¤ü köylerdeki bu¤day 
tarlalar›n› hat›rl›yor. ‹kisi aras›nda görüntüsel bir iliflki kuruyor.

fiiirin malzemesinin dile dayanan bir sanat dal› oldu¤unu biliyorsunuz.

fiair duygu düflünce ve hayallerini sözcüklerle anlat›r. Günlük konuflma dili ile fliir
dili birbirinden farkl›d›r. fiair günlük dildeki sözcükleri özenle seçer, onlara yepyeni
anlamlar kazand›r›r. Olaylar›, nesneleri bizden farkl› biçimde alg›lar. Onlar› anlat›rken
hayallerden, imgelerden ve izlenimlerden yararlan›r. Sözcükleri kullan›rken fliirin
biçim, uyak, ölçü, ahenk, vurgu ve tonlama gibi özellikleri yan›nda birtak›m 
benzetmelerden, mecazlardan yararlan›r. Somut varl›klar› soyutlaflt›r›r, soyutlar› da
somutlaflat›rarak, duygu ve düflüncelerine bir anlam derinli¤i katar.

fiiirde sözün gücünü artt›rmak amac›yla bir tak›m söz sanatlar›na baflvurulur. Söz
sanatlar› fliirde anlama bir derinlik ve duygulara incelik katar.

Yukar›daki metinleri inceleyiniz.

Cahit Külebi

☛
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Türk edebiyat›nda kullan›lan edebî sanatlardan baz›lar› flunlard›r:

Cinas: Yaz›l›fllar› ayn› anlamlar› farkl› olan sözcüklerin dize sonlar›nda
kullan›lmas›na cinas denir. Cinaslar Türkçedeki sestefl sözcüklerle yap›l›r. Cinas
sanat›na özellikle cinasl› mânilerde rastlan›r.

Kuleden

Ses geliyor kuleden

O kafl o göz de¤il mi

Beni sana kul eden

Mani

Yukar›daki dizelerde “kuleden” sözcü¤ü önce “kule” sonra da “kul etmek”
anlam›nda kullan›lm›flt›r.

Benzetme (teflbih) : Aralar›nda ortak nitelik bulunan iki varl›ktan zay›f olan› güçlü
gibi gösterme sanat›na benzetme denir.

“Ahmet aslan gibi güçlüdür.” cümlesinde güçlülük bak›m›ndan Ahmet aslana 
benzetilmektedir. Benzetme sanat›nda ikisi temel, ikisi de yard›mc› öge olmak üzere
dört öge bulunur.

Yukar›daki cümlede;

Ahmet : Benzeyen

Temel ögeler

aslan : Kendisine benzetilen

gibi : Benzetme edat› (ilgeci)

Yard›mc› ögeler

güçlüdür : Benzetme yönü

Benzetmenin dört ögesiyle yap›lan benzetmeye tam benzetme (teflbih-i mufassal)
denir. Benzetmenin temel ögeleriyle kurulan benzetmeye ise güzel benzetme (teflbih-i
belig) ad› verilir. Yukar›daki cümle “Aslan Ahmet” biçiminde söylenirse güzel 
benzetme yap›lm›fl olur.

“Gider oldum kömür gözlüm elveda”

Karacao¤lan
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Dizede “kömür gözlüm” sözü güzel benzetmedir. fiair sevgilinin 
gözlerini renk yönüyle kömüre benzetmektedir.

Benzetmenin temel ögelerinden biriyle yap›lan benzetmeye istiare (i¤retileme)
denir. ‹stiarede sözcük benzetme amac› güdülerek kendi anlam› d›fl›nda baflka bir
anlamda kullan›l›r.

‹stiare, aç›k ve kapal› istiare olmak üzere ikiye ayr›l›r.

a. Aç›k istiare: Benzetmenin ögelerinden sadece kendisine benzetilen ile yap›lan
istiareye aç›k istiare denir.

Yüce da¤ bafl›nda siyah tül vard›r.

R›za Tevfik Bölükbafl›
Yukar›daki  dizede bulutlar siyah tüle benzetilmifltir. Benzeyen “kara bulut” 

kullan›lmam›fl ve kendisine benzeyen” siyah tül” bulut anlam›nda kullan›lm›flt›r. Bu tür
sanata aç›k istiare ad› verilir.

b. Kapal› istiare: Benzetmenin ögelerinden sadece benzeyen ile yap›lan istiareye
kapal› istiare ad› verilir. Kapal› istiarede benzetme yönü kullan›l›r.

Tekerlekler yollara bir fleyler anlat›yor.

Faruk Nafiz Çaml›bel

Yukar›daki dizede benzeyen “tekerlek” ile benzetme yönü “anlatmak” kullan›lm›fl ve
kendisine benzetilen “insan” kullan›lmam›flt›r. Bu  tür sanatlara da kapal› istiare denir.

Tenasüp: Aralar›nda anlam bak›m›ndan ilgi ve uygunluk bulunan sözcükleri
dizede ya da beyitte bir arada kullanma sanat›na tenasüp denir.

Bahar mevsimidir hemdem-i saba olal›m

Gül ile dost kokusuyla âflina olal›m.

fieyhî

Yukar›daki beyitte flair, “Bahar mevsimidir, sabah rüzgâr›yla arkadafl olal›m; gül
ile dost ve kokusuyla da tan›d›k olal›m.” diyor. Bu beyitte “bahar, saba, gül” sözcükleri
ilkbahar mevsimiyle ilgili olduklar› için tenasüp sanat› vard›r.

Öte yandan hemdem, dost ve aflina sözcükleri aras›nda da bir uygunluk bulundu¤u
için tenasüp sanat› vard›r.

Tevriye : ‹ki anlama gelebilen bir sözü, yak›n anlam›n› göstererek, uzak anlam›n›
da düflündürecek  biçimde kullanma sanat›na tevriye denir.

Sordum nigar›; dediler ahbap

Semt-i Vefa’da, Do¤ru Yol’dad›r.

Cahit S›tk› Taranc›
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Dostlara sevgiliyi sordum; Vefa semtinde Do¤ru Yol caddesinde (oturdu¤unu)
söylediler.

Yukar›daki beyitte “Semt-i Vefa” ve “Do¤ru Yol”  sözcükleri tevriyeli
kullan›lm›flt›r. Sözcüklerin yak›n anlam› “sevgilinin Vefa semti”nde Do¤ru Yol cad-
desinde oturdu¤udur. Uzak anlam› ise vefal›, do¤ru tutum ve davran›fl içinde oldu¤udur.

Kinaye: Bir sözü ayn› anda hem gerçek hem de mecaz anlam›yla birlikte kullanma
sanat›na kinaye denir.

Ey benim sar› tanburam

Sen ne için inilersin

‹çim oyuk derdim büyük

Ben an›nçün inilerim.

Pir Sultan Abdal

Yukar›daki dörtlükte “içim oyuk” sözü hem gerçek hem de mecaz (de¤iflmece)
anlamda kullan›lm›flt›r. Tanburan›n içi gerçekten oyuktur. Öte yandan mecaz anlamda
tanburan›n çok dertli oldu¤u, ›zd›rab›n›n büyük oldu¤u belirtilmektedir.

Hüsn-i ta’lil (güzel nedene ba¤lama) : Bu fleyin oluflunu gerçek olufl nedeni
d›fl›nda daha güzel bir nedene ba¤lama sanat›na hüsn-i ta’lil ad› verilir.

Güzel fleyler düflünelim diye

Yemyeflil oluvermifl a¤açlar.

Cahit S›tk› Taranc›

Yukar›daki beyitte a¤açlar›n yeflil olmas›n› flair, do¤an›n düzenine de¤il de güzel
fleyler düflünebilme nedenine ba¤lamaktad›r.

Teflhis ve intak (kiflilefltirme ve konuflturma sanat›) : ‹nsan d›fl›ndaki canl› ve
cans›z varl›klara insan benli¤i verme sanat›na teflhis (kiflilefltirme) d e n i r. Te fl h i s
sanat›nda benzetme, istiare ve de¤iflmece gibi di¤er sanatlardan yararlan›l›r. Teflhis
(kiflilefltirme) sanat›ndaki varl›klar›n konuflmas›na da intak (konuflturma) ad› verilir.

Karl› da¤lar›n bafl›nda

Salk›m salk›m olan bulut

Saç›n çözüp benim için

Yafl›n yafl›n a¤lar m›s›n?

Yunus Emre

Pir Sultan Abdal
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Yukar›daki dörtlükte buluta insan benli¤i verilerek teflhis (kiflilefltirme) sanat›
yap›lm›flt›r.

Kurnaz tilki sesini yumaflatarak, ona

Dedi ki: Kardeflçi¤im, art›k dostuz;

Müjde getirdim sana, in de bir öpüflelim;

Bar›fl oldu hayvanlar aras›nda.

La Fontaine (La Fonten)

Yukar›daki dizelerde tilkinin konuflturulmas›na intak (konuflturma) denir.

Fabl öykülerinde teflhis ve intak sanat› vard›r.

Abartma (mübalâ¤a) : Duygu ve düflünceleri daha güçlü göstermek için, bir fleyi
gerçek oluflundan ya çok fazla ya da çok küçük gösterme sanat›na abaratma (mübalâ¤a)
denir.

Beni candan usand›rd› cefadan yar usanmaz m›

Felekler yand› ah›mdan murad›m flem’i yanmaz m›

Fuzûlî

“Beni sevgili can›mdan usand›rd›; cefa etmekten o usanmaz m›? Ah›mdan bütün
gökyüzü yand›, acaba benim murat mumum yanmaz m› (dile¤im yerine gelmez mi)?” 

fiair ah ediflinden bütün gökyüzünü yand›¤› hâlde, murat mumunun hâlâ 
yanmad›¤›n› söylüyor. Burada “Ah” ›n fliddeti abart›lmaktad›r.

Tezat (karfl›tl›k) : Birbirine karfl›t (z›t) anlaml› kavramlar› bir arada kullanma
sanat›na tezat denir. Tezat aralar›nda ortakl›k ya da bir ilgi bulunan kavramlar veya
sözler aras›nda yap›l›r. Yoksa karfl›t anlaml› her sözcük tezat sanat›n› oluflturmaz.

“Ak akçe kara gün içindir.” atasözünde ak ve kara sözcükleri aras›nda tezat sanat›
yoktur; burada “Ak akçe” para ile “kara gün” s›k›nt›l› gün aras›nda tezat sanat› vard›r.

Tariz: Söylenen sözün ya da kavram›n gerçek ve mecazl› anlam› d›fl›nda büsbütün
tersini kastetme sanat›d›r. Tarizde sözün gerçek anlam› do¤ru gibi görünse de as›l amaç
sözün ters anlam›n›n anlafl›lmas›d›r. Tariz sanat› bir kifliyi ya da durumu alaya almak
amac›yla yap›l›r.

Huzurî’nin “Ters Ö¤üt Destan›” bu sanata güzel bir örnektir.

Bir nasihat›m var zamana uygun

Tut sözümü yatt›kça yat uyanma

Meflhur bir kelâmd›r sen kazan sen ye

El için yok yere atefle yanma.

Huzurî
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Te l m i h : Bir dizede ya da beyitte kullan›lan bir sözle geçmiflteki bir olay› an›msatma
sanat›na telmih denir.

Ey dost senin yoluna

Can›m vereyim Mevlâ

Aflk›n› komayay›m

Oda gireyim Mevlâ

Yunus Emre

Yukar›daki dörtlükte “oda gireyim” sözüyle Tanr› aflk›n› b›rakmayan Hz ‹brahim
Peygamberin atefle at›lmas› olay›na telmih yap›lmaktad›r. Telmih sanat›nda ayn›
zamanda benzetme de yap›l›r.

‹rsal› mesel: Söze güç katmak amac›yla bir dize ya da beyitte atasözü niteli¤inde
özlü söz kullanma sanat›na irsal› mesel denir. ‹rsali mesel sanat›nda ortaya konan söz
hiçbir zaman atasözü de¤il, atasözü de¤erinde, do¤rulu¤u herkes taraf›ndan kabul
edilen, üzerinde tart›fl›lmayacak kadar aç›k olan bir sözdür.

Fani Karac’o¤lan fani

Veren al›r tatl› can›

Yak›flmazsa öldür beni

Yeflil ba¤la ala karfl›

Karacao¤lan

Yukar›daki dörtlükte “Veren al›r tatl› can›.” sözü irsal› mesel’dir.

Tekrir: Sözün etekisini güçlendirmek amac›yla sözcük ya da sözcük öbeklerini
yinelemeye tekrir denir. Tekrir afl›r› bir duygulanman›n sonunda yap›l›r.

Yaz›k, sana a¤lamayan fliire,

Yaz›k, sana titremeyen vicdana;

Yaz›k, sana uzanmayan ellere,

Yaz›k, seni kurtarmayan insana!

Mehmet Emin Yurdakul

Yukar›daki dörtlükte flair, “yaz›k” sözcü¤ünü yineleyerek anlat›ma bir coflku ve
güç katmaktad›r.

Karacao¤lan
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ANLAMA - YORUMLAMA

ÖLÇME VE DE⁄ERLEND‹RME

* Günlük hayatta kullan›lan dil ile fliir dili ayn› m›d›r? O dili flairler ne bak›mdan 
farkl› kullan›rlar?

* fiairler duygu ve düflüncelerini daha belirgin hâle getirmek için nelerden yararlan›r?

* Söz sanatlar› ile imgeler aras›nda bir ilgi var m›? Belirtiniz. 

Günler k›sald›, Kanl›ca’n›n ihtiyarlar›

Bir bir hat›rlamakta geçen sonbaharlar›

Yahya Kemal Beyatl›

A¤›r a¤›r ç›kacaks›n bu merdivenlerden

Eteklerinde günefl rengi bir y›¤›n yaprak

Ve bir zaman bakacaks›n  semaya a¤layarak

Sular sarard›... yüzün perde perde solmakta

K›z›l havalar› seyret ki akflam olmakta.

Ahmet Haflim

Yukar›daki metinleri inceleyiniz.

1. ‹lk metinde “›rmaklar›n a¤lamas›” ne demektir? A¤lamak kime özgü bir davran›flt›r?

2. “A¤›r a¤›r ç›k›lan merdiven” neyi sembolize etmektedir?

3. Metinde “günefl rengi yaprak, semaya a¤layarak bakmak“ ne demektir?

4. Kanl›can›n ihtiyarlar› ile sonbahar mevsimi ve insan ömrü aras›nda bir ilgi 
var m›d›r?

5. Karacao¤lan “kar›n ya¤›fl›n›” neye benzetiyor? Bu k›tada flairin yaflam biçimiyle 
ilgili bir özellik var m›?

Derinden derine ›rmaklar a¤lar

Uzaktan uza¤a çoban çeflmesi

Ey suyun sesinden anlayan ba¤lar

Ne söyler flu da¤a çoban çeflmesi

Faruk Nafiz Çaml›bel

Faruk Nafiz Çaml›bel

Yahya Kemal Beyatl›

☛
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D. fi‹‹RDE YAPI

HAZIRLIK

Çevrenizde gördü¤ünüz canl› ve cans›z tüm varl›klara dikkat ediniz. Bir eflyan›n,
bir mimarî eserin pek çok küçük birimlerden meydana geldi¤ini göreceksiniz. 

Peki, duygu, düflünce, izlenim ve hayaller  nas›l bir yap› içerisinde ifade edilir?
Baflka bir söyleyiflle fliirin yap›s› nedir? Araflt›r›n›z. 

AÇIKLAMALAR

“Ben gidersem saz›m sen kal dünyada”

Âfl›k Veysel

“Korkma sönmez bu flafaklarda yüzen alsancak”

Mehmet Akif Ersoy

Ölmek kaderde var bize ürküntü vermiyor;

Lakin vatandan ayr›lman›n ›st›rab› zor.

Yahya Kemal Beyatl›

Ne yanar kime bana atefl-i dilden özge

Ne açar kimse kapum bâd-› sabâdan gayr› 

Fuzulî

fiimdi bir ben var›m, bir de annem var,

Zaten ondan baflka dünyada nem var!

Benim ömrüm onun, onunki benim...

Senelerden beri akflam oldu mu

Donuk gözleriyle ›ss›z yolumu

Ondan baflka yok ki bir bekleyenim

Yusuf Ziya Ortaç

Mehmet Akif Ersoy

Yusuf Ziya Ortaç

☛
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Tutam yar elinden tutam

Ç›kam da¤lara da¤lara

Olam bir yaral› bülbül

‹nem ba¤lara ba¤lara

Erzurumlu Emrah

Bu gün gam yükünün tüccar› geldi

Çekemem bu derdi bölek seninle

Seni seven afl›k sarar›p soldu

Çekemem bu derdi bölek seninle

Feryadî

Edebiyatta duygu, düflünce ve izlenimlerin ya cümleler hâlinde ya da ölçülü uyakl›
dizeler hâlinde anlat›ld›¤›n› biliyorsunuz.

Genel anlamda duygu, düflünce ve hayallerin ölçülü, uyakl› dizeler hâlinde
örülmüfl biçimine naz›m denir. Naz›m, anlam ve ses kaynaflmas›ndan oluflan birimlerin
birleflmesiyle meydana gelmifltir.

Yukar›daki metinler çeflitli fliirlerden al›nm›flt›r. Kimi tek dizeden, kimi iki, üç ya
da dört dizeden meydana gelmifltir. Bu küçük birimler fliirde yap›y› oluflturur.  Naz›mda
(fliirde) kendi aras›nda anlam bütünlü¤ü tafl›yan en küçük bölüme naz›m birimi denir.
Duygu ve düflüncelerin anlam› naz›m birimi içerisinde tamamlan›r.  Halk fliirinde naz›m
birimi dörtlük, divan fliirinde beyittir. Ça¤dafl türk fliirinde ise dize, naz›m birimi olarak
kullan›lmaktad›r.

Türk edebiyat›nda kullan›lan naz›m birimleri flunlard›r:

Dize (m›sra): fiiirin her bir sat›r›na dize (m›sra) denir. Duygu ve düflünceler en
yal›n biçimde dizede dile getirilir.

“Ben gidersem saz›m sen kal dünyada”

Âfl›k Veysel

“Uzun ince bir yolday›m”,

“A¤›r a¤›r ç›kacaks›n bu merdivenlerden” sat›rlar›  birer dizedir.

Bir fliirin en güzel dizesine masra-› berceste (güzel m›sra) ad› verilir; M›sra-›
bercesteler kolay ezberlenen dizelerdir.
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“Geçmifl zaman olur ki hayali cihan de¤er”

Hayâlî

“Baki kalan bu kubbede bir hofl sada imifl” 

Baki

sözlerinin her biri güzel dizeye örnek gösterilebilir.

Öte yandan hiçbir naz›ma ba¤l› olmayan ve tek dizeden meydana gelen naz›mlar
da vard›r. Bunlara da azade m›sra denir.

“Güleriz a¤lanacak hâlimize”

Tevfik Fikret

“Türkçe a¤z›mda annemin sütüdür.” 

Yahya Kemal Beyatl›

Beyit: Ayn› ölçüyle söylenmifl aralar›nda anlam bütünlü¤ü bulunan iki dizeye beyit
(ikilik) denir. Klasik Türk fliirinde naz›m birimi olarak beyit kullan›lm›flt›r.

Örnekler

Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek paras›

Dostunun yüz karas› düflman›n›n maskaras›

Mehmet Akif Ersoy

Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi

Olmaya devlet cihanda bir nefes s›hhat gibi

Muhibbi “Kanunî” 

Dilde gam var flimdilik lûtf eyle gelme ey sürûr

Olamaz bir hanede mihmân mihmân üstüne

Rasih 

Klasik Türk fliirinde hiç bir naz›ma ba¤l› olmayan tek beyitten meydana gelen
naz›mlar da vard›r. Bunlara müfret denir. Müfrette dizeler kendi aralar›nda uyakl› 
olabilece¤i gibi uyaks›z da olabilir. Dizeler uyakl› olursa musarra ad›n› al›r.

Dize nedir, tan›mlay›n›z. 

Beyit nedir, tan›mlay›n›z.

☛

☛

Muhibbi “Kanunî” 
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Aflk› olmayan gönül

Misalî tafla benzer

Tafl gönülde ne biter

Dilinde a¤u tüter

Yunus Emre

Örnekler

‹ncecikten bir kar ya¤ar

Tozar elif elif diye

Deli gönül abdal olmufl

Gezer elif elif diye

Karacao¤lan

Dörtlük: Dört dizeden oluflan naz›m birimine dörtlük denir. Duygu ve düflüncelerdeki
anlam dört dize içerisinde tamamlan›r. Ulusal edebiyat›m›z›n naz›m birimidir. Bu
nedenle ‹slâmiyet Öncesi Dönemden bafllayarak  halk ve tasavvuf edebiyatlar›nda
naz›m birimi olarak çokça kullan›lm›flt›r.

Üçlük nedir, tan›mlay›n›z?

Örnekler

Yar›n  duda¤›ndan getirilmifl

Bir katre alevdir bu karanfil

Ruhum ac›s›ndan bunu bildi.

Ahmet Haflim

Mavi bir gölge uçtu pencereden

Bakt›m: âvâre bir küçük kelebek

Yaramaz kim bilir geldi nereden 

Ali Canip Yöntem

Üçlük: Üç dizeden oluflan naz›m birimine üçlük denir. Üçlük naz›m birimi 
edebiyat›m›za bat› edebiyat›n›n etkisiyle girmifltir. Klasik fliirimizde üçlük naz›m 
birimi çok az kullan›lm›flt›r.

Ali Canip Yöntem

☛
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Dörtlük nedir, tan›mlay›n›z. Siz de naz›m birimlerine örnekler bulunuz. 

b. Naz›m biçimi: Naz›m biçimi bir fliirin d›fl yap›s›d›r. Naz›mda dizelerin kümelenifli,
ölçüsü ve uyak düzenine göre ald›¤› biçimdir. Türk fliirinde kullan›lan naz›m biçimleri
flöyle kümelenebilir:

1. Halk fliiri naz›m biçimleri: koflma, semaî, mâni, ilâhî, türkü vb. 

2. Klasik Türk fliiri naz›m biçimleri: gazel, kaside mesnevî, müstezat, terkib-i bend, 
terci-i bend, rubaî, murabba, flark›, tuyug.

3. Bat› etkisinde geliflen Türk edebiyat› naz›m biçimleri: serbest naz›m, sone, terzarima vb. 

Yukar›daki bendlerden hangisi befllik, hangisi alt›l›kt›r?

Girin sat›c›lar evimin bülbülleri

Girin girin ayd›nl›k bahçemden içeri

Üzüm sat›n, armut sat›n, nar sat›n bize,

Da¤lar görünürken kap›da ard›n›zdan

‹ndirin tüy gibi küfeyi s›rt›n›zdan

Bir elmada bir mevsim dolsun evimize.

Oktay Rifat

Örnekler

Yafl otuz befl, yolun yar›s› eder,

Dante gibi ortas›nday›z ömrün,

Delikanl› ça¤›m›zdaki cevher,

Yalvarmak yakarmak nafile bugün,

Gözünün yafl›na bakmadan gider.

Cahit S›tk› Taranc›

Bend veya k›t’a

fiiiri oluflturan dörder, befler, alt›flar ve daha fazla dizelik kümelere bend veya k›t’a
denir. Bentler dize say›lar›na göre befllik, alt›l›k gibi adlar al›r.

Oktay Rifat

☛

☛
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Korkma sönmez bu flafaklarda yüzen al sancak

Mehmet Akif Ersoy

ANLAMA YORUMLAMA

Ne ararsan bulunur derde devadan gayr›

Rag›p Pafla

Bu dünyay› seninle sevmiflim ben

Benim sensiz bu dünya nemdir ey dost

Zeynep Hatun

Sana ibret gerek ise gel göresin bu sinleri

Ger tafl isen eriyesin bak›p görücek bunlar›

Yunus Emre

‹ncecikten bir kar ya¤ar

Karacao¤lan

Yafl otuflbefl yolun yar›s› eder

Cahit S›tk› Taranc›
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Aflk›n bu karanl›k gecesinde

Hicran›m› duydum seni and›m

F›rkatzede bülbül gibi yand›m

Ahmet Haflim

Bir gülün çevresi dikendir hard›r

Bülbül har elinden ah ile zard›r

Ne de olsa k›fl›n sonu bahard›r

Bu da gelir bu da geçer a¤lama

Âfl›k Daimî

Ben giderim ad›m kal›r

Dostlar beni hat›rlas›n

Dü¤ün olur bayram gelir

Dostlar beni hat›rlas›n

Âfl›k Veysel

‹flte gidiyorum çeflmi siyah›m

Önümüze da¤lar s›ralansa da

Sermayem derdimdir servetim ah›m

Karard›kça baht›m karalansa da

Âfl›k Mahzunî

Ahmet Haflim

Âfl›k Daimi

Âfl›k Veysel
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ÖLÇME VE DE⁄ERLEND‹RME

* fiiirde yap›y› oluflturan birimlerin özellikleri nelerdir?

* fiiirin yap›s› nas›l oluflur?

* Naz›m flekilleri nas›l oluflur?

* fiiirin yap›s›nda dil, anlam ve ahenk bak›m›ndan bir bütünlük var m›d›r?

Yukar›daki metinleri inceleyiniz.  Naz›m birimlerinin adlar›n› söyleyiniz.

Birimler kendi aralar›nda anlam ve ses yönünden bir bütünlük sa¤l›yor mu?

fiiirde birimler kendi aras›nda konu ve tema bak›m›ndan bir birlik sa¤l›yor mu?

Girin sat›c›lar evimin bülbülleri

Girin girin ayd›nlak bahçemden içeri

Üzüm sat›n armut sat›n nar sat›n bize

Da¤lar görünürken kap›dan ard›n›zdan

‹ndirin tüy gibi küfeyi s›rt›n›zdan

Bir elmada bir mevsim dolsun evimize.

Oktay Rifat

Kard›r ya¤an üstümüze geceden

Ya¤murlu, karanl›k bir düflünceden

Orman›n u¤ultusuyla birlikte

Ve dörtnala, dümdüz bir mavilikte

Kar ya¤›yor üstümüze inceden

Ahmet Muhip D›ranas

Ahmet Muhip D›ranas

Oktay Rifat

☛
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E. fi‹‹RDE TEMA

HAZIRLIK

Tema ne demektir? Sözcü¤ün anlam›n› sözlükten bulunuz. Bu kavram›n fliirle olan 
iliflkisini belirlemeye çal›fl›n›z.

fiiirde tema ne demektir?

EV‹M

EVLERLE SAVAfi

Dedemden yadigar olan bu evi

K›fl›n f›rt›nas›, yaz›n alevi

Daha ben do¤madan ihtiyarlatm›fl...

Fikrim bir hulyaya baz› dalar da

Düflünür derim ki: bu odalarda

Kim bilir kaç kifli oturmufl, yatm›fl...

Yusuf Ziya Ortaç

Körükler c›l›z olmak

Evlerin hiddetini

Evlerle savafl

Savafllar›n çetini

Evler her gün yollar bizi d›flar›

- Git getir!

Emredilen ekme¤i akflamlar›

Al›n terlerimiz getirecektir.

Nedir anlam›yorum

Evlerdeki h›rs›:

Cans›zlarla birlikte

Canl›lara karfl›.

Tencerenin azg›nl›¤› baflta,

Sofralarla beraber: -Getir!

Dünya durdukça

Tencere piflirecek, sofra eritecektir.

Behçet Necatigil

Yusuf Ziya Ortaç

☛
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HAC‹VAT’IN EV‹

HAC‹VAT’›n evi

Köflede ufaraktan

Bir tüfek at›m› duraktan

Kap› pencere elekten

Döflemeler zemberekten

Dökülmekten

Sökülmekten

‹ncelmifl süprülmekten.

Yukar›daki metinleri inceleyiniz. Ele al›nan konu nedir? Söyleyiniz.

Salâh Birsel

AÇIKLAMALAR

fiiirde  üzerinde durulan, ele al›nan her fley konudur. Yeryüzünde ne kadar varl›k,
olay, olgu varsa hepsi fliire konu olabilir. Aflk, ayr›l›k, özlem, kahramanl›k vb. Bunlar›n
yan›nda insanlar›n karfl›laflabilece¤i olaylar ile insanlar›n birbirleri aras›ndaki iliflkiler
de konu olabilir.

Yukar›daki  metinlerde de ele al›nan konu evdir. Ancak ev konusu flairlerce farkl›
yönlerden ele al›nm›flt›r. Bu farkl› ele al›fl tarz›na tema (ana duygu) denir.

‹lk metinde flair dedelerinden kalan evde onlar›n an›lar›n› bulmaya çal›fl›yor.
Zamanla k›fl›n f›rt›nas›, yaz›n alevi bu evde yaflayanlar› ihtiyarlatm›flt›r. fiair derin
düflüncelere dald›¤›nda bu evde yaflayan geçmifllerini an›msamaktad›r.

‹kinci metinde günlük yaflam da evi geçindirme mücadelesi anlat›lmaktad›r. Bu
mücadelenin  savafllar kadar zor oldu¤u belirtilmektedir.

Hacivat’›n Evi adl› fliirde ise Karagöz ile Hacivat oyunundaki Hacivat’›n dekordan
olan evi tan›t›lmaktad›r.

Örneklerde oldu¤u gibi konu ev oldu¤u hâlde flairler bu konuyu farkl› yönleriyle
ele alm›fllard›r.

Konu ile tema aras›ndaki fark› söyleyiniz.

Salâh Birsel

☛

☛
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ANLAMA - YORUMLAMA

Keldi esin esneyü

Kadka tükel osnayu

Kirdi bodun kasnayu

Kara bulut kükreflür

Prof. Dr. Talat Tekin

TDD. Türk fiiiri Özel Say›s› I

Tümen çiçek tizildi

Bükümdan ol yaz›ld›

Okufl yat›p üzüldi

Yirde kupa adresur

Divanü Lügati’t Türk’ten

Nam ü niflane kalamad› fasl-› bahardan

Düfltü çemende berg-i d›raht i’tibardan

Baki

‹rdi bahar sen dahi flad olmad›n gönül

Güllerle lâlelerle küflat olmad›n gönül

Seyhülislam Yahya

Bafl›nda da naml› naml› kar›n var

Seni yaylaman›n zaman› da¤lar

Mecalim mi vard›r ç›kam bafl›na

Kalmad› takat›m aman›n da¤lar

Ya¤mur ya¤ar yeflil otlar bitirir

Yel esince rayihas›n getirir

Sar› çiçek sar›van kurmufl oturur

Çimeni leyla¤a kar›flan da¤lar

Karacao¤lan
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ÖLÇME VE DE⁄ERLEND‹RME

* fiiirde tema  nedir?

* Teman›n özellikleri nelerdir?

* Teman›n flairle iliflkisi var m›?

* Teman›n fliirin yaz›ld›¤› dönemle iliflkisini söyleyiniz. 

* Yukar›daki metinleri inceleyiniz. Bu metinler hangi dönemde yaz›lm›fl olabilir?
Araflt›r›n›z.

* Metinlerde ele al›nan ortak konu ve tema nedir? Aralar›nda benzerlikler var m›?

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

* fiairler dönemin kültür ve sanat anlay›fllar›n› ne ölçüde yans›tm›fllard›r?

* fiairin gelenekle ilgisi var m›?

☛
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F. fi‹‹RDE GERÇEKL‹K VE ANLAM

HAZIRLIK

fi a i r l e r, fliirlerinde sosyal hayatta gördü¤ümüz gerçekleri oldu¤u gibi yans›t›rlar m›? 
Yoksa onlar›n dile getirdi¤i gerçeklik, farkl› bir gerçeklik midir? Araflt›r›n›z.

SÜVAR‹

AKINCI

fiu bak›r zirvelerin ard›ndan

Bir süvari geliyor kan rengi.

Bafll›yor flimdi melül akflamda

Son ›fl›klarla bulutlar cengi...

Ahmet Haflim

Bin atl› ak›nlarda çocuklar gibi flendik,

Bin atl› o gün dev gibi bir orduyu yendik!

Ak tolgal› beylerbeyi hayk›rd›: “‹lerle!”

Bir yaz günü geçtik Tuna’dan kafilelerle...

fiimflek gibi bir semte at›ld›k yedi koldan,

fiimflek gibi, Türk atlar›n›n geçti¤i yoldan,

Bir gün dolu dizgin boflanan atlar›m›zla,

Yerden yedi kat arfla kanatland›k o h›zla...

Cennette bugün gülleri görürüz de,

Hâlâ o k›z›l hat›ra titrer gözümüzde.

Bin atl› ak›nlarda çocuklar gibi flendik
Bin atl› o gün dev gibi bir orduyu yendik!

Yahya Kemal Beyatl›

Yahya Kemal 

Beyatl›

☛
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OTUZ BEfi YAfi fi‹‹R‹

fiakaklar›ma kar m› ya¤d› ne var?

Benim mi Allah’›m bu çizgili yüz?

Ya gözler alt›ndaki mor halkalar?

Neden böyle düflman görünürsünüz

Y›llar y›l› dost bildi¤im aynalar?

Cahit S›tk› Taranc›

ALIfiTIRMALAR

Sanatç›lar›n, flairlerin, yazarlar›n do¤ay› ve do¤adaki olaylar› bizden farkl› bir
flekilde alg›lad›klar›n› biliyorsunuz. Onlar do¤ay› izlerken bizim göremedi¤imiz 
güzellikleri görürler, duyamad›¤›m›z sesleri duyarlar. Do¤ay› ve do¤adaki olaylar›
anlat›rken izlenimlerinden ve deneyimlerinden yararlan›rlar. Gerçekleri duygu, düflünce
ve hayal dünyalar›ndan geçirerek bize anlat›rlar. Sözcüklere günlük anlam›n d›fl›nda
baflka anlamlar yüklerler; mecaz, imge, hayaller, duygu ve düflüncelirini süslerler.

Yukar›daki metinleri inceleyiniz. fiairlerin ele ald›¤› konu gerçek hayattakilere
benziyor mu? fiairler ele ald›¤› konular› nas›l ifllemifllerdir?

fi a i r, güneflin bat›fl› esnas›ndaki gurubun oluflturdu¤u k›z›l ortam› tasvir etmektedir.
Güneflin bat›fl› atl› bir süvariye benzetilmekte, süvari sanki bulutlarla savaflmaktad›r.
Ahmet Haflim d›fl dünyadan edindi¤i izlenimleri duygu, düflünce ve hayallerle
birlefltirmektedir.

Ak›nc›lar fliirinde, Osmanl› Devleti’nde ak›na gidenlerin savafl› anlat›lmaktad›r.
Ak›na giden askerler çocuklar›n oyuna gittikleri gibi flen flakrakt›r. Dev gibi bir  orduyu
yenmifllerdir. fiiirde flair, ak›nc›lar›n flehit olufllar›n› “cenette k›z›l gülleri açm›fl
görmeyle” aç›klamaktad›r.

‹lk metindeki “suvari” sözcü¤ünün anlam›n› bulunuz.

Ak›nc›lar fliirinde nas›l bir olay anlat›lmaktad›r?

fiair buradaki gerçe¤i nas›l ifade ediyor?
☛

☛

☛
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Otuz Befl Yafl fliirinde flair saçlar›n›n zaman içerisinde beyazlaflmas›n› 
“fiakaklar›ma kar m› ya¤d›?” fleklinde ifade etmektedir.

Yukar›daki metinlerde geçen, yeni anlamlar kazanan di¤er sözleri bulunuz.

ANLAMA - YORUMLAMA

1. fiair saz›na nas›l bir kiflkilik veriyor? Onu niçin insan gibi düflünüyor?

2. fiair saz›n sesinin güzelli¤ini neye ba¤l›yor? Saz›n dut a¤ac›ndan yap›lmas›, dut 
a¤ac›na bülbül konmas› ve bülbülün sesinin güzelil¤i aras›nda bir ilgi var m›?

Ben gidersem saz›m sen kal dünyada

Gizli s›rlar›m› aflikâr etme

Lâl olsun dillerin söyleme yada

Garip bülbül gibi ah ü zâr etme

Bahçede dut iken bilmezdim saz›

Bülbül konar m›yd› dal›na baz›

Hangi kufltan ald›n sen bu avaz›

Söyle do¤rusunu gel inkâr etme.

Âfl›k Veysel

1. Yukar›da nas›l bir manzara tasvir ediliyor?

2. A¤açta nefle söndü sözünden ne anl›yorsunuz?

3. fiair yaprak, kufl ve havuzun sular›n› nas›l görüyor?

Gün bitti. A¤açta nefl’e söndü.

Yaprak atefl oldu, kufl da yakut;

Yaprakla kuflun par›lt›s›ndan

Havzun suyu erguvâna döndü.

Ahmet HAfi‹M

☛

☛

☛
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ÖLÇME VE DE⁄ERLEND‹RME

* fiiirde sözcükler yeni anlamlar kazan›r m›?

* fiiirde anlam bütünlü¤ü hangi ögelerle sa¤lan›r?

* fiiirdeki gerçeklik ile sosyal hayattaki gerçeklik ayn› m›d›r? fiiirin gerçekli¤i nas›l 
oluflur? 
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G. fi‹‹R VE GELENEK

HAZIRLIK

Gelenek ne demektir?

Türk edebiyat›nda bir fliir gelene¤inden söz edilebilir mi? Araflt›r›n›z.

Klasik fliir (Divan fliiri), halk fliiri, tasavvuf fliiri’ nin gelenekleri var m›?

fiu denlü bikes olmufltur Zati ölicek an›

Bulutlar su koyup baran yuyup yeller götürmüfltür

Zati 16. yy.

Sername-i mahabbeti canane yazm›flsem

Haset risalesin verak-› cane yazm›flem

Ahmet Pafla 15. yy.

Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi

Olmaya devlet cihanda bir nefes s›hhat gibi

Muhibbî / Kanunî 16. yy.

Dilde gam var flimdilik lutfeyle gelme ey sürur

Olamaz bir hanede mihman mihman üstüne

Rasih 18. yy.

Bir elinde gül bir elde cam geldin sâkiyâ

Kang›s›n alsam gülü yahut ki câm› ya seni

Nedim 18.yy

Bir mevsim-i bahar›na geldik alemin

Bülbül hamufl havz tehi gülistan harap

‹zzet Molla 19.yy.

☛
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Erlik midir eri yormak

Irak yoldan haber sormak

Cennetteki flol dört ›rmak

Coflkun akan sel bizdedir

Hasan Dede 15. yy.

‹flidin ey yaranler

Aflk bir günefle benzer

Aflk› olmayan gönül

Misali tafla benzer

Yunus Emre 13. yy.

Yaz selleri gibi akar ça¤lar›m

Hançer ald›m ci¤erimi da¤lar›m

Garip kald›m flu arada a¤lar›m

Aç›l›n kap›lar fiah’a gidelim

Pir Sultan Abdal 16. yy.

Dolan› dolan› gelir

Ölüm yavaflça yavaflça

Kalem al›p yaz derdimi

Gülüm yavaflça yavafl

Meslekî 19.yy.

fiu yalan dünyaya geldim geleli

Severim k›r at› bir de güzeli

De¤ip on befline kendim bileli

Severim k›r at› bir de güzeli

Dadalo¤lu 19. yy.
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BEBEK GAZEL‹ 

Ne kald› teselli flaraptan baflka

Bo¤az’da üç gecelik mehtaptan baflka

Cihanda olmad› bir hisse-i verasetimiz

Bebek Koyu’nda temafla-y› abadan baflka

Bu halka vakf edecek mülk ü malimiz yoktur

Befl, on gezelle flu kalb-i haraptan baflka

Yahya Kemal Beyatl›  20.yy

KARADUT

Karadutum, çatal karam, çingenem

Nar tanem, nur tanem, bir tanem

A¤aç isem dal›ms›n salç›m saçak

Petek isem bal›ms›n a¤ulum

Günah›ms›n, vebalimsin.

Dili mercan, dizi mercan, difli mercan

Yoluna bir can koydu¤um

Gökte araraken yerde buldu¤um

Karadutum, çatal karam, çingenem

Daha nem olacakt›n bir tanem

Bedri Rahmi Eyubo¤lu

Yukar›daki fliirleri inceleyiniz. Farkl› yüzy›llarda yaz›lan bu metinler aras›nda 
zihniyet bak›m›ndan aralar›nda bir benzerlik vard›r.

fiiirlerin farkl› yüzy›llarda yaz›ld›klar›na dikkat ediniz.

Gülen ayvam, a¤layan nar›ms›n

Kad›n›m, k›sra¤›m, kar›ms›n

Bedri Rahmi Eyubo¤lu 20 .yy.
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Divan fliiri ile halk fliirini karfl›laflt›r›n›z. Ayr›lan yanlar› nelerdir?

Sername-i mahabbeti cânâne yazm›flem

Hasret risalesin verak-› câne yazm›flem

Nalifllerini derd ile biçare bülbülün

Bad-› saba eliyle gülistane yazm›flem

ANLAMA - YORUMLAMA

GAZEL

Türk edebiyat›n›n geliflim sürecinde Tanzimattan sonra çeflitli edebî topluluklar
kurulmufltur. Tanzimat Edebiyat›, Serveti Fünun Edebiyat›, Fecr-î Âti Edebiyat›, Millî
Edebiyat ve Cumhuriyet Devri Türk Edebiyat›, Befl Hececiler vb. Bu topluluklardan
baz›lar› divan fliirinden baz›lar› da halk fliir gelene¤inden etkilenmifllerdir.

fiair, Karadut fliirinde  özellikle halk söyleyifllerinden, masallardan ve masallarda
söylenen tekerlemelerden yararlanm›flt›r. “Nar tanem, nur tanem bir  tanem”, “Gülen
ayvam a¤layan nar›ms›n,” “çatal karam” ifadeleri buna örnek olarak gösterilebilir.

AÇIKLAMALAR

Halk fliiri ile Klasik (divan) fliir gelene¤i yüzy›llar boyu devam etmifltir. fiairler
kendilerinden önceki flairlerden etkilenmifller, ayn› konu ve temada, ayn› yap›da
(biçim) yüzy›llar boyu fliirler yazm›fllard›r.

Örne¤in divan fliirinde aruz ölçüsü kullan›lm›flt›r. Naz›m birimi beyittir. Dili halk
fliirine göre daha a¤›rd›r. Arap ve Fars edebiyatlar›n›n etkisi görülür. Yüzy›llar boyu
ayn› naz›m biçimleri (gazel, kaside, mesnevî, tuyuk, flark› rubaî vb) ve ayn› konular›
(aflk, tasavvuf, kahramanl›k methiye, yergi vb.) ifllenmifltir.

Halk fliiri ise, Türklerin ‹slâmiyeti kabul etmeden önceki dönemlerde bafllam›fl ve
günümüze kadar varl›¤›n› korumufltur.  Bu süreçte flairler ayn› sanat anlay›fl›n› 
sürdürmüfllerdir. fiiirlerde ulusal ölçümüz olan hece ölçüsü kullan›lm›flt›r. Naz›m 
bi-rimi dörtlüktür. Konu olarak do¤a güzellikleri, aflk, ayr›l›k, savafl, kahramanl›k,
özlem gurbet vb. ifllenmifltir. Ürünler kam, ozan, afl›k, saz flairi adlar› verilen kifliler
taraf›ndan saz eflli¤inde söylenmifltir.

Divan ve halk fliirlerindeki ele al›nan zihniyet yüzy›llar boyu ayn› sanat anlay›fl›n›n
sürdürülmesi  sonucu oluflmufltur.

☛
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SEMAî

Zülfün hikâyetini gönülde misal edüp

Gam k›ssas›n› levh-i periflane yazm›flem

Resm etmiflem gözümde hayalini guyya

Nakfl-› nigar› sagar-› mercane yazm›flem

Tab-› ruhunla suzun› yazarken Ahmed’in

fievkinden odlara duduflup yane yazm›flem

Ahmet Pafla

Güzel ne güzel olmuflsun

Görülmeyi görülmeyi

Siyah zülfün halkalanm›fl

Örülmeyi örülmeyi

Mendilim yudum ar›tt›m

Gülün dal›nda kuruttum

Ad›n ne idi unuttum

Sorulmay› sorulmay›

Ça¤›r Karac’o¤lan ça¤›r

Tafl düfltü¤ü yerde a¤›r

Yi¤it sevdi¤inden so¤ur

Sar›lmay› sar›lmay› 

Karacao¤lan

TÜRKÜ

‹ki turnam gelir all› karal›

Birin flahin vurmufl biri yaral›

O yavruya sorun asl› nereli

Katar katar olmufl gelir turnalar

E¤rim e¤rim ne hofl gelir turnalar

‹nme turnam inme sen bu p›nara

Avc› tuzak kurmufl var yolun ara

Cümlemizin iflin Mevlâ’m onara

Katar katar olmufl gelir turnalar

E¤rim e¤rim ne hofl gelir turnalar
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Miskin Yunus biçareyim

Bafltan aya¤a yareyim

Dost ilinden avareyim

Gel gör beni aflk neyledi

Yunus Emre

ÖLÇME VE DE⁄ERLEND‹RME

fiiir gelene¤i nas›l oluflur?

Sosyal ve kültürel ortam farkl›l›¤› fliire ne ölçüde yans›r?

Dil ve kültür anlay›fl›ndaki farkl›l›k, fliir gelene¤inde farkl›l›¤a neden olur mu?

belirtiniz?

* Yukar›daki metinleri inceleyiniz. Bu metinlerin ba¤l› oldu¤u fliir gelene¤ini 
söyleyiniz. 

* Yukardaki metinlerin ba¤l› olduklar› fliir geleneklerinin özelliklerini belirtiniz.

* Halk fliiri ve divan fliir gelene¤ini dil bak›m›ndan inceleyiniz. Aralar›ndaki fark› 
öyleyiniz.

* fiiirlerin ba¤l› olduklar› sosyal ve kültürel tabaka ile iliflkileri var m›? Araflt›r›n›z.

Ben yürürüm yane yane

Aflk boyad› beni kane

Ne akilem ne divane

Gel gör beni aflk neyledi

Gâh eserim yeller gibi

Gâh tozar›m yollar gibi

Gâh akar›m seller gibi

Gel gör beni aflk neyledi

Akar sulay›n ça¤lar›m

Dertli ci¤erim da¤lar›m

fieyhim anuben a¤lar›m

Gel gör beni aflk neyledi

Ya elim al kald›r beni

Ya vasl›na erdir beni

Çok a¤latt›n güldür beni

Gel gör beni aflk neyledi

‹LAHî

☛
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H. YORUM

HAZIRLIK

Be¤endi¤iniz bir fliiri arkadafllar›n›za okuyunuz. fiiiri yorumlamalar›n› isteyiniz. 
Ayn› m› yoksa farkl› flekilde mi yorumluyorlar?

fiiiri yorumlamak ne demektir? Bir fliirden herkes ayn› anlamlar› ç›kar›r m›? 
Yorumlamada kiflinin e¤itim düzeyi, sanat analay›fl› vb etmenler rol oynar m›? 
Araflt›r›n›z.

MEHL‹KA SULTAN

Mehlike Sultan’a âfl›k yedi genç,

Gece flehrin kap›s›ndan ç›kt›.

Mehlika Sultana âfl›k yedi genç

Kara sevdal› birer afl›kt›.

Bir  hayalet gibi, dünya güzeli

Girdi¤inden beri ruyalar›na,

Hepsi meshur, o muamma güzeli

Gittiler görme¤e Kaf da¤lar›na.

Hepsi s›rt›nda aba, günlerce

Gittiler, içleri hicranla dolu;

Her günün ufkunu sard›kça gece,

Dediler: “Belki, son akflamd›r bul!”

Bu emel gurbetinin yoktur ucu,

Dâimâ yollar uzar, kalb üzülür.

Ömrü oldukça yürür her yolcu,

Varmadan menzile, bir yerde ölür.

Mehlika’n›n kara sevdal›lar›,

Vard›lar ç›kr›¤› yok bir kuyuya;

Mehlika’n›n kara sevdal›lar›,

Bakt›lar korkulu gözlerle suya.

Gördüler: Aynada bir gizli cihan...

Ufku çepçevre ölüm servileri. 

Sand›lar do¤du içinden, bir an,

O uzun gözlü, uzun saçl› peri!

Bu hazin yolcular›n en küçü¤ü,

Bir zaman bakt› o viran kuyuya;

Ve neden sonra, gümüfl bir yüzü¤ü

Parma¤›ndan s›y›r›p att› suya.

Su, çekilmifl gibi, ruya oldu!

Erdiler yolculu¤un son demine.

Bir hayal alemi peyda oldu,

Göçtüler hep o hayâl âlemine...

Mehlika Sultana afl›k yedi genç,

Seneler geçti henüz gelmediler;

Mehlika Sultan’a âfl›k yedi genç

Oradan gelmeyecekmifl dediler!...

Yahya Kemal Beyatl›

☛
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AÇIKLAMALAR

Ayn› resme bakanlar  ayn› anlamlar› ç›kar›r m›? Ayn› fliiri okuyanlar ayn› duygu ve
heyecan› yaflarlar m›? Araflt›r›n›z.

Yukar›daki sorulara “evet” demek yanl›fl olur. Ayn› resme bakanlar nas›l farkl›
anlamlar ç›kar›r ise ayn› fliiri okuyanlar da kendilerine göre farkl› anlamlar ç›kartabilir.
Bir fliir, okuyucunun kültürüne, anlay›fl›na, zevkine ve o an içinde bulundu¤u psikolojik
duruma göre anlam kazan›r.

Bir fliir yorumlan›rken flairin aç›kça söylediklerinin yard›m›yla söylenmeyenler
belirlenir. fiairin anlatmak istedi¤i kavranmaya çal›fl›l›r.

Yukar›daki fliirde Mehlika Sultan hayali bir sevgilidir; hayatta ulafl›lmas› çok güç
olan hedefleri sembolize eder. Mehlika Sultana afl›k olan yedi genç ona ulaflmak için
uzun bir  yolculu¤a ç›kar,  sevgilinin oturdu¤u yere (Kaf Da¤›’na) giderler, hepsi onun
güzelli¤inden büyülenmifllerdir. Bu yolculukta zaman zaman ümitsizli¤e kap›l›rlar;
zaman zaman ona yaklafl›rlar. Ç›kr›ks›z bir kuyuya var›rlar. Korkulu gözlerle kuyuya
bakarlar; bir an hedeflerine ulaflt›klar›n› düflünürler. ‹çlerinden en küçü¤ü parma¤›ndan
yüzü¤ü ç›kart›r ve kuyuya atar. Önlerindeki gizli, büyülü dünya birden kaybolur; 
kendileri de bu hayal aleminde yok olurlar.

fiiirde geçen “muamma güzel” kiflinin istekleri, yüce ülküleri; “ç›kr›¤› yok kuyu”
ölümü ifade eder.

Mehlika Sultan fliirini dikkatlice okuyunuz. fiiirden ne anlad››n›z› söyleyiniz.

Mehlika Sultan ile ilgili afla¤›daki sorular› cevaplay›n›z. 

1. Mehlika Sultan kimdir? Yedi kifli ona niçin ulaflmak istiyor?

2. fiiirde anlat›lan öyküyü özetleyiniz. 

3. fiiirde kullan›lan masal ögeleri nelerdir? Masallar nas›l bafllar, nas›l biter?

4. Mehlika Sultana afl›k yedi genç hedeflerine ulafl›yorlar m›?

5. “ Ç›kr›¤› yok kuyu”, “gizli cihan”, hayal alemi” ne demektir? Metindeki 
anlamlar›n› söyleyiniz.

6. Yolculardan en küçü¤ü niçin parma¤›ndaki yüzü¤ü kuyuya at›yor.

7. Dördüncü k›t’a bu fliirin ana düflüncesi olabilir mi?

☛

☛



TÜRK EDEB‹YATI 1

105

ANLAMA YORUMLAMA

UÇUN KUfiLAR

Uçun kufllar, uçun do¤du¤um yere;

fiimdi da¤lar›nda mor sümbül vard›r.

Ormanlar koynunda bir serin dere,

Dikenler içinde sar› gül vard›r.

O çay a¤›r akar, yorgun mu bilmem?

Mehtâb› hasta m›, solgun mu bilmem?

Yafll› gelin gibi mahzûn mu bilmem?

Yüce da¤ bafl›nda siyah tül vard›r.

Orda geçti, benim güzel günlerim;

O demleri an›p bugün inlerim.

Destan-› ömrümü okur dinlerim,

‹çimde oral› bir bülbül vard›r.

Uçun kufllar, uçun burda vefa  yok;

Öyle akar sular, öyle hava yok;

Feryad›ma karfl› aks-i sedâ yok;

Bu yang›n yerinde so¤uk kül vard›r.

Hey R›za, kederin bafl›ndan aflk›n,

Bitip tükenmiyor elem-i aflk›n,

Sende derya gibi daima taflk›n.

Daima çalkan›r bir gönül vard›r.

R›za Tevfik Bölükbafl›

R›za Tevfik Bölükbafl›
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ÖLÇME VE DE⁄ERLEND‹RME

Bir fliiri yorumlamak ne demektir?

Bir fliirden onu okuyan herkes ayn› anlam› ç›kart›r m›?

Farkl› zamanlarda okunan bir fliir, ayn› zevki verebilir mi? 

Konuyla ilgili afla¤›daki sorular› cevaplamaya çal›fl›n›z.

1. fiair niçin kufllara sesleniyor? Onlar arac›l›¤›yla kime nas›l bir mesaj iletiyor?

2. fiair hangi k›t’alarda do¤du¤u yerlerden; hangi k›t’alarda bulundu¤u yerlerden
söz ediyor?

3. fiair memleketinin nelerine özlem duyuyor?

4. fiair, flu an hangi duygular içerisindedir?

5. fiiirin tamam›nda bir hüzün mü, yoksa  bir sevinme duygusu mu seziliyor?

6. Kendi hüzünlerine do¤adaki varl›klar da kat›l›yor mu?

7. “Çaylar›n yorgun akmas›, mehtab›n solgun olmas›, yüce da¤ bafl›ndaki siyah tül” 
sözleri flairin içinde bulundu¤u durumu özetliyor mu? 

8. fiair kendi gönlünü nas›l tan›ml›yor? Gönlünü nelere benzetiyor?

9. fiiiri yap› (flekil) yönünden inceleyiniz. Ölçüsünü bulunuz, uyaklar›n› gösteriniz.

Okudu¤unuz fliirde flair do¤up büyüdü¤ü yerlere karfl› özlemi dile g e t i r m e k t e d i r.
fi a i r, ilk üç k›tada çocuklu¤unun geçti¤i co¤rafî yerlere, da¤lara, ormanlara, serin serin akan
derelere, yüce da¤lar ve eski günlere olan özlemini dile getirmektedir. Dördüncü k›t’ada ise
flair yaflad›¤› yerdeki mutsuzlu¤undan, yaln›zl›¤›ndan yak›nmaktad›r. 

fiiirde dil sade, anlat›m duygulu ve samimidir.  Uyaklar, redifler ve her k›t’an›n
sonunda dördüncü dizelerin tekrarlanmas› fliire ayr› bir güzellik ve ahenk katm›flt›r.

☛
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I. MET‹N VE fiA‹R

HAZIRLIK

Bir flaairin hayat›n› inceleyiniz.‹nceledi¤iniz flairin hayat› ile eserleri aras›nda bir 
iliflki var m›?

fiairlerin do¤up büyükdükleri yer ile ald›klar› e¤itim, yetifltikleri sosyal çevre ve 
eserleri aras›nda bir iliflki var m›? Araflt›r›n›z.

TOPRAK

Dost dost diye nicesine sar›ld›m,

Benim sad›k yârim kara toprakt›r.

Beyhude doland›m bofla yoruldum,

Benim sad›k yârim  kara toprakt›r.

Nice güzellere ba¤land›m kald›m,

Ne bir vefa gördüm ne fayda buldum.

Her türlü iste¤im topraktan ald›m,
Benim sad›k yârim kara toprakt›r.

SEMA‹

Bana kara diyen dilber,

Gözlerin kara de¤il mi?

Yüzünü sevdiren gelin,

Kafllar›n kara de¤il mi?

Beni kara diye yerme,

Mevlâm yaratm›fl hor görme,

Ala göze siyah sürme,

Çekilir kara de¤il mi?

*
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‹llerde konup göçerler,

Lâle sünbülü biçerler,

A¤alar beyler içerler,

Kahve de kara de¤il mi?

fiARKI

Bir safâ bahfledelim gel flu dil-i na-flade

Gidelim serv-i revan›m yürü Sa’dabad’e

‹flte üç çifte kay›k iskelede amade

Gidelim serv-i revan›m yürü Sa’dabad’e

Gülelim oynayal›m kâm alal›m dünyadan

Ma-i Tesnim içelim çeflme-i Nev-peydadan

Görülem ab-› hayat ç›kt›¤›n ejderhadan

Gidelim servi revan›m yürü Sa’dabad’e

GÜNÜMÜZ TÜRKÇES‹YLE

Gel flu üzüntülü gönüle bir safa ba¤›fllayal›m,

Yürü servi boylum Sa’dabad’a gidelim.

‹flte üç çifte kürekle çekilen kay›k haz›r, bizi bekliyor,

Yürü servi boylum Sa’d-abad’a gidelim.

Gülelim oynayal›m dünyadan mutluluk alal›m,

Nev-payda adl› çeflmeden Tesnim suyunu içelim,

Ejderha biçimindeki musluklardan,

ab-› hayat›n (ölümsüzlük suyunun) akt›¤›n› görelim,

Yürü servi boylum Sa’dabad’a gidelim.

Yukar›daki metinleri inceleyiniz. Metinlerin hangi flaire ait oldu¤unu bulmaya
çal›fl›n›z. *
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AÇIKLAMALAR

Toprak fliirinde, geçimini topraktan sa¤layan bir çiftçi flairin toprakla ilgili gözlemleri,
izlenimleri dile getirilmektedir.

fiiirde kara toprak, sad›k yar olarak nitelendirilmektedir. fiair pek çok güzele
ba¤lanm›fl kalm›flt›r; ama onlardan ne bir vefa ne de bir fayda bulmufltur. Her türlü
iste¤ini topraktan alm›flt›r. Bu yönüyle toprak insanlar›n r›zk›n› veren, yaflam›n›
sürdürmeye vas›ta olan bir varl›kt›r.

fiiirin naz›m birimi  dörtlüktür. Ulusal ölçümüz olan hece ölçüsüyle söylenmifltir.
Hecenin 11’li kal›b› kullan›lm›flt›r. Uyak düzeni abab, cccb’dir. Saz eflli¤inde beste ile
söylenmifltir.

Yukar›da sözü edilen flair Afl›k Veysel’dir.

‹kinci fliirde flair kendisini “kara(esmer tenli)” oldu¤u için be¤enmeyen sevgiliye
sesleniyor. Ona “kara”n›n güzellerdeki niteliklerini hat›rlat›yor. fiairi be¤enmeyen
sevgilinin kafllar›, gözleri de karad›r. Ela göze çekilen sürme, a¤alar ve beylerin içtik-
leri kahve vb. hepsi karad›r.

fiiirin naz›m birimi dörtlüktür. Ulusal ölçümüz olan hece ölçüsüyle söylenmifltir.
Hecenin 8’li kal›b› kullan›lm›flt›r. Dili sade ve anlat›m› do¤ald›r. Saz eflli¤inde 
söylendi¤i, göçer bir flaire ait oldu¤u anlafl›lmaktad›r.

Bu flairin Karacao¤lan oldu¤unu tahmin ettiniz de¤il mi?

fiark›da geçen Sa’d-abad III. Ahmet zaman›nda, Lâle Devrinde (1718-1730) 
‹stanbul’da Kâ¤›thane’ye verilen isimdir. Ayn› zamanda Kâ¤›thane’deki e¤lence 
yerlerinden birinin ad›d›r. Serv-i revan, yürüyen servi demektir. Mecaz olarak sal›narak
yürüyen, boyu posu, endam› serviye benzeyen güzel demektir.

fiark›da Lâle Devrindeki e¤lencelerden biri anlat›lmaktad›r. Dili a¤›rd›r, Arapça,
Farsça pekçok sözcük kullan›lm›flt›r. Naz›m birimi dörtlüktür. Uyak düzeni koflmaya
benzer abab, cccb’dir. Besteyle söylenir. Ölçüsü aruzdur.

Yukar›daki aç›klamalardan sözü edilen kiflinin Lâle Devrinin ünlü flairlerinden
Nedim oldu¤u anlafl›lmaktad›r.
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KOfiMA

Genç yafl›mda felek vurdu bafl›ma

Ald›rd›m elimden iki gözümü

Yeni de¤mifl idim yedi yafl›ma

Kaybettim bahar›m› yaz›m›

Ba¤land›m köflede kald›m bir zaman

Nice kimselere dedim el’aman

On on befl yafl›ma gelince hemen

Yavafl yavafl düzen ettim saz›m›

Üç yüz onda gelmifl idim cihana

Dünyaya bakmad›m ben kana kana

Kader böyle imifl çiçek bahane

Levh-i kalem kara yazm›fl yaz›m›

ANLAMA - YORUMLAMA

EVLERLE SAVAfi

Eflyalar›n azg›nl›¤› tamam

Hepsi evlerden taraf

Kopar musluk, k›r›l›r cam

Hiç yoktan bir masraf

Geri mi kal›r kumafl, deri

Onlar da zalim, kallefl

Alal› kaç gün oldu

Eskir üst bafl
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‹STANBUL’U D‹NL‹YORUM

‹stanbul’u dinliyorum gözlerim kapal›:

Önce hafiften bir rüzgar esiyor;

Yavafl yavafl sallan›yor

Yapraklar, a¤açlarda;

Uzaklarda, çok uzaklarda.

Sucular›n hiç durmayan ç›ng›raklar›;

‹stanbul’u dinliyorum gözlerim kapal›.

GAZEL

Mest-i naz›m kim büyüttü böyle bi-perva seni

Kim yetifltirdi bu güne servden bâlâ seni

Buydan hofl rengden pakizedir nazik tenin

Beslemifl koynunda  guya kim gül-i rana seni

fiimdi tarlalarda günefl vard›r

Karlar donmufltur otlar›n uçlar›nda

Art›k akflamlar› dinlenemem

Bafl›m avuçlar›mda

‹çi korku dolu k›fl gecesi

Hiç yata¤›n yok mu s›cak!

Da¤lar› dolduran k›r çiçe¤i

Hangi rüzgârlar seni koklayacak!

HASRET
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ÖLÇME VE DE⁄ERLEND‹RME

fiairler ile ortaya konan eserleri aras›nda bir iliflki var m›d›r?

fiairlerin do¤up büyüdükleri yer ile ald›klar› e¤itim, yetifltikleri sosyal çevre ve 
eserleri aras›nda nas›l bir iliflki vard›r?

Yukar›daki metinleri inceleyiniz. Metinlerden yararlanarak flairlerini bulmaya
çal›fl›n›z.

Güllü diba giydin amma korkar›m âzâr eder

Nâzeninim saye-i hâr-› gül-i dibâ seni

Bir  elinde gül bir elde cam geldin sakiyâ

Kang›s›n alsam gülü yahud ki cam› yâ seni

*
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2. MANZUME VE fi‹‹R

HAZIRLIK

* Manzume ne demektir? fiiirden ayr›lan yanlar› var m›?

* Hikaye ve romanlar manzum halde yaz›labilir mi?

* ‹flledi¤i konular bak›m›ndan fliirler ne gibi türlere ayr›l›r? Baz› fliirlerde kahramanl›k,
baz›lar›nda duygu, baz›lar›nda e¤itici konular›n ifllendi¤ine dikkat ediniz. 

ANADOLU

Yürüyordum: A¤l›yordu ›rmaklar;

Yürüyordum: Düflüyordu yapraklar;

Yürüyordum: Sararm›flt› yaylalar;

Yürüyordum: Ekilmiflti tarlalar.

Bir ses duydum, dönüp bakt›m, bir kad›n;

Gözler dönük, kafllar çat›k yüz azg›n;

Derileri çatlak, ba¤r› kapkara;

Sa¤ elinin nas›r›nda bir yara;

Bafl›nda bir eski püskü pefltemal

Koltu¤unda bir yamal› bofl çuval!...

Mehmet Emin Yurdakul

BAHÇE

Bir Acem bahçesi, bir seccade

Dolduran havz› ateflten bâde

Ne kadar gaml› bu akflam vakti

Bak›fl›n benzemiyor mu’tade.

Gök yeflil, yer sar›, mercan dallar

Dalm›fl üstündeki kufllar yâda,

Bize bir zevk-i tahattur” kald›

Bu sönen, gölgelenen dünyada!

Ahmet Haflim

Mehmet Emin Yurdakul

☛



TÜRK EDEB‹YATI 1

114

 mu’tade : Al›fl›lm›fl, her zamanki gibi.

tahattur : Hat›rlama

Nazm›n tan›m›n› daha önce ö¤renmifltiniz. Hat›rlamaya çal›fl›n›z. 

AÇIKLAMALAR

Duygu, düflünce ve hayallerin ölçülü, uyakl› dizeler hâlinde anlat›lan  biçimine
naz›m denir. Naz›m sözü Arapca dizmek demektir. Yani duygu ve düflüncelerin dizeler
hâlinde alt alta dizilmesi, s›ralanmas›d›r. Edebiyatta naz›m yazar›na nâz›m; naz›m
fleklinde yaz›lm›fl k›sa eserlere manzume, uzun olanlar›na da manzum eser ad› verilir.

Yukar›da okudu¤unuz Anadolu adl› metin ölçülü, uyakl› ve dizeler hâlinde
yaz›lm›fl bir manzumedir.

Naz›m fleklinde ölçülü, uyakl› ya da serbest ölçüyle yaz›lm›fl yüksek duygular ve
heyecanlar içeren naz›mlara fliir denir. Bu bak›mdan her fliir naz›m oldu¤u halde, her
naz›m fliir de¤ildir. Bir nazm›n fliir say›labilmesi için sanat de¤eri tafl›mas›, insan
ruhunu okflayan bir yön bulunmas›, duygu, hayal ve imgelere  yer vermesi gerekir.
Ayr›ca ses ve ahenk bak›m›ndan da uyum içinde olmas› gerekir.

Yukar›da verilen metinlerden hangisi manzume, hangisi de fliirdir?

Verilen metinleri inceleyiniz. 

Anadolu adl› metnin 11’li hece ölçüsüyle söylendi¤ini, uyakl› ve dizeler hâlinde
s›raland›¤›n› göreceksiniz. fiiirde özellikle (ilk k›t’ada), ›rmaklar›n akt›¤›, tarlalar›n
sarard›¤›, yapraklar›n düfltü¤ü (mevsim olarak sonbahar) ve tarlalar›n ekili oldu¤u
co¤rafya tasvir edilmektedir. Bu dizelerde insanda yüksek duygular ve imgeler
uyand›ran sanatl› bir söyleyifl özelli¤i görülmemektedir.

Oysa Bahçe fliiri de ölçülü, uyakl› dizeler hâlinde yaz›lm›flt›r. fiiirde akflam 
vaktinin k›z›ll›¤› ve insan ruhunda b›rakt›¤› hüzünlü bir ortam tasvir edilmektedir.
Acem (‹ran) bahçeleri bir seccade gibi k›rm›z› güllerle ve desenlerle süslüdür. Havuzun
sular› günefl ›fl›klar› alt›nda bir flarap kadehi gibidir. Bu atmosfer sevgilinin bak›fllar›n›
dahi de¤ifltirmifltir. fiair gökyüzünü yeflil , yer yüzünü sar›, dallar› da mercan renginde
görür. Dallarda tüneyen kufllar kendi an›lar›na dalm›fl gibidir.

Görüldü¤ü gibi flair  hepimizin ç›plak gözle gördü¤ü bir manzaray› bize kendi
hayal dünyas›ndan geçirerek yans›tmakta ve  bizim duygu dünyam›z› zenginlefltirmektedir.
Zaman zaman ça¤r›fl›mlardan ve imgelerden yararlanmaktad›r.

☛

☛
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Naz›mla fliir aras›ndaki fark› söyleyiniz. ‹ki fark› gösteren baflka metinler bulunuz. 

BAYRAM

...

Birinci gün hava bir parça nâ-müsaiddi;

‹kinci gün aç›l›p, sonra pek güzel gitti. 

Dedim ki Fatih’e ç›ksam yavaflça, bir yanda

Durup o âlemi seyreylesem de meydanda,

Ziyaret etsem ahibbay› sonradan... Hofl olur.

Bütün gün evde oturmak ne olsa  pek bofltur.

Bu arzu-yi tenezzüh gelince, art›k ben

Durur muyum? Ne gezer! F›rlad›m hemen evden.

Gelin de bayram› Fatih’te seyredin, zira

Hayale, hat›ra s›¤maz o herc ü merc-i safa,

Kucakta gezdirilen bir kar›fl çocuklardan

Tutun da, tâ dedemiz demlerinden arta kalan,

As›rlar ölçüsü boy boy asâl› nesle kadar,

Büyük, küçük bütün efrad-› belde, hepsi de, var!

Ad›m bafl›nda kurulmufl beflik sal›ncaklar,

‹çinde darbuka deflerle zilli flakflaklar.

Biraz gidin: kocaman bir çad›r... Önünde bütün,

Çoluk çocuk birer onluk verip de girmek için

Nöbetle beklefliyorlar. Aceb içinde ne var?

“Caponya’dan gelen, insan suratl› bir canavar!”

Geçin s›rayla çad›rlar. Önünde her birinin

Diyor “Kuzum, girecek varsa, durmas›n, girsin.”

Ba¤›rmadan sesi bitmifl ayakl› bir ilân.

MANZUM H‹KÂYE

☛
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“Al›n gözüm buna derler...” sadas› her yandan...

Elektrikçilerin keyifi pek yolunda hele:

Gelen yap›flmada bir mutlaka o sapl› tele.

Terazilerden adam eksik olmuyor; birisi

‹nince binmede art›k onun da hemflerisi:

“Halk okka çünkü bu kantar... Frenk icad› gram

De¤il! Dirhemleri dört yüz, hesapta flaflmaz adam.”

- Muhallebim ne de kaymak!

- fiifal›d›r mâcun!

- fiimdi mi istedin a¤(a) ? 

- Yokmufl onlu¤um, dursun.

O baflta kuskunu kopmufl eyerli düldüller,

Bu baflta pald›m› düflmüfl semerli bülbüller!

Baloncular, hac›yatmazlar, f›r›ldaklar,

Horozflekerleri, civciv öten oyuncaklar;

Sa¤›nda atl›kar›nca, solunda taht›ravan,

Önünde bir sürü çekçek, tepende çifte kolan.

Öbek öbek yere çökmüfl kömür çeken develer...

Fera¤-› bâl ile birden gevifl getirmedeler

Koflan gezen oturanlar, mâniler düzüp ça¤›ran,

Davullu zurnal› “dans!” eyliyen, coflup ba¤›ran,

Bu kâinat-› sürurun içinde gezdikçe

Çocuklar›n taraf›ndayd› en çok e¤lence

Güzelce süslenerek dest-i nâz-› mâderle;

Birer çiçek gibi nevvar olan bebeklerle

Gelirdi safha-i mevvac-i iyde baflka hayat...

Bütün sürur u fletaretti gördü¤üm harekât

Onar parayla biraz sallan›rd›lar... Derken,

Dururdu “Yand›!” sadasiyle türküler birden.

- Ayol, demin daha yanm›flt› a! Herif sen de...

- Peki k›z›m, az›c›k fazla sallar›m ben de.
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“Deniz dalgas›z olmaz

Gönül sevdas›z olmaz,

Yâri güzel olan›n

Bafl› belâs›z olmaz!

Haydindi mini mini maflallah

Kavufluruz inflallah..”

Fakat bu levha-i handana karfl›, pek yafll›,

Bir ihtiyar kad›n›n koltu¤unda, gür kafll›,

Uzunca saçl› güzel bir k›z a¤lay›p duruyor.

Gelen geçen, “Bu niçin a¤l›yor?” deyip soruyor

- Yetim ayol... Bana evlâd belâs›d›r bu ac›.

Çocuk de¤il mi? “Sal›ncak!” diyor.

- Sal›ncakç›!

Kuzum biraz da bu binsin... Ne var sevab›na say...

Yetim sevindirenin ömrü çok olur...

- Hay hay!

Hemen o k›z da sal›ncakç›n›n mürüvetine,

Kat›ld› a¤lam›yan k›zlar›n fletaretine.

...

Mehmet Âkif Ersoy

AÇIKLAMALAR

Bayram adl› metnin  ölçülü  uyakl› ve dizeler hâlinde yaz›ld›¤›na dikkat ediniz.
fiair ele ald›¤› küçük k›z çocu¤una karfl› bir ac›ma duygusunu uyand›yor.

Edebiyat›m›zda hikâyenin naz›m fleklinde (ölçülü, uyakl› ve dizeler hâlinde)
yaz›lm›fl biçimine manzum hikâye ad› verilir.

Manzum hikâye tarz›nda yaz›lm›fl baflka metinler bulunuz.☛
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1. L‹R‹K fi‹‹R

SERENAD

Yeflil pencerenden bir gül at bana,

Ifl›klarla dolsun kalbimin içi.

Geldim iflte mevsim gibi kap›na,

Gözlerimde bulut, saçlar›mda çi¤.

Aç›lan bir gülsün sen yaprak yaprak,

Ben aflk›mla bahar getirdim sana.

Tozlu yollar›ndan geçti¤im uzak,

‹klimden flark›lar getirdim sana. 

Ahmet Muhip D›ranas

HATIRLAMA

Sen akflamlar kadar büyülü s›cak,

Rüyalar›m kadar sade, güzeldin.

Baflbafla uzand›k günlerce ›slak,

Çimenlerine yaz bahçelerinin.

Ahmet Hamdi Tanp›nar

Manzumeler iflledikleri konular bak›m›ndan çeflitli türlere ayr›l›r.

Ahmet Muhip D›ranas

Ahmet Hamdi Tanp›nar

1. Bayram fliirinde anlat›lan olay› özetleyiniz.

2. fiiirde anlat›lan olay›n örgüsünü belirleyiniz; serim, dü¤üm ve çözüm bölümlerini 
gösteriniz. 

3. fiair bayram›n kaç›nc› günü Fatih’e gezintiye ç›k›yor? Orada neler görüyor?

4. Uzun saçl› küçük k›z kimdir? Bayram yerinde niçin a¤l›yor?

5. Bayram günü e¤lence ortam›nda küçük k›z›n a¤lamas›, sizde nas›l bir duygu 
uyand›rmaktad›r. Burada bir tezat var m›? fiair bu gerçe¤i nas›l vurguluyor?

6. Manzum hikâyenin biçim olarak di¤er hikâyeden ayr›lan yan› var m›?

7. Manzum hikâyeden sizce nas›l bir ders ç›kart›labilir?

☛
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Yukar›da verilen metinler sizde ne gibi duygular uyand›r›yor?

Duyguland›¤›n›z zaman içinizden geçenleri dizeler hâlinde yazar m›s›n›z?

fiair ne gibi imgelere yer veriyor? Ne tür ça¤r›fl›mlar kuruyor?

Epik, destan niteli¤inde olan, destans› demektir. Savafl, kahramanl›k, yi¤itlik ve
yurt sevgisi gibi konular ile tarihsel olaylar› coflkulu bir anlat›mla dile getiren fliirlere
epik fliir denir. Destanlar, manzum flekilde yaz›lan kahramanl›k hikâyeleri bu türe girer.
Bat› edebiyatlar›nda destan türü eserlere epope ad› verilmektedir.

2. EP‹K fi‹‹R

MEHMETÇ‹K

At›ld›, bir Mehmetçik, büyüyü bozdu

Bir düflman süngüsüne, gö¤sünden,

Bu flahadetle kayalar yar›ld› sanki

Dipçik gürültüsünden.

Soruyordu herkes birbirine,

Parlayan fley bu mu?

Muzaffer oluyordu bileklerimizde,

Tarihin ilk dipçik hücumu.

Hayran oluyordu koca gökyüzü,

Gö¤üslerimizde büyüyen bahta

28 Mart günü bir ads›z tepede

Çeli¤e karfl› tahta.

Faz›l Hüsnü Da¤larca

‹çten gelen duygu ve düflünceleri, coflkulu bir dille anlatan fliirlere lirik fliir denir.
Uluslar ilk fliirlerini saz eflli¤inde, duygu yüklü dizeler hâlinde söylemifllerdir. Bat› 
edebiyat›nda lir ad› verilen saz eflli¤inde söylenen fliirlere lirik denilirdi. Halk edebiyat›nda
semaî, koflma; klasik edebiyatta gazel, murabba, flark›lar lirik fliirin en güzel 
örnekleridir.

Faz›l Hüsnü Da¤larca

☛

❂

❂
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4. PASTORAL fi‹‹R

KIR fiARKISI

Tam otlar›n sarard›¤› zamanlar,

Yere yüzükoyun uzan›yorum,

Toprakta bir telafl, bir telafl,

Kar›ncalar öteden beri dostum

Ellerime han›mböcekleri konuyor

Ne fleker fley onlar!

- Uç böcek, uç böcek, diyorum

Uçuyorlar.

Didaktik fliirin özellikleri nelerdir?

3. D‹DAKT‹K fi‹‹R

KOfiMA

Dinle sana bir nasihat edeyim

Hat›rdan gönülden geçici olma

Yi¤idin bafl›na bir ifl gelende

An› yad illere aç›c› olma

Mecliste arif ol kelam› dinle

El iki söylerse sen birin söyle

Elinden geldikçe iyilik eyle

Hat›ra dokunup y›k›c› olma

Karacao¤lan

Didaktik fliir e¤itici, ö¤retici fliir demektir. Herhangi bir konuda bilgi vermek, 
nasihat etmek, yol göstermek ahlakî bir ders ç›karmak amac›yla yaz›lan fliirlere
didaktik fliir denir. Türk edebiyat›nda manzum hikayeler, fabller didaktik fliir türüne
girer. Didaktik fliirlerin duygu yönü zay›ft›r.

☛

❂
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Pan’›n teneffüsü bile

Il›k okflamakta yüzü

Devedikenleri, çal›l›k vesaire,

Bir alem bu topraklar›n üstü.

Tabiatla hafl›r neflir,

K›rlarda geçen ikindi vakti

Sakin dinlenmifl, rahat

Bir gün daha bitti.

Behçet Necatigil

Do¤a güzelliklerini, ormanlar›, k›rlar›, yaylalar› ve çoban hayat›n› anlatan ve 
bunlara karfl› duyulan özlemi dile getiren fliirlere pastoral fliir denir. Pastoral fliir idil ve
eglog olmak üzere iki türe ayr›l›r. K›r ve do¤a sevgisini iflleyen fliirlere idil; çoban
hayat›n› ve çobanlar›n karfl›l›kl› konuflmalar›n› anlatan›na eglog ad› verilir.

VATAN ‹Ç‹N

Neler yapmad›k bu vatan için

Kimimiz öldük,

Kimimiz nutuk söyledik 

Orhan Veli KANIK

5. SAT‹R‹K fi‹‹R

HAN-I YA⁄MA

Bir sofrac›k efendiler, -ki yenmek üzere tam haz›r,

Huzurunuzda titriyor-flu milletin hayat›d›r;

fiu milletin ki muztarip ve ölmede a¤›r a¤›r.

Fakat sak›n çekinmeyin, yiyin, yutun hap›r hapur...

Yiyin efendiler, yiyin, bu yerde ifltiha sizin

Doyunca, t›ks›r›nca, patlay›ncaya kadar yiyin!

Tevfik Fikret

(K›smen sadelefltirilmifltir.)

K›r fiark›s› pastoral fliirin hangi türüne girmektedir?

Behçet Necatigil

Tevfik Fikret

☛

❂
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Ahmet

Merhaba, a¤azâdem!

Ömer

Merhaba, asker hoca!

Ali  Baba

Yine mi tafl bafllad› bir yerde buluflunca?

Ahmet

Maksad›m hürmet etmek bir a¤an›n o¤luna,

Çünkü köyler vak›ft›r hep eflraf›n yoluna.

Ömer

E¤er sen istiyorsan bu flerefi, bu flan›,

Sana geçsin Ömer’in Memiflzâde unvan›.

Yaln›z saadetinden bana bir hisse ay›r.

Ahmet

O benim hakk›m, Ömer! Senin hissen yok, hay›r!

Ruhum art›k hayata aç›lm›fl bir mezard›r,

Benim alt› cephede dökülmüfl kan›m vard›r.

Afla¤›daki sahnede, askerden dönen Ahmet’le a¤a o¤lu Ömer’in ilk kez
karfl›laflmas› anlat›lmaktad›r.

6. DRAMAT‹K fi‹‹R

CANAVAR

Canavar oyunu, Cumhuriyet’ten önceki devirde, Anadolu’da hükümet, eflraf, halk
aras›ndaki iliflki üzerine kurulmufltur. Eser, Faruk Nafiz Çaml›bel’in Anadolu’yu
gördükten sonra hem toplumsal konulara yöneliflini göstermesi hem de hece ölçüsüyle
yaz›lan ilk oyunlardan olmas› bak›m›ndan dikkate de¤er.

Satirik fliirlerde elefltiri yap›l›r m›? Bu tür fliirlerin yaz›l›fl amac› nedir?

Kiflilerin ya da toplumun kusurlar›n›, yanl›fl taraflar›n› göstermek amac›yla yaz›lan
fliirlere  satirik fliir (yergi) ad› verilir. Bu tür fliirlerde i¤neli ve alays› bir dil kullan›l›r.
Toplumun ve kiflilerin yanl›fl yanlar› elefltirilirken aksakl›klar›n düzeltilmesi beklenir. Bu
tür fliirlere Bat› edebiyat›nda satirik, klasik edebiyatta hiciv, halk edebiyat›nda da
tafllama ad› verilir.

Faruk Nafiz Çaml›bel

☛

☛

❂
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Ömer

E¤er gözüne batan mülkümse onu da al,

Gençli¤im bana yeter...

Ahmet

Senin olsun bütün mal!

Yedi¤iniz her lokma bir fakir ah› tafl›r.

Sizden uzaklaflanlar Allah’a yak›nlafl›r

Ben mirasç› olamam ceddinin günah›na,

Gö¤sümü siper etsem bin köylünün ah›na.

Esirgesin beni Hak o ba¤lar, bahçelerden.

Ali Baba

O hâlde istedi¤in nedir senin Ömer’den?

Ahmet

Herkes ne istiyorsa ben de onu isterim,

‹ki eflrafa bir köy esir olmas›n derim.

Ömer

Babamdan kald› onlar.

Ahmet

Kimden kal›rsa kals›n.

Art›k biraz da sizin nefesiniz darals›n.

Sen eline saban› almadan rahat yafla,

Sonra çals›n garipler bafl›n› tafltan tafla...

Sana merhum babandan kalan yaln›z bu haksa,

En çok üç befl y›l sürer, zaman f›rsat b›raksa!

Ömer

Ondan sonra ne olur?

Ahmet 

Ne olur, görürsünüz.

O zamana kadar siz keyfinizde hürsünüz.

Yar›n ufuktan flafak sökecektir elbette..

Ali Baba

Eflraf›n hakk› yok mu bu koca memlekette?

Faruk Nafiz Çaml›bel
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Manzum olarak yaz›lm›fl tiyatro türündeki eserler dramatik fliir türünü oluflturur.
Eski Yunan ve Bat› edebiyatlar›ndaki taragedya ve komedyalar bu türün örnekleridir.
Bizim edebiyat›m›zda Abdülhak Hamit’in eserleri ile Faruk Nafiz Çaml›bel’in Canavar
adl› tiyatro eseri bu dramatik fliir türündedir.

1. Yukar›daki metinlerden hangisi manzume, hangisi fliire örnek olarak gösterilir?

2. fiiir ile manzume aras›ndaki fark› söyleyiniz. 

‹STANBUL’U D‹NL‹YORUM

‹stanbul’u dinliyorum gözlerim kapal›;

Önce hafiften bir rüzgar esiyor;

Yavafl yavafl sallan›yor

Yapraklar, a¤açlarda;

Uzaklarda, çok uzaklarda,

Sucular›n hiç durmuyan ç›ng›raklar›;

‹stanbul’u dinliyorum gözlerim kapal›.

Orhan Veli Kan›k

ANLAMA YORUMLAMA

SÜRÜCÜ

Gidiyorduk: Kar üstünde bir incecik ç›¤›rdan;

Gidiyorduk: ‹ri buzlar sark›tm›flt› her saçak;

Gidiyorduk: Ben hayvan›n üzerinde, o yayan,

Gidiyorduk: Ben giyimli, o zavall› yalnayak.

Mehmet Emin Yurdakul

Orhan Veli

Mehmet Emin Yurdakul

☛
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YAYLA DUMANI

Gümüfl bir dumanla kapand› her yer,

Yer ve gök bu akflam yayla duman›;

Sürüler çemenler sar› çiçekler

Beyaz kar, yeflil çam yayla duman›

Ömer Bedrettin Uflakl›

KOfiMA

Bu¤day unu be¤enmiyor enikler

‹plikten afla¤› düfltü ipekler

Hep sedire geçti itler köpekler

Hanedan ayakta hizmet ediyor.

Develili Seyrani

ANNABEL LEE

Senelerce senelerce evveldi;

Bir deniz ülkesinde

Yaflayan bir k›z vard›, bileceksiniz

‹smi Annabel Lee;

Hiçbir fley düflünmezdi sevilmekten

Sevmekten baflka beni

... Edgar Allan Poe Edgar Allan Poe

Develili Seyrani

Yukar›daki metinleri inceleyiniz. Bu metinler ne tür fliirlerdir?

K›r hayat›n› ve do¤an›n güzelliklerini anlatan fliirlere ne ad verilir?
☛
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ÖLÇME VE DE⁄ERLEND‹RME

* Manzume ile fliir aras›nda ne gibi farklar vard›r?

* Hikaye ile manzum hikâye aras›nda benzeyen ve ayr›lan yan nelerdir?

* Türk edebiyat›nda kullan›lan fliir türleri nelerdir? Söyleyiniz. 
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3.  MANZUME VE fi‹‹R ÖRNEKLER‹N‹ ‹NCELEME

HAZIRLIK

* Sevdi¤iniz fliirlerden oluflan bir “fiiir Antolojisi” haz›rlay›n›z.

* Sevdi¤iniz bir fliiri ezberleyiniz ve bir arkadafl›n›za okuyunuz.

* Topluluk kafl›s›nda fliir okumaya çal›fl›n›z.

* Çeflitli dönemlere ait metinleri inceleyiniz. ‹nceledi¤iniz metinler hangi 
dönemin zihniyetini yans›tmaktad›r? Belirtiniz.

HALK EDEB‹YATI

Halk edebiyat›, ‹slâmiyet Öncesi Dönemde bafllayan ve genifl halk kitleleri
aras›nda varl›¤›n› sürdürerek günümüze dek yaflayan bir edebiyatt›r. Bu edebiyatta
halk›n özlemi, üzüntüleri sevinçleri dile getirilmifltir. fiairler (ozanlar) eserlerini saz
eflli¤inde söylemifllerdir.

Halk edebiyat›n›n özellikleri flunlard›r:

1. Dil, halk›n kulland›¤› konuflma dilidir. ‹slâmiyetin etkisiyle Arapçadan, Farsçadan 
baz› sözcükler ve bu dillere ait kurallar dilimize girmifltir. Ancak bu tutum genel 
yap›y› bozacak ölçüde olmam›flt›r.

2. Ulusal ölçümüz olan hece ölçüsü kullan›lm›flt›r.

3. Naz›m birimi dörtlüktür.

4. Ürünler, saz flairi ya da afl›klar taraf›ndan ba¤lama ad› verilen saz eflli¤inde 
söylenmifltir.

5. Genel olarak, yar›m ya da cinasl› uyak kullan›lm›flt›r. Rediflere çokça yer verilmifltir.

6. Genelde; aflk, do¤a güzellikleri, ayr›l›k, yi¤itlik, özlem gibi konular ifllenmifltir.

Halk edebiyat› üç ayr› koldan geliflmifltir.

a. Dinî Tasavvuf halk edebiyat›: Din ve tasavvuf konular›n› iflleyen bir edebiyatt›r.
Bafll›ca ürünleri; ilâhî, nefes, flathiye, hikmet, nutuk, deme ve devriyedir.

b. Anonim halk edebiyat›: Kimin taraf›ndan söylendi¤i belli olmayan, halk›n ortak 
mal› olan bir edebiyatt›r. Bafll›ca ürünleri; türkü, mâni, ninni, tekerleme, bilmece, 
masal, atasözü, f›kra, halk öyküsü, karagöz ve orta oyunudur.

☛
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c. Âfl›k edebiyat›: Din d›fl› konular›, aflk, ayr›l›k, do¤a güzellikleri, yi¤itlik vb 
konular› iflleyen ve afl›klar (saz flairi) taraf›ndan oluflturulan bir edebiyatt›r. Bu 
edebiyatta ürünlerin kimin taraf›ndan söylendi¤i bellidir. Koflma, semâi, varsa¤›, destan
vb. bafll›ca ürünleridir.

A. D‹NÎ TASAVVUFÎ HALK EDEB‹YATI

TASAVVUF DÜfiÜNCES‹

“ Tanr›n›n niteli¤i nedir?”, “Evren nas›l oluflmufltur?”, “‹nsan ve varl›k nedir?” gibi 

sorulara yan›t arayan din felsefesine tasavvuf denir. Tasavvufun di¤er bir ad› Vahdet-i

vücut’tur.

Tasavvuf düflüncesine göre evrende tek bir varl›k vard›r. O tek varl›k da Tanr›’d›r.

Ezelî ve ebedî olan o tek varl›¤a salt varl›k (vücud-› mutlak) denir. Salt varl›k ayn›

zamanda bütün güzellikleri üstünde toplad›¤› için salt güzellik (hüsn-i mutlak) tir. O

salt güzellik bir gün kendi güzelli¤ini görmek istemifltir. Bunun için bir  aynaya akseder

gibi yoklu¤a (ademe) aksetmifltir. Böylece yoklu¤un içinde evren fleklinde görünmüfltür

(tecelli etmifltir). Bu nedenle bizim everende var olarak gördü¤ümüz tüm canl› ve

cans›z varl›klar Tanr›’n›n bir görüntüsüdür (hayalidir). ‹nsan da bu evrende var

oldu¤una göre, o da Tanr›’n›n bir görüntüsüdür (hayalidir).  Bu durumda insanda bir

varl›k ögesi, bir de (Tanr›’n›n görüntüsü oldu¤u için) yokluk ögesi vard›r. ‹nsan nefsine

hakim olmak suretiyle, yani dünya isteklerinden vazgeçerek (nefsini terbiye ederek)

Tanr›’ya ulaflabilir. Bunun için iç temizli¤i ve gönül rahatl›¤› gerekir. Buna tasavvufta

fenafillah mertebesi denir. Bu düzeye eriflmifl kifliye olgun insan (insan-› kâmil) denir.

Bu kifli, insan› ve do¤ay› bir bütün olarak görür. Baflka bir  deyiflle evrendeki tüm

varl›klarda Tanr› varl›¤›n› hisseder. Bu kifli için ikilik (Tanr› ile kendisi) yoktur. Her fley

“bir” dir.

‹flte tasavvuf düflüncesini iflleyen edebiyata, tasavvuf edebiyat› denir. Hâllac›

Mansur, Ahmet Yesevî, Seyyit Nesimî, Hac› Bektafl Veli, Yunus Emre ve Mevlâna gibi

düflünürler ve flair-yazarlar bu alanda eserler vermifllerdir.

Tasavvuf düflüncesine göre insan nas›l bir varl›kt›r? ☛
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TASAVVUF fi‹‹R‹N‹N ÖZELL‹KLER‹

1. Dil halk›n  dilidir. Bu edebiyat üzerinde ‹slamiyetin etkisi oldu¤undan, din yoluyla 

giren Arapça ve Farsça gibi sözcüklere de rastlanmaktad›r.

2. Genel olarak hece ölçüsü kullan›lmakla birlikte az da olsa aruz ölçüsü 

kullan›lm›flt›r.

3. Naz›m birimi dörtlüktür. Fakat baz› flairler beyiti de kullanm›fllard›r.

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

5. Bu edebiyat, yarat›l›fl felsefesine (düflüncesine) dayand›¤› için sürekli olarak Tanr› 

ve Tanr›’ya karfl› duyulan “aflk” temalar›n› ifllemifl; bir tak›m felsefî ve s›rl› 

konular üzerinde durmufltur.

6. Tasavvuf edebiyat› iflledi¤i konular bak›m›ndan; hikmet, ilâhî, nefes, flathiye, 

devriye ve nutuk gibi türlere ayr›l›r.

7. Bu edebiyat›n flairleri aras›nda fliirlerini saz eflli¤inde söyleyenler de vard›r. Ayr›ca 

baz› flairler eski gelene¤e ba¤l› kalarak raksa (oyun) da önem vermifllerdir. Böylece 

destan devri edebiyat›m›z›n fliir-müzik-raks biçimindeki üçlü gelene¤i daha canl› 

bir durumda yaflat›lm›flt›r.

Tasavvuf edebiyat› flairlerine fiairlerine; Ahmet Yesevi, (12. yy.), Yunus Emre 

(13. yy. sonu-14 yy. bafl›), Nesimî (14. yy.), Kaygusuz Abdal (14. yy.), A b d a l M u s a ,

Süleyman Çelebi (14. yy.), Pir Sultan Abdal, Teslim Abdal örnek verilebilir.



TÜRK EDEB‹YATI 1

130

‹LÂHÎ

Aflk›n ald› benden beni

Bana seni gerek seni

Ben yanar›m dün ü günü

Bana seni gerek seni

Ne varl›¤a sevinirim

Ne yoklu¤a yerinirim

Aflk›n ile avunurum

Bana seni gerek seni

Aflk›n âfl›klar öldürür

Aflk denizine dald›r›r

Tecellî ile doldurur

Bana seni gerek seni

Aflk›n flarâb›ndan içem

Mecnûn olup da¤a düflem

Sensin dün ü gün endiflem

Bana seni gerek seni

Sufilere sohbet gerek

Ahîlere ahret gerek

Mecnûnlara Leylâ gerek

Bana seni gerek seni

HAZIRLIK

Din ve Tasavvuf konular› yüzy›llar boyu pek çok flair taraf›ndan ifllenmifltir. Yunus
Emre de ‹lâhî ad› verilen fliirlerinde Tanr›ya karfl› olan sevgisini en içten duygularla
dile getirmifltir. Tasavvuf alan›nda fliirler yazan baflka flairler var m›? Bu tür fliirlere ne
ad verilmektedir? Araflt›r›n›z. 

☛
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E¤er beni öldüreler

Külüm gö¤e savuralar

Tapra¤›m anda ça¤›ra

Bana seni gerek seni

Yûnus’durur benim ad›m

Gün geldikçe artar odum

‹ki cihanda maksûdum

Bana seni gerek seni

Yunus Emre

AÇIKLAMALAR

Yunus Emre (1240?- 1320) Tasavvuf Edebiyat›’n›n en ünlü flairlerindendir. Yaflam›
ile ilgili ayr›nt›l› bilgiler yoktur. fiiirlerinden, medrese ö¤renimi gördü¤ü, tasavvuf
düflüncesini çok iyi kavrad›¤› ve bu düflünceyi halk›n anlayabilece¤i düzeyde 
yorumlad›¤› bilinmektedir. Sade bir dil ve içten gelen bir coflkuyla söyledi¤i ilâhîleri
günümüze dek varl›¤›n› korumufltur.

Yukar›daki ilâhîde aflk flarab›, Tanr› aflk› anlam›na gelmektedir. Yunus Emre
Tanr›’ya karfl› duydu¤u derin sevgiyi dile getirmektedir. fiair, Tanr› yolunda benli¤ini
yok etti¤ini, yani dünya ile ilgili istek ve arzulardan vazgeçti¤ini, Tanr›’ya ulaflmak için
gece gündüz yalvar›p yakard›¤›n›, ona ulaflmaktan baflka bir iste¤i olmad›¤›n›, Tanr›
yolunda yok olmak istedi¤ini dile getirmektedir.

fiiirde ar› bir dil kullan›lm›fl, duygu ve düflünceler yal›n bir söyleyiflle dile 
getirilmifltir.

ANLAMA YORUMLAMA

1. ‹lâhînin temas› nedir? fiair hangi duygular içerisindedir?

2. “Aflk›n ald› benden beni”, “varl›¤a sevinmek”, ve “yoklu¤a yerinmek” ne 
demektir?

3. Beflinci dörtlükte Sufi, Ahî ve Mecnûn’un dile¤i nedir? fiair niçin onlardan farkl› 
bir dilekte bulunuyor?

4. Tanr› aflk› flairi ne hâllere düflürmüfltür?

5. Son k›t’ada sözü edilen “iki cihan” ne demektir?

6. “Bana seni gerek seni” dizesinin tekrarlanmas› flairin Tanr›’ya ulaflma iste¤inin 
derecesini gösteriyor mu?

7. “‹lâhî”yi flekil yönünden inceleyiniz. Ölçüsünü bulunuz, uyaklar›n› gösteriniz.

☛
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EDEB‹YAT B‹LG‹LER‹

‹LÂHÎ

Tasavvuf Edebiyat›’nda Tanr› sevgisini dile getiren fliirlere ilâhî denir. ‹lâhîler,

7-8 ya da 11’li hece ölçüsüyle yaz›l›r. Bu arada az da olsa aruz ölçüsüyle söylenmifl

ilâhîlere de rastlan›r. Naz›m birimi dörtlük olmakla beraber beyit birimiyle yaz›lan

ilâhîler de vard›r. Kendine özgü bir besteyle söylenir. Türk edebiyat›nda ilâhî ad›

genelde Yunus Emre’nin fliirlerine verilir. Koflma tarz›nda uyaklan›r.

Tasavvuf edebiyat›n›n di¤er naz›m türleri flunlard›r:

Nefes: Tasavvuf Edebiyat›’nda Bektaflî flairlerinin tarikatlar›yla ilgili konularda

yazd›¤› fliirlere nefes denir. Nefesler ilâhîler gibi hecenin 7, 8 ve 11’li ölçüsüyle yaz›l›r.

Naz›m birimi dörtlüktür ve koflma tarz›mda uyaklan›r. Kendine özgü bir bestesi vard›r.

Hikmet: Din konular›n› flairin anlay›fl ve sezgisine göre iflleyen naz›m türüne 

hikmet denir. Bu ad genellikle Ahmet Yesevî’nin  fliirlerine verilmifltir. Kendisi de 

meydana getirdi¤i divan›na “Divan-› Hikmet” ad›n› vermifltir. fiiirlerini genellikle aruz

ölçüsüyle yazm›flt›r. Hece ölçüsüyle yazd›klar›nda 14’lü kal›b› kullanm›flt›r.

N u t u k : Tasavvuf Edebiyat› mürflitlerin (tarikatta yol göstericiler) müritleri 

(tarikata yeni giren dervifller) ayd›nlatmak amac›yla söyledikleri fliirlere nutuk denir.

Devriye: Varl›¤›n Tanr›’dan ç›karak evreni dolaflt›ktan sonra (önce cans›z 

cisimlere, bitkilere, hayvanlara ve sonra da insan-› kamile olgun insana, geçerek) tekrar

Tanr›’ya dönmesini anlatan fliirlere devriye denir.

Sathiye: Tasavvuf edebiyat›nda Tanr›’yla flakalafl›r, konuflur gibi yaz›lan fliirlere

flathiye ya da flathiyat-› soffiyane denir.

Ayin: Tasavvuf edebiyat›nda, Tekke yöntemine uygun bir flekilde yap›lan

törenleri anlatan fliirlere ayin denir.
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B. ANON‹M HALK EDEB‹YATI

Anonim Halk Edebiyat› kimin taraf›ndan söylendi¤i belli olmayan, halk›n ortak

mal› olan bir edebiyatt›r. Kuflkusuz bu edebiyatta bafllang›çta ortaya konan ürünlerin bir

yarat›c›s›, söyleyeni vard›. Ancak kuflaktan kufla¤a geçtikçe ve a¤›zdan a¤›za yay›ld›kça

söyleyenleri unutulmufltur. Böylece bölgeden bölgeye farkl›l›klar göstermifltir.

Anonim halk edebiyat›n›n özellikleri flunlard›r:

1. Sözlü bir gelene¤e dayand›¤› için yöresel özellikleri yans›t›r.

2. Ürünler halk›n anlayabilece¤i bir dilde söylenmifltir.

3. fiiirlerde ulusal ölçümüz olan hece ölçüsü kullan›lm›flt›r. En çok 7, 8 ve 11’li hece 

ölçüsü kullan›lm›flt›r.

4. Naz›m birimi dörtlüktür.

5. Genellikle yar›m ya da cinasl› uyak kullan›lm›flt›r. Dize sonlar›nda rediflere çokça  

rastlanmaktad›r.

6. Eserlerde Türk halk›n›n duygu düflünce, hayal gücü, mizah anlay›fl› ve k›vrak 

zekas› ortaya konmufltur.

7. Belli bafll› ürünleri; türkü, mâni, ninni, bilmece, masal, atasözü, f›kra, halk 

öyküsü, karagöz ve orta oyunudur.
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1. Benim yavrum uyusun ninni

Uyusun da büyüsün ninni

T›p›fl t›p›fl yürüsün ninni

Ninni yavrum ninni

(anonim)

2. Dandini dandini danal› bebek

Elleri kollar› k›nal› bebek

Benim o¤lum nazl› bebek

Uyusun yavrum ninni

(Manisa)

3. Çaya vard›m çay susuz

Çad›r kurdum yaylas›z

Benim yavrum pek huysuz

Ninni yavrum nini

(Denizli)

4. Çalkan Karadeniz çalkan

Gemilerde olur kaptan

Bursa’da Emir Sultan

Himmet etsin o¤luma ninni

(Bursa)

5. Ninni derim befli¤e

H›z›r gelsin ifline

Ulu devlet bafl›na

Uyusun yavrum ninni

(Kastamonu)

HAZIRLIK

Yaflad›¤›n›z yöredeki ninnileri derlemeye çal›fl›n›z. Bu ninnilerin çocu¤un ruhsal
geliflmesinde ne tür olumlu etkileri olabilir? Araflt›r›n›z. 

N‹NN‹

☛
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ANLAMA YORUMLAMA

1. Yukar›daki ninnilerin konusu nedir?

2. Ninnilerde kimlerden manevi olarak yard›m bekleniyor?

3. Ninnilerde ne gibi iyi dileklerde bulunuluyor?

4. Ninnilerin mâniye benzer yönleri var m›? Hangi yönlerden benziyor? 
Karfl›laflt›r›n›z.

5. Ninnileri biçim yönünden inceleyiniz. 

EDEB‹YAT B‹LG‹LER‹

N‹NN‹

Ninni, Anonim Halk Edebiyat› ürünlerindendir. Annelerin çocuklar›n› uyuturken

veya emzirirken naz›m veya nesir hâlinde söyledikleri sözlere denir. Çocuklar›n

a¤larken susmas› veya daha çabuk uyumas› için özel bir ezgiyle söylenir. Ezgi bebe¤in

a¤lamas›na, gülmesine ve konuflmas›na göre ayarlan›r.

Ninnilerde anneler, bebeklerin uslu durmas›n›, k›sa zamanda büyümesini, iyi bir

meslek edinmesini, k›z ise gelin olmas›n› isterler. Bunun için din büyüklerinin 

çocuklar›n› koruyup kollamas› yolunda dileklerde bulunurlar.

Ninnilerin söyleyeni belli de¤ildir. Di¤er anonim ürünlerde oldu¤u gibi a¤›zdan

a¤›za yay›l›r, kuflaktan kufla¤a aktar›l›r. Hece ile söylenir; ölçü, uyak ve rediflerle ahenk

sa¤lan›r.

☛
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B‹LMECELER

1. Saçaktan süngü sarkar

(buz)

2. fiekere benzer tad› yok

Gökte uçar kanad› yok

(kar)

3. Uzun uzun uzan›r

Senede bir bezenir

(a¤aç)

4. Karfl›dan bakt›m al

Yan›na gittim dal

A¤z›ma att›m bal

(kiraz)

5. Han›m uyand›

Cama dayand›

Cam k›r›ld›

Kana boyand› 

(nar)

6. Ufac›k mermer tafl›

Ne kulpu var ne bafl›

Piflirirsem afl olur

Piflirmezsem kufl olur

(yumurta)

7. Biz biz idik, biz idik

Otuz iki k›z idik

Ezildik büzüldük

‹ki duvara dizildik

(difl)

HAZIRLIK

Birbibirinize karfl›l›kl› bilmece sorar m›s›n›z?

Yaflad›¤›n›z bölgede söylenen bilmeceleri derlemeye çal›fl›n›z.

☛
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ANLAMA YORUMLAMA

1. Bilmecelerin konusu nedir?

2. Sorulan bilmecelerde cevaba iliflkin bir ipucu var m›?

3. Bilmecelerin biçim özellikleri nelerdir?

EDEB‹YAT B‹LG‹LER‹

B‹LMECELER

Bilmeceler Anonim Halk Edebiyat›’n›n en sevilen türlerindendir. Genellikle kimin
söyledi¤i belli de¤ildir; söyleyeni belli olan bilmeceler de vard›r. A¤›zdan a¤›za,
kuflaktan kufla¤a aktar›larak yüzy›llar boyu varl›klar›n› korumufllard›r. Bir k›sm› naz›m,
bir k›sm› da nesir hâlindedir.

Naz›m hâlinde olanlar 4, 5, 7, 8’li hece ölçü kal›plar›yla söylemifltir. ‹ki, üç, dört
ya da daha fazla dizelerden oluflabilirler. Hat›rda kalmas› için genelde dizeler birbiriyle
uyakl›d›rlar.

Bilmeceleri insanlar, çevrelerinde gördükleri varl›klar›, benzerlik, ilgi, tat vb. 
özelliklerinden yararlanarak yarat›rlar. ‹ki varl›k aras›ndaki ilgi, üstü örtülü sözcüklerle
tasvir edilir  ve dinleyenden cevab› bulmas› istenir. Bilgide, zekâda, muhakemede ,
dikkatli ve h›zl› olmay› ölçer.

Anadolu’da uzun k›fl gecelerinde bir e¤lence arac› olarak kullan›l›r. ‹ki kifli veya
topluluk karfl›l›kl› bilmece sorar. Cevab› bulamayan taraf “Yenir mi, içilir mi, nerede
bulunur vb.” sorularla ipucu ister. Cevab› bulamayan tarafa ceza verilir.

Bilmecelerde günlük yaflamda karfl›laflt›¤›m›z tüm varl›klar (hayvanlar, eflyalar,
bitkiler vb.) konu olarak ele al›n›r. Kolay söylenmesi, baz› iç uyaklarla desteklenmesi
“Ya bunu bileceksin ya bu diyardan gideceksin vb.” tekerlemeye benzer sözlerin bulun-
mas› bu türün yayg›nlaflmas›nda etkili olmufltur.

☛
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DÜZ MÂN‹

Armudu tafllayal›m

Dibinde k›fllayal›m

Kâ¤›t kalem al yârim

Mâniye bafllayal›m

Aln›mda siyah›m var

Bülbül gibi ah›m var

Göz gördü gönül sevdi

Benim ne günah›m var

Geldi bahar ça¤lar›

Duman ald› da¤lar›

Yars›z diken görünür

Mor sümbüllü ba¤lar›

MÂNÎ

HAZIRLIK

Mâniler Türk edebiyat›nda çok sevilen bir türdür. Türk halk›n›n yaflam› ile ilgili
söylenmifl pek çok mâni vard›r.

Siz de yaflad›¤›n›z bölgede söylenen mânileri derleyiniz. Bunlar ne gibi özellikler
tafl›r? Araflt›r›n›z.

☛
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YEDEKL‹ MAN‹

Ekin ektim bitmiyor

Boya vurdum tutmuyor

Aram›zda da¤lar var

Elim yâre yetmiyor

fiekerli yemek yapt›m

Bo¤az›mdan gitmiyor

Cevdet Kudret

Örneklerle Edebiyat Bilgileri

ANLAMA - YORUMLAMA

1. Mânilerde ifllenen ana duyguyu belirtiniz.

2. Mânilerde ifllenen konular› söyleyiniz.

3. Cinasl› mânilerdeki cinasl› sözcükleri gösteriniz, “ba¤ “ ve “ karadan”  
sözcüklerinin anlamlar›n› söyleyiniz.

4. Düz mânilerde as›l düflünce hangi dizelerde söylenmifltir?

5. Mânileri biçim yönünden inceleyiniz. 

C‹NASLI MAN‹

Ba¤ bana

Bahçe sana ba¤ bana

De¤me zincir kâr etmez

Zülfün teli ba¤ bana

Karadan

Gel geç gönül karadan

Yarim gider gemiyle

Ben giderim karadan

Ci¤erim göz göz oldu

Görünmüyor yaradan

Ay›rmas›n Hak beni

Kafl› gözü karadan

☛
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Mâniler kaç türe ayr›l›r? Bu s›n›flama neye göre yap›l›r?

Yedekli mâni: Düz mânilerin sonuna iki dize eklenmesiyle meydana gelen 6 dizelik
mânilere yedekli mâni denir. Eklenen dizeler ya dört dizelik düz mâninin anlam›n›
pekifltirir ya da kendi aras›nda bir bütün oluflturur. Yedekli mânilerin uyak düzeni
flöyledir : aaxaxa ya da axaxax.

☛

EDEB‹YAT B‹LG‹LER‹

MAN‹

Düz mâni: Ozan› belirsiz halk edebiyat› ürünlerindendir. Bafll› bafl›na dört dizeden
oluflur ve 7’li hece ölçü kal›b›yla söylenir. Dizeler 4+3 durakl›d›r. Uyak düzeni
flöyledir: aaxa. Dörtlükte 3. dize serbest, di¤erleri kendi aralar›nda uyakl›d›r.

Mâniler genellikle aflk, do¤a sevgisi ve ayr›l›k gibi de¤iflik konular› ifllerler.

Mânilerin genellikle birinci ve ikinci dizeleri doldurmad›r. Bunlarda pek anlam
aranmaz. As›l anlam son iki dizede belirtilir. Baz› mânilerde ilk iki dize (I. ve 2. dize)
ile son iki dize (3. ve 4. dize) aras›nda gizli bir anlam ba¤›nt›s› kurulabilir. Bu anlam
ba¤›nt›s› ne kadar güçlü olursa mâni de o ölçüde güçlü olur; sevilir ve dilden dile
dolafl›r.

Cinasl› mâni: Dizelerinde cinas bulunan mânilere cinasl› ya da kesik mâni denir.
Bu tip mâniler kesik bir dizeyle bafllad›klar› için kesik mâni ad›  verilir.
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A⁄AM ‹STANBUL’U MESKEN M‹ TUTTUN?

A¤am ‹stanbul’u mesken mi tuttun

Gördün güzelleri beni unuttun

S›laya dönmeye yemin mi ettin

Aylar tamam oldu y›llar tükenmez

Bakar›m yollara yi¤idim gelmez

Kap›m›n önünden bir garip geçti

Bir cevap söz ile ba¤r›m› deflti

Gelirim dedi de gurbete düfltü

Aylar tamam oldu y›llar tükenmez

Bakar›m yollara yi¤idim gelmez

Verdi¤i yazmay› ateflte yakt›m

Kül ettim ömrümü yoluna bakt›m

Ya senin tecellin ya benim baht›m

Aylar tamam oldu, y›llar tükenmez

Bakar›m yollara yi¤idim gelmez

Eflatun Cem Güney

(Folklor ve Halk Edebiyat›)

HAZIRLIK

Türk edebiyat›nda her türkü bir olaya dayan›r. Siz de olaya dayanan türkülerden
birini ö¤renmeye çal›fl›n›z. 

TÜRKÜ

☛
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ANLAMA - YORUMLAMA

1. A¤am ‹stanbul’u Mesken mi Tuttun? türküsünde anlat›lan olay› özetleyiniz.

2. Türküde özlem duygusu hangi dizelerde dile getirilmektedir?

3. Birinci k›t’ada bir özlem mi, yoksa sevgiliye sitem mi ediliyor? Belirtiniz.

4. Türküyü biçim yönünden inceleyiniz. Nakarat bölümleri türküye anlam 
bak›m›ndan güç kat›yor mu?

Türkülerin koflmadan ayr›lan yanlar› nelerdir?

EDEB‹YAT B‹LG‹LER‹

TÜRKÜ

Türkü, Anonim Halk Edebiyat› naz›m türlerindendir. Besteyle söylenir. Hece

ölçüsünün 7, 8 ve 11’li kal›plar›yla yaz›l›r.

Türk halk› sel, yang›n, deprem, ölüm, ayr›l›k gibi de¤iflik olaylar karfl›s›nda türkü

yakar. Türkü yakmak, türkü söylemek demektir. Türk halk›n›n yaflant›s›nda her türkü

bir olaya dayan›r.

Türkülerdeki dörtlük say›s› kesin olarak belli de¤ildir. Çünkü a¤›zdan a¤›za

geçtikçe flekillenir, çeflitlenir ve dörtlük say›s› da artar. Türkülerin bafl›nda ya da sonunda

“ah”, “aman” gibi ünlemler bulunur.

Türkülerin koflma ve mâni biçiminde uyaklanan çeflitleri vard›r. Uyak düzeni

flöyledir: aaab (aaabb), cccb (cccbb)...

Ozan› belirsiz türküler oldu¤u gibi ozan› belli türküler de vard›r. Türkülerde 

sonradan eklenen dizeler, her dörtlü¤ün sonunda aynen tekrar edilir. Bunlara nakarat ya

da kavufltak ad› verilir.

☛

☛
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C. ÂfiIK EDEB‹YATI

Âfl›k Edebiyat›; din d›fl› konular›, aflk, ayr›l›k, do¤a güzellikleri, yi¤itlik vb. iflleyen

ve âfl›klar (saz flairi) taraf›ndan oluflturulan bir edebiyatt›r. Bu edebiyatta 

ürünlerin kimin taraf›ndan söylendi¤i bellidir.

Âfl›k Edebiyat›, ‹slâmiyet Öncesi Dönemde var olan sözlü edebiyat›n devam›

niteli¤indedir. 16. yüzy›ldan sonra daha da geliflip güçlenmifltir. Karacao¤lan, Kul

Mehmet, Hayâlî, Gevherî, Kay›kç› Kul Mustafa, Âfl›k Ömer, Seyranî, Dertli,

Dadalo¤lu, Erzurumlu Emrah, Âfl›k Veysel vb. bu gelene¤i günümüze dek

sürdürmüfltür.

Afl›k edebiyat›n›n belli bafll› özellikleri flunlard›r:

1. Bu edebiyat  sözlü bir edebiyatt›r. Afl›k, ozan ya da saz flairi ad› verilen kifliler 

ü r ü n l e r i n i saz eflli¤inde söyler.

2. Ürünler sade bir dille halk›n anlayaca¤› biçimde ortaya konmufltur.

3. Naz›m birimi dörtlüktür.

4. Ölçü olarak hece ölçüsü kullan›lm›flt›r. Ancak çok az da olsa baz› flairlerce aruz 

ölçüsünün kullan›ld›¤› da görülür.

5. Belli bafll› naz›m türleri; koflma, semaî, varsa¤›, tafllama, destan  ve güzellemedir.

6. Âflk, ayr›l›k, ölüm, kahramanl›k, do¤a güzellikleri, gurbet, s›la özlemi gibi din d›fl› 

konular ve temalar ifllenmifltir.

7. Genellikle yar›m ya da cinasl› uyak kullan›lm›flt›r.

8. fiairler son dörtlükte ad›n› ya da mahlas›n› (takma ad) kullan›rlar. (Böylece 

fliirlerin di¤er flairlerin fliirleriyle kar›flmas› önlenmifl olur.

Halk edebiyat›nda fliirler, cönk ad› verilen, merakl›larca tutulan defterlerde 

toplanm›flt›r.
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KOfiMA

Bülbül ne yatars›n bahar eriflti

Ulu sular buland›¤› zamand›r

Kat kat oldu, gül yapra¤a kar›flt›

Gene bülbül kul oldu¤u zamand›r

Gene bahar oldu aç›ld› güller

Figana bafllad› gene bülbüller

Baflka bir hâl olup açt› sümbüller

Âfl›klar›n del’oldu¤u zamand›r

Gene bülbül bilir gülün hâlinden

Yeter deli oldum yârin elinden

Afl›p afl›p gelir yayla belinden

Yârdan bize gel oldu¤u zamand›r

Gene geldi türlü baharlar, ba¤lar

Bülbül figan edip kamuyu da¤lar

Türlü çiçeklerle bezenmifl da¤lar

Ulu da¤lar yol oldu¤u zamand›r

Karacao¤lan der ki, geçti ça¤lar›m

Meyve vermez oldu gönül ba¤lar›m

Akl›ma geldikçe durmaz a¤lar›m

Gözüm yafl› sel oldu¤u  zamand›r.

Karacao¤lan

HAZIRLIK

Türk Halk Edebiyat›nda kahramanl›k, do¤a güzelli¤i ve aflk konular›n› iflleyen 
fliirler yaz›lm›flt›r. Bu tür konular› iflleyen fliirlere ne ad verilir? Araflt›r›n›z.

KARACAO⁄LAN

☛
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EDEB‹YAT B‹LG‹LER‹

KOfiMA

Koflma, Halk Edebiyat› naz›m biçimlerindendir. Konusu aflk ve do¤a güzellikleridir.

En az üç, en fazla befl dörtlükten oluflur. fiair son dörtlükte ad›n› ya da mahlas›n› 

kullan›r. Uyak düzeni flöyledir: abab (aaab, aabcb), cccb, dddb...

Dörtlüklerin son dizeleri aynen tekrar edilebilece¤i gibi, kendi aras›nda uyakl› da

olabilir.

Koflma, hece ölçüsünün 11’li kal›b›yla yaz›l›r. Duraklar› 6+5 ya da 4+4+3’tür.

Bütün dizelerde ayn› duraklar kullan›lmaz.

Koflma, konu bak›m›ndan ‹slâmiyet Öncesi Dönem Sözlü Edebiyat ürünlerinden

kofluk ile Divan Edebiyat›ndaki gazele karfl›l›k say›labilir. Çünkü üçü de ayn› konular›

ifller.

Baz› halk flairleri koflma yazarken Divan Edebiyat›’n›n etkisinde kalarak a¤›r bir

dil kullanm›fllard›r. Fakat bu tutum, halk fliirinin genel özelli¤ini bozacak ölçüde

olmam›flt›r.

Halk edebiyat›nda koflma biçiminde yaz›lan fliir türleri flunlard›r:

Koçaklama: Halk edebiyat›nda yi¤itlik ve savafl duygular›n› coflturmak amac›yla

yaz›lan fliirlere koçaklama denir. Biçim olarak aynen koflmaya benzer, özel bir beste ile

söylenir.

ANLAMA YORUMLAMA

1. Koflmada hangi konu ifllenmifltir?

2. fiair, bahar›n geldi¤ini hangi olaylarla aç›kl›yor?

3. Bahar›n gelmesiyle do¤ada ne gibi de¤ifliklikler oluyor?

4. Dördüncü k›t’adaki “da¤lar” sözcü¤ü hangi anlamlarda kullan›lm›flt›r? Yaz›l›fl› 
ayn›, anlam› farkl› olan bu tür uyaklara ne ad verilir?

5. Son k›tada flair hangi duygular içerisindedir?

6. Koflmay› yap› yönünden inceleyiniz (dil, ölçü, uyak düzeni vb.).

☛
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Koçaklama ile destan ço¤u kez birbirine kar›flt›r›l›r. Koçaklamalarda konunun

duygusal yönü ifllenirken destanlarda öyküye ve betimlemeye önem verilir. Dörtlük

say›s› koçaklamalarda azd›r, oysa destanlarda çok daha fazlad›r. Ayr›ca koçaklama ile

destan›n besteleri de birbirinden farkl›d›r. (Koçaklamalar›n besteleri daha gümbürtülü

ve daha heyecan vericidir.)

Destan: Savafl, kahramanl›k ile toplumsal olaylar› iflleyen fliirlere destan denir.

Destanlarda; savafl, ayr›l›k, yang›n, sel bask›n› gibi çeflitli olaylar ifllenir. Bu destanlar›

‹slâmiyet Öncesi Dönemdeki destanla kar›flt›rmamak gerekir. Halk Edebiyat›’ndaki

destanlar, o destanlar›n ancak çok küçük bir bölümünü oluflturabilir.

Destanlar biçim olarak koflmaya benzese de ölçüsü, ezgisi ve konuyu iflleyifli

bak›m›ndan farkl›l›klar gösterir. Destanlar 11’li ve 8’li hece öylçüsü kal›b›yla 

söylenmifltir.

Güzelleme: Sevgiliyi ya da do¤ada görülen güzel bir varl›¤› övmek amac›yla

yaz›lan fliirlere güzelleme denir.

Tafllama: Toplumun ve kiflilerin yanl›fl davran›fllar›n› ortaya koymak, onlar›

elefltirmek amac›yla yaz›lan fliirlere tafllama denir. Tafllamalara halk aras›nda, mizahî

(alays›) destan da denir.

A¤›t: Ölen bir kiflinin arkas›ndan onun iyiliklerini, yi¤itliklerini anlatan fliirlere

a¤›t denir.
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SEMA‹

Girdim dostun bahçesine

Hayran oldum o dallara

Çiçeklerin rayhas›na

Hayran oldum o dallara

Kimi ufak kimi iri

Her biri tutmufl bir yeri

Her zaman ayak üzeri

Hayran oldum o dallara

Bakt›m ac›d›m haline

Kufllar kondurmufl dal›na

Yaprak sesi kufl diline

Hayran oldum o dallara

Yel estikçe h›fl›r h›fl›r

Olan yaprak titireflir

Seher yeliyle koklafl›r

Hayran oldum o dallara

Kimi sulu kimi susuz

Yatmaz uyumaz uykusuz

Hayal bilmez ürüyas›z

Hayran oldum o dallara

HAZIRLIK

Tüklerin yaflam›nda a¤aç önemli bir yer tutmaktad›r. Bu nedenle pek çok flair a¤aç
sevgisini konu alan fliirler yazm›fllard›r. A¤aç pek çok atasözü,deyim ve bilmecelere
kadar girmifl bulunmaktad›r. A¤aç ile ilgili söylenmifl fliir, atasözü, deyim vb. bulmaya
çal›fl›n›z. 

ÂfiIK VEYSEL

☛
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ANLAMA YORUMLAMA

1. Dörtlüklerde hangi düflünceler dile getiriliyor?

2. fiair nelere hayran oluyor? Niçin? 

3. fiair, a¤aç ile insan aras›nda nas›l bir ilgi kuruyor? Bu ilgide insanla do¤ay› bir 
bütün hâlinde gören tasavvufun izleri var m›? Araflt›r›n›z.

4. Alt›nc› dörtlükteki “boyun büküp dal e¤mesi” ile yedinci dörtlükte geçen 
“Derin inler bir sesi var.” dizelerinde hangi edebî sanat vard›r? Boyun bükmek, 
derin inlemek kimlere özgü bir davran›flt›r?

5. fiaire göre a¤ac›n yararlar› nelerdir?

6. A¤açlar do¤adaki hangi varl›klarla bütünlefliyor? 

7. Semaînin türü nedir?

8. Semaîyi yap› bak›m›ndan (ölçü, uyak, uyak düzeni vb. ) inceleyiniz. 

‹syan bilmez olmaz âsi

Dalda güzeldir meyvas›

Boyun büküp dal e¤mesi

Hayran oldum o dallara

Güzel serin gölgesi var

Coflar dallar dalgas› var

Derin inler bir sesi var

Hayran oldum o dallara

Uyan›rlar bahar ça¤›

Güzün dökerler yapra¤›

Veysel gezdim da¤› ba¤›

Hayran oldum o dallara.

☛
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Semaînin koflmadan fark› nedir?

SEMAî

Semaî Halk Edebiyat› naz›m türlerindendir. Konusu koflmada oldu¤u gibi aflk ve
do¤a güzellikleridir. Dörtlüklerden oluflur ve 8’li hece ölçüsüyle yaz›l›r. 4+4  ya da 
5 + 3 durakl›d›r. Dörtlük say›s› s›n›rl› de¤ildir. Uyak düzeni koflmaya benzer (abab, ccb,
dddb vb.).

Özel bir besteyle söylenir. Koflmadan dörtlük say›s› ölçüsü ve bestesi bak›m›ndan
ayr›l›r.

EDEB‹YAT B‹LG‹LER‹

☛
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KLAS‹K (D‹VAN) EDEB‹YAT

Arap ve Fars edebiyatlar›n›n sanat anlay›fl›na ba¤l› kal›narak oluflturulan edebiyata

klasik (divan) edebiyat ad› verilir. Bu edebiyat özellikle Anadolu sahas›nda geliflen ve

yayg›nlaflan bir edebiyatt›r. Bu edebiyata, Arap ve Fars kültürleriyle yetiflenlere 

seslenildi¤i ve saray çevresinde geliflti¤i için, yüksek zümre edebiyat›; klasik edebiyat,

saray edebiyat›, divan edebiyat› gibi adlar verildi. Bunlardan en yayg›n› divan edebiyat›d›r.

Bu adland›r›fl, flairlerin fliirlerini “divan” ad› alt›nda bir kitapta toplamalar›ndan 

kaynaklan›r.

Klasik edebiyat›n özellikleri flöyle s›ralanabilir:

1. Dil; Arapça, Farsça sözcükler ve bu dillere ait dil kurallar›yla yüklüdür.

2. Naz›m birimi beyittir. Duygu ve düflünceler, cümle yerini tutan beyitlerle 

anlat›lm›flt›r. Bir eserin uzunlu¤u da beyit say›s›yla ölçülür. fiark› ve murabbada 

naz›m birimi dörtlüktür.

3. Ölçü olarak, aruz ölçüsü kullan›lm›flt›r.

4. Arap ve Fars edebiyatlar›nda kullan›lan gazel, kaside, mesnevî, rubaî, flark›, k›t’a, 

murabba gibi de¤iflmez naz›m biçimleri kullan›lm›flt›r.

5. Konular s›n›rl›d›r. Do¤a güzellikleri, aflk ve tasavvuf gibi konular ifllenmifltir.

6. Düflünce ve duygular Fars edebiyat›ndan aktar›lan ve her flair taraf›ndan ortaklafla 

kullan›lan mazmunlarla (kal›plaflm›fl sözlerle, benzetmelerle) anlat›lm›flt›r.

7. Klasik Edebiyat naz›m biçimleri kurulufllar› yönünden beyitlerle kurulanlar ve 

bent (k›talarla) kurulanlar olmak üzere ikiye ayr›l›r.

Klasik edebiyat konular› yönünden; tevhit, münacaat, mersiye, hicviye, naat vb. 

gibi türlere ayr›l›r.

8. Düz yaz› biçimi; tarih, tezkire, seyahatname, sefaretname, münfleat, ahlâkî ve 

felsefi yaz›larda kullan›lm›flt›r. Düz yaz›da cümleler uzun, yabanc› sözcüklerle 

yüklüdür. Amaç düflünceyi anlatmak yerine, birtak›m söz oyunlar›yla sanat 

yapmakt›r.

12. yüzy›lda bafllayan bu edebiyat, 19. yüzy›l ortalar›na kadar sürmüfltür.

Klasik Edebiyat›n özellikleri nelerdir? ☛
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FUZULÎ

GAZEL

1. Meni candan usand›rd› cefâdan yâr usanmaz m›

Felekler yand› âh›mdan murâd›m flem’î yanmaz m›

2. Kamu bîmâr›na cânan devâ-y› derd ider ihsân

Niçin k›lmaz mana derman menî bîmâr sanmaz m›

3. Gam›m pinhan dutardum men didiler yâra k›l rüflen

Disem ol bî-vefâ bilmen inan›r m› inanmaz m›

4. fieb-i hicran yanar canum töker kan çeflm-i giryânum

Uyarur halk› efgânum kara baht›m uyanmaz m›

5. Gül-i ruhsâr›na karfl› gözümden kanlu ahar su

Habibüm fasl-› güldür bu ahar sular bulanmaz m›

6. Degüldüm men sana mâ’il sen itdün akl›m› zâ’il

Mana ta’n eyleyen gâfil seni görgeç utanmaz m›

7. Fuzûli rind-i fleydâdur hemifle halka rüsvâdur

Sorun kim bu ne sevdâdur bu sevdâdan usanmaz m›

Fuzulî

Me fâ î lün /me fâ î lün / me fâ î lün / me fâ î lün

.   -  -   -  /   .   -  -   -  /   .   -  -   -  /   .   -  -   -  

HAZIRLIK

Halk Edebiyat›’nda  aflk ve do¤a güzellikleri ya da herhangi bir varl›¤› övmek
amac›yla yaz›lan fliirlere koflma, semaî, güzelleme gibi adlar verildi¤ini biliyorsunuz. 

Klasik (Divan) Edebiyat›’nda bu tür konular› iflleyen fliirlere ne ad verilir?
Araflt›r›n›z. 

Fuzulî

☛
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GÜNÜMÜZ TÜRKÇES‹YLE

GAZEL

1. Sevgili, cefas› ile beni can›mdan usand›rd›, cefa etmekten kendisi usanmaz m›? 

Âh›m›n ateflinden gökler yand›; murad›m›n mumu hâlâ yanmaz m›?

2. Sevgili, bütün aflk hastalar›n›n derdine deva ihsan etti¤i halde bana niçin derman 

etmiyor, beni hasta (afl›k) sanmaz m›?

3. Gam›m› (üzüntümü) gizli tutard›m, yâre aç›kla dediler. Bilmiyorum söylesem o 

vefas›z inan›r m›, inanmaz m›?

4. Ayr›l›k geçesinde can›m yanar, a¤layan gözüm kanl› yafl döker. Feryâd ve figan›m 

halk› uyand›r›r. Kara baht›m niçin uyanmaz, bilmiyorum.

5. Gül gibi yana¤›na karfl› gözümden kanl› yafl akar. Sevgilim* Gül mevsimidir, akar 

sular bulanmaz olur mu?

6. Ben sana gönül vermemifltim. Akl›m› sen çeldin. Beni ay›playan gafil kifli seni 

görünce, beni ay›plad›¤›ndan dolay› utanmaz m›?

7. Fuzûli, daima halka rezil rûsva olan ç›lg›n bir (afl›k)t›r. Bunun nas›l bir sevda 

oldu¤unu kendisine sorun, bu sevdadan usanmaz m›? 
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Fuzulî (1490-1556), Klasik (divan) edebiyat›n›n en ünlü flairlerindendir. Yaflam› ile
ilgili ayr›nt›l› bilgi yoktur. Ba¤dat yak›nlar›ndaki Hille ya da Kerbela’da 1490 y › l l a r › n d a
do¤du¤u san›lmaktad›r. As›l ad› Mehmet’t ir. Ailesi O¤uzlar›n Bayat boyundand›r. Fuzulî
genç yaflta tasavvuf anlay›fl›n› benimsedi. Eserlerinde aflk ve aflk ›zd›rab›ndan
hoflnutlu¤unu dile getirdi. 

Yukar›daki gazelde de Fuzulî aflk ve aflk ›zd›rab›ndan hoflnutlu¤unu dile getirmektedir.
Sevgili sürekli cefa etmektedir; flairin ah›ndan felekler yanm›fl, ancak murat mumu 
yanmam›flt›r. (dile¤i gerçekleflmemifl), Sevgili herkese gösterdi¤i ilgiyi flaire göster-
mez; flair sevgilinin yolunda sürekli göz yafllar› döker, feryat figan eder ancak sevgili-
den bir karfl›l›k alamaz.

Fuzulî yetiflti¤i çevrenin Kerbela ve Hille’nin kavurucu s›cakl›¤›n› fliirlerine
yans›tm›fl bir flairimizdir. fiiirlerinde Azeri lehçesinin ve 16. yüzy›l›n dil özelliklerini
görebiliriz. Buna; meni- beni, mana- bana, töker- d ö k e r, ahar- akar ile görgeç- görünce,
dutardum- tutard›m sözcükleri örnek olarak gösterilebilir. Ayr›ca beflinci beyitte flair,
güle benzeyen sevgilinin yana¤›na karfl› kanl› gözyafllar› dökmektedir. Döktü¤ü göz
yafllar›n› gül mevisiminde (baharda) sular›n bulan›k akmas›na ba¤l›yor. Böylece kanl›
gözyafl› dökmesinin nedenini gerçek neden d›fl›nda daha güzel bir nedenle
iliflkilendiriyor. Edebiyatta buna hüsn-i talil sanat› denir.

Gazelde kullan›lan dil di¤er divan flairlerine göre sade say›labilir. Dize ortalar›nda
ve ve beyitlerin ikinci dizeler aras›ndaki uyak ile kullan›lan ölçü fliirin ak›c›l›¤›n›
sa¤lamakta, gücünü art›rmaktad›r.

AÇIKLAMALAR

fiiirdeki di¤er edebi sanatlar› da siz bulmaya çal›fl›n›z.☛
fiiirin naz›m birimi beyittir. Gazel’in ilk iki dizesi kendi aras›nda uyaklanm›flt›r.

Di¤er beyitlerin ilk dizeleri serbest, ikinci dizeleri ilk beyitle uyakl›d›r. Uyak düzeni
harflerle flöyle gösterilebilir: aa, ba, ca, da vb. Edebiyatta bu tarz uyak düzenine gazel
tarz› uyak ad› verilir. Ayr›ca gazelin dizleerinin ortalar›nda da uyak bulunmaktad›r. Bu
tür gazellere musammat gazel denir.

Son beyitte flair mahlas›n› kullanm›flt›r.

Gazel, aruz ölçüsüyle söylenmifltir. Aruzun

Me fâ î lün /me fâ î lün / me fâ î lün / me fâ î lün

.   -  -   -  /   .   -  -   -  /   .   -  -   -  /   .   -  -   -  kal›b› kullan›lm›flt›r.

Temas› aflkt›r. Sevgiliden ayr› kalman›n verdi¤i üzüntü dile getirilmektedir.

fiiir, türü bak›m›ndan liriktir.

Divan Edebiyat› gelene¤ine ba¤l› kal›nm›fl, bu edebiyat›n sanat ve estetik
anlay›fl›na yer verilmifltir.
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Gazelin biçim özellikleri nelerdir?

EDEB‹YAT B‹LG‹LER‹

GAZEL

Gazel, Divan Edebiyat› naz›m biçimlerindendir. Beyit birimiyle yaz›l›r. Beyit
say›s› 5-12 aras›nda de¤iflir. ‹lk beyitine matla, son beyitine makta, en güzel beyitine de
beytül gazel ad› verilir. Son beyitte flair ad›n› ya da mahlas›n› kullan›r.

Gazelde; aflk, flarap ve do¤a güzellikleri gibi din d›fl› konular ifllenir. Beyitler
aras›nda anlam (konu) birli¤i olan gazellere yek ahenk gazel; güç ve güzellik (ses)
birli¤i olan›na da yek avaz gazel denir.

Gazelin ilk beyiti kendi aras›nda uyakl›, di¤er beyitlerin birinci dizeleri serbest,
ikinci dizeleri ilk beyitle (matla) uyakl›d›r. Uyak düzeni flöyle gösterilebilir. aa, xa, xa,
vb. Baz› gazellerde dizelerin ortalar›nda da uyak bulunur. Bunlara musammat gazel
denir. Fuzulî’den okudu¤unuz gazel bu tür bir gazeldir.

Gazel, Divan Edebiyat›’nda çok kullan›lan bir naz›m biçimidir. fiairler duygular›n›
coflkulu bir anlat›mla gazelde dile getirmifllerdir. Bu nedenle, Divan Edebiyat›’nda çok
sevilmifltir.

Bazen flair afl›r› bir duyguya kap›larak makta beyitinden sonra da bir iki beyit daha
söyleyebilir. Bu tür gazellere müzeyyel (ekli) gazel denir.

☛

ANLAMA YORUMLAMA

1. Gazeldeki benzetmeleri gösteriniz.

2. Gazelde geçen “murat mumunun yanmas›”, “can›n yanmas›” ve “kara baht›n 
uyanmas›” ne demektir?

3. Beflinci beyitte “kanlu ahar su” ile “ahar sular” sözleri aras›nda anlam fark› 
var m›? Buradaki sanat› söyleyiniz.

4. Alt›nc› beyitte flair kime sesleniyor? Di¤er beyitlerde de seslendi¤i kifli ayn› m›d›r?

5. Gazelde Azeri lehçesine  özgü söyleyifl özellikleri  var m›? Varsa nelerdir?

6. Gazeli yap› (biçim) yönünden inceleyiniz. Dizelerin ortalar›nda uyaklar var m›? 
Bu tür gazellere ne ad verilir?

☛
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ÇOBAN ÇEfiMES‹

Derinden derine ›rmaklar a¤lar,

Uzaktan uza¤a çoban çeflmesi,

Ey suyun sesinden anlayan ba¤lar,

Ne söyler flu da¤a çoban çeflmesi

Gönlünü fiirin’in aflk› sar›nca

Yol alm›fl hayat›n ufuklar›nca,

O h›zla da¤lar› Ferhat yar›nca

Bafllam›fl akma¤a çoban çeflmesi...

O zaman bafl›ndan aflk›nd› derdi,

Mermeri oyard›, tafl› delerdi.

Kaç yan›k yolcuya so¤uk su verdi,

De¤di kaç duda¤a çoban çeflmesi!

Vefâs›z Asl›’ya yol gösteren bu,

Kerem’in saz›na cevap veren bu,

Kuruyan gözlere yafl gönderen bu...

S›zmad› topra¤a çoban çeflmesi.

HAZIRLIK

Ferhat ile fiirin hikâyesi’yle ilgili bilgi edinmeye çal›fl›n›z. Bu hikâyedeki olay
hangi flehrimizde geçmektedir? Araflt›r›n›z. 

20. YÜZYIL TÜRK EDEB‹YATINDAN ÖRNEKLER

FARUK NAF‹Z ÇAMLIBEL

Faruk Nafiz Çaml›bel

☛
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Leylâ gelin oldu, Mecnun mezarda,

Bir susuz yolcu yok flimdi da¤larda.

Ateflten k›zaran bir gül arar da,

Gezer ba¤dan ba¤a çoban çeflmesi.

Ne flâir yafl döker, ne âfl›k a¤lar,

Tarihe kar›flt› eski sevdalar:

Beyhude seslenir, beyhude ça¤lar.

Bir sola, bir sa¤a çoban çeflmesi!...

Faruk Nafiz Çaml›bel

AÇIKLAMALAR

Anadolunun sessiz, sakin k›rlar›nda kendi hâlinde akan pek çok çeflme vard›r.
Faruk Nafiz Çaml›bel, Çoban Çeflmesi ad›n› verdi¤i bu çeflmelerden birinin kendi
halinde  ak›fl›n›, uzaktan dinledi¤i suyun sesini, bir tak›m ça¤r›fl›mlarla dile getiriyor;
onunla ilgili küçük bir öykü anlat›yor.

Derinden derine sessizce ça¤layan çeflme, insan›n a¤lamas›n› and›rmaktad›r.
Ba¤lar, Çoban Çeflmesi’nin dilinden anlar. Ferhat ile fiirin hikâyesinin kahraman›
Ferhat’›n da¤lar› delip (Amasya  Kalesi’nden) suyu flehre getirdi¤inde bu çeflme
akmaya bafllam›flt›r. Bir taraftan kendi derdiyle u¤rafl›rken, bir taraftan da susuz yolculara
su vermifltir. Bir taraftan da Asl›’y› arayan Kerem’e, Asl›’n›n gitti¤i yeri söyleyen odur.
O sevdadan anlar, bir damlas› dahi topra¤a s›zmaz, her damlas›yla insanlara yararl›
olur.

Bir damlas›n› susuz güle vermek için ba¤dan ba¤a gezer.

fiimdi ne flairler yafl döker, ne de afl›klar a¤lar. Eski sevdalar (Ferhat ile fiirin,
Kerem ile Asl›’n›nki  gibi aflklar) tarihe kar›flm›flt›r. Eski sevdalar› görmek için Çoban
Çeflmesi bir sa¤a bir sola ça¤lamaktad›r.

Çoban Çeflmesi, halk edebiyat›n›n etkisiyle, dörtlük naz›m birimiyle yaz›lm›flt›r.
Uyak düzeni abab, cccb, dddb vb. tarz›ndad›r(11’li hece ölçüsüyle yaz›lm›flt›r.).

Faruk Nafiz Çaml›bel halk fliiri anlay›fl› içerisinde sade bir dil ve içli bir söyleyiflle
duygular›n› dile getirmektedir. Bu içtenlik fliirin gücünü art›rmaktad›r.
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KIZILIRMAK KIYILARI

Kardafl, senin dediklerin yok,

Halay çekilen toprak bu toprak de¤il.

Ç›k hele Anadoluya,

Kamyonlarla gel, ka¤n›larla gel gayr›,

O kadar uzak de¤il.

Çam› bitmifl, kava¤› azalm›fl,

Gamla örtülü bay›rlar, ç›plak de¤il.

Yedi ay k›fltan sonra,

Yefleren senin yaflamand›r,

Yaprak de¤il.

Yersin, içersin sofras›ndan, üç yüz senedir,

Kuvvetlisin ama, kuvvet hak de¤il,

Bak›ms›zl›klarla göçüp gitmifl bir cihan,

Mevsimler so¤umufl, sular azalm›fl,

Bu¤day, Selçuklulardan kalan baflak de¤il.

HAZIRLIK

Anadolu’da yaflam nas›ld›r? Yüzy›llard›r kendi hâline b›rak›lan bu insanlar için
neler yap›labilir? Onlar›n yaflam düzeyleri nas›l yükseltilir?

FAZIL HÜSNÜ DA⁄LARCA

ANLAMA YORUMLAMA

1. Yukar›daki fliirde geçen Kerem ile  Asl›,  Leyla ve Mecnun kimdir? Bunlar›n 
hayatlar›n› araflt›r›n›z?

2. Çoban Çeflmesi ne zaman akmaya bafllam›fl? Çoban Çeflmesi’nin akmaya 
bafllamas› ile Ferhat ile fiirin hikâyesinin kahraman› Ferhat’›n da¤lar› delmesi 
aras›nda nas›l bir ilgi vard›r? Araflt›r›n›z.

3. Çoban Çeflmesi nas›l tasvir ediliyor?

4. Çoban Çeflmesi’nin ne gibi özellikleri vard›r?

5. Bugün eski sevdalar niçin yoktur? Çoban Çeflmesi onlar› görmek için ne 
yap›yor?

Faz›l Hüsnü Da¤larca

☛

☛
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Parça parça yar›lm›fl öküz ard›nda,

Parma¤› üç pâre, t›rna¤› ak de¤il

Utan›r elin aya¤›n,

Korkars›n yak›ndan görsen,

Eli el de¤il, aya¤› ayak de¤il.

Gün do¤ar, tarla kufllar› uçuflurlar,

A¤›r bir ayd›nl›k, bildi¤in flafak de¤il.

Öyle dalm›fl ki yüzy›llar süren uykusuna,

Uyand›ramazsan

Uyanacak de¤il.

Dertle, sefaletle yüklü

Siyah lefllerle kararm›fl, berrak de¤il.

Ça¤layan ne?

Akan kim?

K›z›l›rmak de¤il.

Kardafl, görmüyorum ama hâlâ duyabiliyorum,

Geçmifl zamanlar geleceklerden parlak de¤il

Vakte flahadet edercesine yükselmifl,

Akflam par›lt›s›ndan, bütün zaferler üzerine,

Da¤lar dalgalanmakta, bayrak de¤il.

Faz›l Hüsnü Da¤larca
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ANLAMA YORUMLAMA

Yukar›daki aç›klamalara göre afla¤›daki sorular› cevaplay›n›z.

1. fiair “kardafl” diye kime sesleniyor? Seslendi¤i insanla r Anadolu’yu nas›l görüyor?

2. fiiirde Anadolu co¤rafyas› nas›l tasvir ediliyor?

3. Anadolu insan› ne hâldedir?

4. Her k›t’an›n sonunda tekrar edilen “de¤il” sözcükleri, k›t’alar aras› bir anlam 
ba¤› kuruyor mu?

5. fiiirin ana düflüncesi nedir?

6. fiiire, iflledi¤i konu bak›m›ndan ne ad verilebilir? (lirik, epik, pasroral, satirik vb.)

7. fiiiri  yap› (biçim)  yönünden inceleyiniz. Belli bir ölçü ve  uyak düzeni var m›? 
Belirtiniz.

Yukar›da okudu¤unuz K›z›l›rmak K›y›lar› adl› fliirde yüzy›llar boyu yüzüstü
b›rak›lan Anadolu insan›n›n ac› yaflam› dile getirilmektedir. Bu fliirin yaz›ld›¤› döneme
kadar pek çok ayd›n›m›za Anadolu,  fl›r›l fl›r›l sular›n akt›¤›, yemyeflil ovalar› olan, her
taraftan kaval seslerinin geldi¤i bir masal ülkesi gibi anlat›lm›flt›r. Anadolu özellikle
baz› Cumhuriyet Dönemi flairlerinden k›rsal bölge yaflam›na uzak olanlarca böyle
alg›lan›lm›fl ve tan›t›lm›flt›r.

Oysa Anadolu’da yaflam yukar›da anlat›lanlardan çok farkl›d›r. Halay çekilen
toprak bu toprak de¤ildir, çam› kava¤› azalm›flt›r.K›fl› yedi ay sürmektedir. ‹nsanlar 
tarlalar›n› karasabanla sürmektedir. Öküz ard›nda elleri parça parça olmufltur,
b a k › m s › z d › r. Topraklar›n verimlili¤i azalm›flt›r. Halk cahildir, yüzy›llard›r süren
uykusundan uyanacak gibi de¤ildir.

fiair bu insanlar›n ac›s›n› yüre¤inde hissetmektedir.

fiiir serbest ölçüyle söylenmifltir. Dizelerdeki hece say›lar› eflit de¤ildir. Belli bir
uyak düzeni de yoktur. Uzunlu k›sal› dizelerin sa¤lad›¤› uyum ile baz› sözcüklerin
uyaklanmas› ve baz› sözcüklerin tekrar edilmesi bir  ahenk yaratmaktad›r. Örne¤in
toprak de¤il, uzak de¤il, yaprak de¤il, baflak de¤il, ak de¤il vb.

fiiir befler dizelik k›t’alardan oluflmakta, k›t’alar aras› anlamsal bir ba¤lant› 
kurulmaktad›r.

AÇIKLAMALAR

☛
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D‹⁄ER MET‹NLER

‹LÂH‹
Taflt›n yine deli gönül
Sular gibi ça¤lar m›s›n
Akt›n yine kanl› yafl›m
Yollar›m› ba¤lar m›s›n

N’idem elim ermez yâre
Bulunmaz derdime çâre
Oldum ilimden âvâre
Beni bunda e¤ler misin

Yavu k›ld›m ben yoldafl›
Onulmaz ba¤r›m›n bafl›
Gözlerimin kanl› yafl›
Irmak olup ça¤lar m›s›n

Ben toprak oldum yoluna
Sen afl›r› gözetirsin
fiu karfl›ma gö¤üs geren
Tafl ba¤›rl› da¤lar m›s›n

Hârâmi gibi yoluma
Arkuri inen karl› da¤
Ben yârimden ayr› düfltüm
Sen yolumu ba¤lar m›s›n

Karl› da¤lar›n bafl›nda
Salk›m salk›m olan bulut
Saç›n çözüp benim için
Yafl›n yafl›n a¤lar m›s›n

Esridi Yunus’un can›
Yolday›m illerim hani
Yunus düflde gördü seni
Sayru m›s›n sa¤lar m›s›n

Yunus Emre
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NED‹M

GAZEL

1- Murâd›n anlar›z ol gamzenin iz’ân›m›z vard›r

Belî söz bilmeyiz ammâ biraz irfân›m›z vard›r.

2- O flûhun sundu¤u peymâneyi reddetmeyiz elbet

An›nla böylece ahdetmifliz peymân›m›z vard›r

3- Münâsibdir sana ey t›fl-› nâz›m huccretin al gel

Befliktâfla yak›n bir hâne-i virân›m›z vard›r

4- Elin koy sîne-î billûra rahm et âfl›ka zîra

Beyâz üzre bizim de pençe bir fermân›m›z vard›r

5- Güzel sevmekte zâhid müflkilin vâr ise bizden sor

Bizim ol fende çok tahkîkimiz îtkaan›m›z vard›r

6- Koçup her fleb miyân›n cân›na can katmada â¤yâr

Behey zâlim sen insâf et bizim de cân›m›z vard›r.

7- S›k›lma bezme gel bigâne yok da’vetimiz ancak

Nedîma bendeniz var bir dahi sultân›m›z vard›r

Vezni: Me fâ î lün /me fâ î lün / me fâ î lün / me fâ î lün

.   -  -  -  / .   -  -   -    /   .  -  -  -    /   .   -  -   -  
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GÜNÜMÜZ TÜRKÇES‹YLE

1- O süzgün yan bak›fl›n murad›n› anlar›z, anlay›fl›m›z vard›r:

evet, söz bilmeyiz amma biraz irfan›m›z vard›r.

2- Elbette o fluhun (güzelin) sundu¤u kadehî reddetmeyiz.

onunla böyle sözleflmiyiz, and›m›z vard›r.

3- Ey nazl› yavrum, münasiptir sana, hüccetini (belgelerini vb.) al gel;

Befliktafl’a yak›n viran bir evimiz vard›r.

4- Billur sineye elini koy, afl›ka ac› çünkü

bizim de üzerinde pençe benzeri ferman›m›z vard›r.

5- Zahit, güzel sevmekte müflkülün varsa, bizden sor;

Bizim o fende inceleyip araflt›rmam›z, sa¤lam bilgimiz vard›r.

6- Rakipler her gece belini sar›p can›na can katmada;

Behey zalim, insaf et, bizim de can›m›z vard›r.

7- S›k›lma, meclise gel, yabanc› yok, ça¤r›l› olarak sadece,

Nedim kulunuz var, bir de sultan›m›z vard›r.



TÜRKÜ

BURÇAK TARLASI

Sabahtan kalkt›m ki ezan sesi var

Ezan sesi de¤il, burçak yas› var

Sorun flu adama kaç tarlas› var

Aman ne zor imifl burçak yolmas›

Burçak tarlas›nda gelin olmas›.

Sabahtan kalkt›m da sütü piflirdim

Sütün köpü¤ünü yere tafl›rd›m

Burçak tarlas›nda akl›m flafl›rd›m

Aman ne zor imifl burçak yolmas›

Burçak tarlas›nda gelin olmas›

Elimin k›nas›n hamur ettiler

Gözümün sürmesin kömür ettiler

Burçak tarlas›na gelin ettiler

Aman ne zor imifl burçak yolmas›

Burçak tarlas›nda gelin olmas›

Elimi sallad›m de¤di dikene

‹nkisar eyledim burçak ekene

‹lâhî kaynana ömrün tükene

Aman ne zor imifl burçak yolmas›

Burçak tarlas›nda gelin olmas›

Eflatun Cem Güney

(Folklor ve Halk Edebiyat›)
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Eflatun Cem Güney



TÜRK EDEB‹YATI 1

164

KOfiMA

Siyah perçemini dökmüfl yüzüne
Sal›narak gelen humaya bak›n
Kimden söz iflitmifl düflmüfl yüzüne
Keder yak›flmayan simaya bak›n.

Ak gö¤sün üstüne bir ba¤ dikilmifl
Binbir çeflit çiçeklerden ekilmifl
Dün u¤rad›m bir ücraya çekilmifl
Bulut mu kaplam›fl flu aya bak›n

Elin siteminden a¤larken gördüm
Gül dibinde perçem ba¤larken gördüm
Bir seher ak p›nar ça¤larken gördüm
Davut Sularî’deki sevdaya bak›n.

Davut Sularî

SEMA‹
Tutam yâr elinden etutam
Ç›kam da¤lara da¤lara
Olam bir yaral› bülbül
‹nem ba¤lara ba¤lara

Birin bilir binin bilmez
Bu dünya kimseye kalmaz
Yâr ismini desem olmaz
Düfler dillere dillere

Emrah der bu günümdür
Arfla ç›kan tütünümdür
Yâre gidecek günümdür
Düflem yollara yollar›

Erzurumlu Emrah

Davut Sularî
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ÖLÇME VE DE⁄ERLEND‹RME

* Farkl› dönemlere ait yukar›daki metinleri inceleyiniz. 

* Yukar›daki metinleri karfl›laflt›r›n›z. Aralar›ndaki benzeyen ve ayr›lan yönleri 
söyleyiniz.

* Metinlerin yap›sal özelliklerini söyleyiniz.

* Sevdi¤iniz fliirlerden oluflan bir antoloji oluflturunuz.

* Topluluk karflp›s›nda fliir okumaya çal›fl›n›z. 

* Sevdi¤iniz fliirleri ezberleyiniz. 

TOKAT’A DO⁄RU
Çaml›bel’den Tokat’a do¤ru
Tozlu yollar›n akt›¤› ›rmak!
Ben seni çoktan unuttum;
Sen de unuttun mu, dön geri bak.

Atlar›n kuyru¤u dü¤ümlü,
Bir yandan ya¤mur ya¤ar, ›slak;
Bir yandan hamutlar flak flak eder;
Bir yandan tekerlekler döner, dön geri bak.

Orda, derenin içinde
‹ki üç akçakavak.
Tekerlekler döner, bafl›m döner,
Kavaklar yefleriyor, dön geri bak.

Orda, derenin içinde
‹ki üç ç›r›lç›plak
Alçac›k dam› düflündükçe
Gözlerim yaflar›yor, dön geri bak.

Irmaklar gibi uzaklafl›r
Bir türkü kadar uzak
Tekerlek iki çizgi b›rak›r,
Hamutlar flak flak eder, dön geri bak.

Cahit Külebi

Cahit Külebi
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 ÖZET

Bir dönemdeki sosyal, siyasî, idarî, adlî, askerî, dinî güçlerin, sivil toplum 

örgütlerinin, ticarî hayat›n, e¤itim etkinliklerinin birlikte oluflturdu¤u ortam ve bunlar›n

hiçbirine indirgenemeyen duygu, anlay›fl ve zevk bütününe “zihniyet” denir. Her sanat

eseri bir zihniyetin ürünüdür.

Bir fliirde ahenk;, ses ak›fl›, söyleyifl, ritm, ölçü ve uyaklar›n bir uyum içerisinde

kurulmas›yla sa¤lan›r. Türk edebiyat›nda üç tür ölçü kullan›lm›flt›r: Bunlar hece, aruz

ve serbest ölçüdür. Dize sonlar›ndaki ses benzerli¤ine  uyak denir. Uyaklar seslerine ve

düzenlerine göre ikiye ay›r›l›r. Seslerine göre uyaklar cinasl›, yar›m, tam, zengin ve

tunç uyak olarak s›n›fland›r›l›rlar. Düzenlerine göre ise düz uyak, karma uyak, çapraz

uyak olarak s›n›fland›r›l›r.

fiiirde kullan›lan dil, günlük dilden farkl›d›r. fiairler, yazarlar günlük dildeki 

sözcüklere yeni anlamlar katarlar. ‹mge ve hayallerden yararlan›rlar. Böylece bizim

duygu ve imge dünyam›z› zenginlefltirirler.

fiiir; dil, yap› anlam ve ahenk ögeleriyle uyum içerisinde bir bütünlük oluflturur.

Anlam ve ses kaynaflmas›ndan oluflan birimler bir düzen içerisinde birbirleriyle birleflir.

Anlam ve ses kaynaflmas›ndan oluflan en küçük birime naz›m birimi denir. Dize,

beyit, üçlük, dörtlük, k›ta vb. birer naz›m birimidir.

Daha önce yaflam›fl flairlerin eserleri bir gelene¤i oluflturur. Her dil, tarihî ak›fl

içerisinde fliir dilini oluflturur. Bu bak›mdan Türk edebiyat›n›n kökeni ‹slâmiyetten

önceki döneme kadar (7 ve 8 .yy.) uzan›r.

Bir fliirin kapal› olan yönlerini aç›klamaya, onu anlafl›l›r hâle getirmeye yorumlama

denir. fiiir, onu okuyan kiflinin kültürüne, anlay›fl›na, zevkine ve içinde bulundu¤u 

ruhsal durumuna göre anlam de¤eri kazan›r. Kiflide birtak›m duygular uyand›r›r. fiiir ile

yazar› aras›nda mutlaka bir ba¤ vard›r.

Dizeler hâlinde ölçülü, uyakl› yaz›lan fliirlere manzume denir. Ancak her manzume

fliir de¤ildir. fiiir insanda birtak›m duygular uyand›r›r ve estetik bir yönü vard›r. fiiirler

iflledikleri konu bak›m›ndan; didaktik, lirik, epik, pastoral ve satirik gibi çeflitli türlere

ayr›l›r. E¤itmek, nasihat etmek amac›yla yaz›lan›na didaktik; duygu, heyecan ve coflku

uyand›ran›na lirik; kahramanl›k, yi¤itlik konular›n› iflleyene epik; do¤al güzelliklerini

iflleyenine pasatoral ve bir kifliyi ya da davran›fl› elefltiriyorsa satirik ad›n› al›r.
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✎ TEST II

1. Bir dönemdeki sosyal, siyasî, idarî, adlî, askerî vb. ile e¤itim etkinliklerinin 
birlikte oluflturdu¤u ortam ve bunlar›n hiçbirine indirgenemeyen duygu, anlay›fl ve
zevk bütününe ne ad verilir?

a) zihniyet

b) anlay›fl

c) zevk ortam›

d) duygu ortam›

2. Bir fliirde afla¤›dakilerden hangisi ahenk sa¤lamaz?

a) ölçü

b) uyak

c) redif

d) konu

3. Üç yüz altm›fl alt› ata binse

Kanl› geyik üzerine kavga kopsa

Kardafll› yi¤itler kalkan kopar olur.

Dede Korkut

Yukar›daki dizelerde 1, t, ve k sesleri bir kaç kez tekrar edilmektedir. Bu tekrarlar›n
oluflturdu¤u ahenge ne ad verilir?

a) seci

b) aliterasyon

c) redif

d) cinas
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4. Ak sadeler

Giyinin ak sadeler

Gözlerimin yafllar›

Mermere aksa deler

Yukar›daki “ak sadeler - aksa deler” sözcüklerinin yaz›l›fllar› ayn›, anlamlar›
farkl›d›r. Bu tür uyaklara ne ad verilir?

a) aliterasyon

b) seci

c) ahenk

d) cinas

5. fiiir; dil, yap›, anlam ve ahenk ögelerinin bir uyum içerisinde bir bütünlük 
oluflturmas›yla meydana gelir. Bütünlük oluflturan en küçük birime ne ad verilir?

a) dize

b) beyit

c) k›ta

d) dörtlük

Afla¤›daki cümlelerin do¤ru olan›na  D, yanl›fl olan›na Y koyunuz.

6.  . . . . . .Anlam ve ses kaynaflmas›ndan oluflan en küçük birime naz›m birimi denir.

7.  . . . . . .Bir fliirin kapal› olan yönlerini aç›klamaya, onu anlafl›l›r hâle getirmeye 

yorumlama denir.

8.  . . . . . .fiiir, onu okuyan kiflinin kültürüne, anlay›fl›na, zevkine ve içinde bulundu¤u

ruhsal durumuna göre anlam kazan›r.

9.  . . . . . .Ölçülü, uyakl›, dizeler hâlinde yaz›lan yaz›lara nesir denir.

10. fiiirler iflledikleri konu bak›m›ndan; didaktik, lirik, epik satirik ve pastoral

fliir türlerine ayr›l›r.


