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‹‹SSTT‹‹KKLLÂÂLL  MMAARRfifiII

Korkma, sönmez bu flafaklarda yüzen al sancak;

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin y›ld›z›d›r, parlayacak;

O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olay›m, çehreni ey nazl› hilâl!

Kahraman ›rk›ma bir gül! Ne bu fliddet, bu celâl?

Sana olmaz dökülen kanlar›m›z sonra helâl...

Hakk›d›r, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl!

Ben ezelden beridir hür yaflad›m, hür yaflar›m. 

Hangi ç›lg›n bana zincir vuracakm›fl? fiaflar›m!

Kükremifl sel gibiyim, bendimi çi¤ner, aflar›m.

Y›rtar›m da¤lar›, enginlere s›¤mam, taflar›m.

Garb›n âfâk›n› sarm›flsa çelik z›rhl› duvar,

Benim iman dolu gö¤süm gibi serhaddim var.

Ulusun, korkma! Nas›l böyle bir iman› bo¤ar,

“Medeniyet!” dedi¤in tek difli kalm›fl canavar?

Arkadafl! Yurduma alçaklar› u¤ratma, sak›n.

Siper et gövdeni, dursun bu hayâs›zca ak›n.

Do¤acakt›r sana va’detti¤i günler Hakk’›n...

Kim bilir, belki yar›n, belki yar›ndan da yak›n.

Bast›¤›n yerleri “toprak!” diyerek geçme, tan›:

Düflün alt›ndaki binlerce kefensiz yatan›.

Sen flehit o¤lusun, incitme, yaz›kt›r, atan›:

Verme, dünyalar› alsan da, bu cennet vatan›.

Kim bu cennet vatan›n u¤runa olmaz ki fedâ?

fiühedâ f›flk›racak topra¤› s›ksan, flühedâ!

Cân›, cânân›, bütün var›m› als›n da Huda,

Etmesin tek vatan›mdan beni dünyada cüdâ.

Ruhumun senden, ‹lâhi, fludur ancak emeli:

De¤mesin mabedimin gö¤süne nâmahrem eli.

Bu ezanlar -ki flahadetleri dinin temeli-

Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- tafl›m,

Her cerîhamdan, ‹lâhi, boflan›p kanl› yafl›m,

F›flk›r›r ruh-› mücerred gibi yerden na’fl›m;

O zaman yükselerek arfla de¤er belki bafl›m.

Dalgalan sen de flafaklar gibi ey flanl› hilâl!

Olsun art›k dökülen kanlar›m›n hepsi helâl.

Ebediyen sana yok, ›rk›ma yok izmihlâl:

Hakk›d›r, hür yaflam›fl, bayra¤›m›n hürriyet; 

Hakk›d›r, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl!

MMeehhmmeett  ÂÂkkiiff  EERRSSOOYY
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ATATÜRK'ÜN

GENÇLİĞE HİTABESİ

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk cumhuriyetini, ilelebet, muha-

faza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli ha-

zinendir. İstikbalde dahi, seni, bu hazineden, mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî,

bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen,

vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin!

Bu imkân ve şerait, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyeti-

ne kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili

olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersaneleri-

ne girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir.

Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktida-

ra sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sa-

hipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u

zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl

ve cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asîl kanda mev-

cuttur!
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Ünite ve konu başlıklarını gösterir.

Üniteye ait konu başlıklarını gösterir.

Konuyla ilgili ön bilgilerinizi harekete geçire-
cek, yeni edineceğiniz bilgilere zemin oluştura-
cak etkinliklerin bulunduğu bölümü gösterir.

İşlenecek konu başlığıyla ilgili bilgileri kavra-
yabilmeniz için verilen metin ya da metinlerle
bunlara ait etkinliklerin bulunduğu bölümün baş-
lığıdır.

İşlenen konuyla ilgili edinilen bilgilerin me-
tinle ilişkilendirildiği, yorumlama ve güncelleme-
nin yapıldığı bölümün başlığıdır.

İşlenen konuyla ilgili etkinlikleri gösterir.

Konu başlığı altında, işlenen konuyla ilgili
edinilen bilgilerin değerlendirildiği süreç başlığı-
dır.

Her ünite sonunda, tüm konu başlıklarıyla il-
gili edinilen bilgilerin değerlendirilmesini sağla-
yacak etkinliklerin bulunduğu başlıktır.

Proje ve performans çalışmalarını gösterir.

Konu, metin, dönem, yazar, şair vb. ile ilgili
araştırma etkinliklerinin gösterildiği bölümün
başlığıdır.

ORGAN‹ZASYON fiEMASI

Not: Grup çalışması şeklinde yaptığınız etkinliklerden sonra birlikte çalıştığınız arkadaşlarınız için kitabınızın 196.
sayfasındaki “Akran Değerlendirme Formu”nu doldurunuz. Ayrıca okumanız için önerilen kitapları bitirdikten sonra kitabınızın
197. sayfasındaki “Kitap Okuma ve Değerlendirme Formu”nu doldurunuz.
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TARİH İÇİNDE TÜRK EDEBİYATI

Osmanlı Dönemi çini sanatından bir örnek

(www.mkutup.gov.tr)

I. ÜN‹TE
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1. EDEBİYAT TARİHİ

1. “Uygarlık, tarih, edebiyat, kültür, edebiyat tarihi ve uygarlık tarihi” kavramlarını araştırı-
nız. Araştırma sonuçlarını defterlerinize yazınız.

2. Sınıfa Şehzade Mustafa’nın öldürülmesini konu alan düz yazı, şiir, resim, minyatür
getiriniz ve bunları sınıf panosuna asınız.

3. “Göç Destanı”nın özetini bulunuz. Metni okumak üzere sınıfa getiriniz.

4. Tarih bilimi ile edebiyat arasındaki ilişkiyi araştırınız.

Araştırma

HHAAZZIIRRLLIIKK

1.

YEMEN TÜRKÜSÜ

Havada bulut yok, bu ne dumandır
Mahlede ölü yok, bu ne şivandır
Ana ben ölmedim, bu ne figandır

Eli Yemen’dir, gülü çemendir
Giden gelmiyor, acep nedendir
...

Anonim

Halk Edebiyatına Giriş

hzl.: Şükrü Elçin

Yukarıdaki iki şiiri sessiz okuma yöntemi ile bir kez okuyunuz. Ardından sınıf içinde iki grup

oluşturunuz. Çekeceğiniz kura ile grupların okuyacağı şiiri belirleyiniz. İnceleyeceğiniz şiirin han-

gi tarihî olay üzerine yazılmış olabileceğini ve bu tarihî olay hakkında neler bildiğinizi tartışınız.

Ulaştığınız sonucu grup temsilcilerinin aracılığıyla sınıfla paylaşınız.

2. Sınıfta iki gruba ayrılınız. Belirtilen görev dağılımına göre incelemenizi yapınız. Birinci
grup olarak “XVI. yüzyıl, ikinci grup olarak da XXI. yüzyıl şartlarında Ankara’dan İstanbul’a giden
bir yolcunun durumunu düz yazı, şiir ya da resimle anlatınız. Yaptığınız bu çalışmaları daha sonra
arkadaşlarınızla paylaşınız. Bu yolculuklardaki değişen ve değişmeyen unsurları tartışarak belir-
leyiniz. 

ANTEPLİ ŞAHİN

Ben Antepliyim, Şahin’im ağam.
Mavzer omzumda yük.
Ben yumruklarımla dövüşeceğim.
Yumruklarım memleket kadar büyük.

Hey, hey!
Yine de hey hey!
Kaytan bıyıklarım, delişmen çağım
Düşman kurşunlarına inat köprü başında
Memleket türküleri çağıracağım.
...

Yavuz Bülent Bakiler
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11..  mmeettiinn

ŞEHZADE MUSTAFA’NIN ÖLDÜRÜLMESİ

... 
Rüstem Paşa’nın karısı Mihr-i Mah Sultan, Şehzade Sultan Bayezid’in ana baba bir kardeşi ol-

ması dolayısıyla saltanat mirasının Bayezid’e geçmesine çalıştığından büyük şehzade Sultan Mustafa,
Rüstem Paşa’ya çok kızıyordu. 

İran Şahı’nın bazı Osmanlı sınır bölgelerine zarar verdiği duyulunca Rüstem Paşa Anadolu’ya
yollandı. Fakat Rüstem Paşa, Şehzade Sultan Mustafa’nın eyalet merkezine varınca tutulup öldürüle-
ceği haberini Kanuni’ye bildirdiğinde kendisi İstanbul’a çağırıldı. 

Bir yandan Rüstem Paşa’nın kışkırtması, öte yandan gene bunun uydurması olarak yeniçerilerin,
padişahın ihtiyarlığından ve Şehzade Mustafa’nın tahta layık olduğunu söyledikleri şeklindeki dedikodu-
lardan, bu şehzadenin tahta çıkmak için çalıştığına dair Sultan Süleyman’da müthiş bir kuşku uyandı. 

Bu nedenle oğlunu ortadan kaldırmayı aklına koyan padişah H 960 / M 1553 yılında, İran seferi-
ne çıkacağı haberini yayarak İstanbul’dan ayrılıp Karaman Ereğlisi’ne geldi. 

Şehzade Sultan Mustafa babasının yanına çağırıldı ve kırk yaşındayken orada şehit edildi. 
...

Mustafa Nuri Paşa

Netayic ül - Vukuat

Kurumları ve Örgütleriyle

Osmanlı Tarihi, II. Cilt

hzl.: Neşet Çağatay

22..  mmeettiinn

ŞEHZADE MUSTAFA’NIN ÖLDÜRÜLMESİ

… 
Rüstem Paşa hareketinden sonra Aksaray taraflarına gelince güya yeniçerilerin Şehzade Musta-

fa’ya temayülleri olduğunu ve askerin, ihtiyarlığı sebebiyle sefere çıkamayan padişahı hal ile Dimeto-
ka’da oturtup Mustafa’yı hükümdar ilan etmek istedikleri şayiasının yayılmakta olduğunu bildirmek üze-
re sipahiler ağası bulunan Kızıl Ahmedlilerden Şemsi Ağa (Meşhur Şemsi Ahmed Paşa) ile çavuşbaşı-
yı İstanbul’a yolladı ve padişahın bizzat askerin başında sefere çıkmasını arz ile Aksaray’dan ileri git-
meyerek emir bekledi. 

Padişah bunu haber alınca Rüstem Paşa’yı geri çağırdı ve 1553 Ağustos sonlarında kendisi İran
seferine çıktı, Kütahya Valisi Bayezid’i Rumeli muhafazasında bulunmak üzere Edirne’ye gönderdi. Bol-
vadin’e gelince Saruhan (Manisa) Valisi Selim orduya gelerek el öptü; bundan sonra padişah, Karaman
Ereğlisi bir konak geçilince Aktepe konağına geldiği vakit sefere memur olan Şehzade Mustafa orduya
iltihak eyleyerek çadırı kuruldu. Ertesi günü kanun üzere ileri gelen devlet adamları Mustafa’nın çadırı-
na gidip el öptüler ve hilat giydiler, bundan sonra şehzade babasının elini öpmek üzere divanhane ça-
dırına geldi, vezirler selamlayıp önüne düşüp çadıra kadar getirdiler, çadıra girdiği zaman babasını gö-
remeyince şaşırdı, yedi dilsiz kendisini karşıladılar ve hemen üzerine atılarak şehit etmek istediler, Şeh-
zade Mustafa bunların elinden kurtulup babasının yanına doğru kaçarken saray hademelerinden Zal
Mahmud Ağa arkasından yetişip şehzadeyi altına alıp şehit etti (1553). 

Mustafa’nın şehit edildiğini duyan yeniçeriler buna sebep olanların cezalandırılmasını isteyerek
ayak dirediklerinden Rüstem Paşa veziriazamlıktan azlolunup ikinci vezir Kara Ahmed Paşa tayin edil-
di fakat yetişmiş olan bu şehzadenin ölümü uzun zaman tesirini muhafaza etti. Bu katil hadisesi sebe-
biyle şair Taşlıcalı Yahya Bey çok acıklı bir mersiye yazmış ve bu mersiye asker arasında okunarak te-
essürü devam etmiştir: 

‹‹NNCCEELLEEMMEE
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Meded meded ki cihanın yıkıldı bir yanı 
Ecel Celâlîleri aldı Mustafa Hânı 

beytiyle başlayan bu meşhur mersiyenin bir yerinde,
Getirdi arkasını yere Zâl-i devr-i zaman 
Vücuduna sitem-i Rüstem ile irdi ziyân 

beytiyle bu katilde medhali olan Zal Mahmud Ağa ile Rüstem Paşa’yı açıkça göstermiştir. Rüstem Paşa
ikinci defa veziriazam olduğu zaman Yahya Bey’i çağırarak öldürmek istemiş ise de Sultan Süleyman
muvafakat etmemiş ve İzvornik Sancağı’nda otuz bin akçelik bir zeametle İstanbul’dan uzaklaştırmıştır.

hzl.: İsmail Hakkı Uzunçarşılı

Dünya Tarihi

Osmanlı Tarihi, II. Cilt

33..  mmeettiinn
ŞEHZADE MUSTAFA MERSİYESİ

I
1. Meded meded bu cihânun yıkıldı bir yanı 

Ecel Celâlîleri aldı Mustafa Hânı 

2. Tolundı mihr-i cemâli bozuldı dîvânı 
Vebâle koydılar âl ile Âl-i Osmânı 

3. Geçerler idi geçende o merd-i meydânı 
Felek o cânibe döndürdi şâh-ı devrânı 

4. Yalancınun kurı bühtânı buğz-ı pinhânı 
Akıtdı yaşumuzu yakdı nâr-ı hicrânı 

5. Cinâyet itmedi cânî gibi anun cânı 
Boğuldı seyl-i belâya tağıldı erkânı 

6. N’olaydı görmeye idi bu mâcerâyı gözüm 
Yazuklar ana revâ görmedi bu râyı gözüm 
...

IV 
1. Getürdi arkasını yire Zâl-i devr-i zamân 

Vücûdına sitem- i Rüstem ile irdi ziyân 

2. Döküldi gözyaşı yılduzları çoğaldı figân 
Dem-i memâtı kıyâmet güninden oldı nişân 

3. Girîv ü nâle vü zâr ile toldı kevn ü mekân 
Akar su gibi müdâm ağlamakda pîr ü cuvân 

4. Vücûd iline akın saldı akdı eşk-i revân 
Eyâ serîr-i saâdetde pâdişâh-ı cihân 

Minyatür (Levnî)
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5. O cân-ı âdemiyân oldı hâk ile yeksân 
Diri kala ne revâdur fesâd iden şeytân 

6. Nesîm-i subh gibi yerde koma âhumuzı 
Hakâret eylediler nesl-i pâdişâhumuzı

Yahyâ Bey

Yahyâ Bey ve Dîvânı’ndan Örnekler

hzl.: Mehmed Çavuşoğlu

Günümüz Türkçesiyle

I
1. Yetişin, yetişin! Bu dünyanın bir yanı yıkıldı, ecel celâlîleri (İlk olarak Yavuz Sultan devrinde or-

taya çıkan Bozoklu Derviş Celâl’in adamlarına ve ondan yana olanlara, sonraları da türeyen bütün eş-
kıyaya verilen ad.) Mustafa Han’ı aldı! 

2. Güzel yüzünün güneşi dolundu (battı), divanı bozuldu; Osmanoğlu’nu (Kanuni Süleyman’ı) hi-
le ile günaha soktular. 

3. Dedikodu ettiklerinde meydanların o merdinin (kahraman şehzadenin) aleyhinde bulunurlardı;
zamanın padişahını (Kanuni’yi) felek o tarafa döndürdü (Yalancıların iftiralarına kulak verir eyledi.). 

4. Yalancının kuru iftirası, kininin gizli ateşi, gözlerimizin yaşını akıttı ve ayrılık ateşini tutuşturdu. 
5. Onun canı cani gibi cinayet işlemedi (Ne bir ağır suçu ne içinde bir kötü niyeti vardı.); bela se-

linde boğuldu, temel direği yıkıldı. 
6. Ne olurdu, gözüm bu macerayı görmeseydi; yazıklar olsun! Gözüm bu düşünceyi (padişahın

kötü kanaatini) ona layık görmedi.
...
IV
1. Dönen zamanın Zâl’i arkasını yere getirdi, Rüstem’in hilesiyle vücuduna ziyan erişti. 
(“Zâl”, ihtiyar demektir. İran’ın mitolojik kahramanı Rüstem’in babasıdır. Buradaki Zâl, Mahmut’tur

ki sonradan paşa olmuştur. Rüstem ise Kanuni’nin damadı, o sırada sadrazam olan Rüstem Paşa’dır.) 
2. Gözyaşı yıldızları döküldü, ağlaşıp çığrışmalar çoğaldı; ölüm anı kıyamet gününden bir alamet oldu. 
3. Yer ve gök feryat ve inilti ile doldu, genç ve ihtiyar akarsu gibi durmadan ağlamakta, 
4. Ey kutluluk tahtındaki cihan padişahı! Akan gözyaşları varlık ilini bürüdü.
5. O âdemoğlunun canı toprakla bir oldu, fesatlığı yapan şeytanın diri kalması doğru mudur?
6. (Ey Tanrım), padişahımızın soyuna hakaret ettiler (Alçalttılar.), ahımızı seher yeli gibi yerde ko-

ma (Ahımızı huzuruna yükselt ve bedduamızı kabul et.). 

44..  mmeettiinn
XIII. YÜZYILDA ANADOLU’DA GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI

...
Moğollara yenik düşerek Moğol egemenliğini kabul etmek zorunda kalan Selçuklular Dönemin-

de, devlet otoritesinin ortadan kalkması sonucu, halk arasında yalnız Allah’a inanma ve ona ulaşma yo-
lunda yardımcı olacak manevi otoritelere sığınma eğilimi artmıştır. Böylece, Anadolu’da tasavvuf cere-
yanı, mistik bir duyuş ve düşünüş sistemi olmaktan öteye, o dönem insanının hayatıyla birleşen güçlü
bir iman hâline gelmiştir. Bu durum hem göçebe Anadolu insanının hem de şehirlerde yerleşmiş halkın
kendilerine huzur ve umut veren tekkelerin etrafında toplanmalarına neden olmuştur. XIII. yüzyılda ge-
rek tekke hayatının büyük gelişme göstermesi gerekse Arapça, Farsçanın yanı sıra İslam kültürünü iyi
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öğrenmiş aydınların varlığı Anadolu’da başlayıp gelişen dinî-tasavvufi edebiyatın önde gelen temsilci-
lerinden çoğunun yetişmesini sağlamıştır. Daha çok Farsça şiir söyleyen, şehirlerde yetişmiş aydın ta-
baka sufilerine karşılık, Anadolu’ya yayılan Yesevî, Haydari, Bektaşi dervişleri de Türk dilini kullanarak
tekke edebiyatını meydana getirmişlerdir. Böylece, tanıtmaya çalıştığımız bu yüzyılda, şiirlerini yalnız-
ca Farsça yazan şairlerle, Farsça ve Türkçe yazan şairler ve nihayet halk Türkçesi ile halka seslenen
çok sayıda sufi şair yetişmiştir.

XIII. yüzyıl Anadolu’sunun edebî kimliğini tanıtan ve bugün elimizde bulunan eserlerin çoğu Sel-
çuklular Döneminde yazılmıştır. XI ve XII. yüzyıllarda Anadolu’da süren siyasi mücadeleler - büyük ola-
sılıkla - eser verilmesini geciktirmiştir. Selçukluların başlangıçta edebî dilleri Farsça, resmî dilleri ise
Arapçaydı. Daha sonra bir süre, Farsça da resmî dil olarak kullanılmıştır. Farsçanın Selçuklular tarafın-
dan ağırlıklı olarak kullanılmasında, Selçuklu sultanlarının, İran’ın Safeviler Dönemi saray geleneğine
özenerek etkisinde kalmış olmalarının payı bulunduğu sanılmaktadır. Farsçanın ve onun yanı sıra Arap-
çanın kazandıkları saygınlık ve önem sonucu Anadolu’da Selçuklular Döneminde Farsça ve Arapça
eserler verilmiş; bu durum da yukarıda söylediğimiz istikrardan yoksun siyasi toplum yapısıyla birlikte
Türkçenin edebî dil olarak kullanımını ve gelişimini olumsuz yönde etkilemiştir.

...

Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî

Asıl adı Muhammed Celâleddin olan Mevlânâ, Hora-
san’ın Belh şehrinde 1207 tarihinde doğmuştur. Hakkında
bilgi edinebildiğimiz belli başlı iki kaynak Ahmed Eflâkî’nin
Menâkıbü’l-Ârifin’i ile Sultan Veled’in İbtida-nâme’sidir. Anı-
lan kaynakların verdikleri bilgilere göre dönemin Belh’teki ta-
nınmış bilginlerinden olan Mevlânâ’nın babası Bahaeddin
Veled, Harzem Moğol saldırısına uğramadan kısa bir süre
önce 1212 yılında, ailesi ile birlikte Belh’ten ayrılmıştır. Ba-
haeddin Veled ve ailesi önce İran’a gelmiş burada ünlü mu-
tasavvıf Attar ile görüşmüş daha sonra Hicaz’a, oradan da
Şam yoluyla Anadolu’ya gelmiştir. Aile, Anadolu’nun değişik
yerlerinde kısa süreli kalışlardan sonra eski adı Larende
olan Karaman’a gelerek bir süre burada yaşamış, 1221’de
de Selçuklu Sultanı Alaaddin’in daveti üzerine Konya’ya ge-
lerek yerleşmiştir. Kaynakların verdiği bilgiye göre Konya’da
medrese hocalığı yapan ve vaazları ile çevresinde saygınlık
kazanan Bahaeddin Veled 1230 yılında Konya’da ölmüştür.
Daha sonra Bahaeddin Veled’in öğrencisi Seyyid Burhaned-
din Muhakkık Tırmizî, Mevlânâ’nın hocalığını yapmıştır. Burhaneddin Muhakkık, Konya’da bulunduğu
süre içinde, Mevlânâ’ya tasavvuf bilgilerini öğretmiş, onun düşünce dünyasının biçimlenmesinde etkili
olmuştur. Seyyid Burhaneddin’in ölümünden sonra ise Mevlânâ’nın içine kapanarak çevresinden kop-
maya başladığını gene kaynaklardan öğreniyoruz. Mevlânâ’nın bu kendi içine dönük olarak yalnız kal-
mayı tercih ettiği dönem 1244 yılına kadar sürmüştür. 1244 tarihi Mevlânâ’nın hayatında bir dönüm nok-
tasıdır. Çünkü anılan tarihte Mevlânâ, Konya’ya gelen Şems-i Tebrizî ile tanışır.

...

Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî
(www.selcukluhem.gov.tr)
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Eserleri ve Edebî Kişiliği

Daha önce yeri geldiği için sözünü
ettiğimiz Mesnevi ve Divân, Mevlânâ’nın
iki ana eseridir. Her iki eser de manzum-
dur. Şimdi bu eserleri tanıtmaya çalışalım:

Mesnevi: Mevlânâ’nın eserlerinin en
ünlüsü ve hacimlisi olan Mesnevi; dinî, ta-
savvufi ve ahlaki yanı ağır basan didaktik
bir eserdir. Mesnevi’de işlenen konuların
çoğu öğüt verme amacını güder. Konuların
işlenişinde, hikâye ve fabllarla konuyu
açıklama, örnekleme, verilmek istenen dü-
şünceyi pekiştirme yolu izlenmiştir. Bütün
hikâye ve fablların eserde yer alış amacı,
eğitici, öğretici olmaktır. Bu nedenle, her hikâye bir öğütle bitirilir. Kıssadan hisse çıkarmaya dayanan
bu anlatım tarzı Mevlânâ’dan önce de var olup İslami Dönemde ilk örneklerine İran edebiyatı mesnevi-
lerinde rastlanmaktadır.

...
Eski Türk Edebiyatı Tarihi

hzl.: Mine Mengi

1. Okuduğunuz ilk üç metin tarihin hangi dönemini yansıtmaktadır? Metinlerden hangisi edebîdir?

2. a) Prof. Dr. Mine Mengi’ye ait metinden yararlanarak edebiyat tarihinin hangi konuları incele-
diğini aşağıdaki seçeneklerden doğru olanları işaretleyerek belirtiniz.

Edebî dönem

Şair ve yazarların edebî kişiliği

Şair ve yazarların hayatı

Edebî eserler

b) 2 ve 3. metinlerden ve araştırmalarınızdan da yararlanarak tarih ile edebiyatın nasıl bir iliş-
kisi olabileceğini tartışınız. Ulaştığınız sonuçları sıralayınız.

3. “Uygarlık, tarih, edebiyat, kültür, edebiyat tarihi ve uygarlık tarihi” kavramları hakkında yaptı-
ğınız araştırma sonuçlarını arkadaşlarınızla paylaşınız.

4. Okuduğunuz ilk üç metnin konuyu işleyiş şekillerini karşılaştırınız. Bulduğunuz benzerlikleri ve
farklılıkları sözlü olarak ifade ediniz.

5. a) “Göç Destanı”nın özetini arkadaşlarınızla okuyunuz. 

Mevlânâ’nın eseri Mesnevi
(www.mkutup.gov.tr.)
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MEVLİD

Süleyman Çelebi

Örneklerle Türk Şiir Bilgisi

hzl.: Cem Dilçin

b) Süleyman Çelebi’ye ait yukarıdaki mesnevide Hz. Muhammed’in hayatı anlatılmaktadır. Eser,
dinî konulu bir mesnevidir. Yukarıdaki şiirin yazıldığı dönemle ilgili neler söylenebilir?

c) “Göç Destanı” ve “Mevlid” adlı eserden hareketle edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yeri-
ni belirtiniz.

1. Kültür alanları ile ilgili farklı çalışma, kavram ve nesnelerin bir tarihi vardır. Bunların bütününü
de uygarlık tarihi besler. Uygarlık tarihini besleyen kaynaklar nelerdir? Tespitlerinizi aşağıdaki tabloya
yazınız.

2. Okuduğunuz edebî metinlerden hareketle bir dönem hakkında hangi yönlerden çıkarımlarda
bulunabileceğinizi belirtiniz. Bu çıkarımların yapılması doğru mudur? Nedenini açıklayınız.

3. Edebiyat - tarih ilişkisini açıklayan bir paragraf yazınız. Yazdıklarınızı arkadaşlarınıza okuyunuz.
4. Şehzade Mustafa Mersiyesi’nin işlediği konu itibarıyla yazıldığı dönemi yansıtan tarihî bir bel-

ge olduğu söylenebilir mi? Tartışınız. Ulaştığınız sonucu belirtiniz.

Âmine Hatun Muhammed anesi
Ol sadeften doğdu ol dür dânesi

Ol gice kim doğdu ol Hayrü’l-Beşer
Ânesi anda neler gördü neler

Dedi gördüm ol habîbin anesi
Bir aceb nur kim güneş pervânesi

Berk urup çıktı evimden nâ-gehân
Göklere dek nûr ile doldu cihân

İndiler gökten melekler saf saf
Ka’be gibi kıldılar evim tavaf

Hem havâ üzre döşendi bir döşek
Adı Sündüs döşeyen anı melek

Yarılıp dîvâr çıktı nâ-gehân
Üç bile hûrî bana oldu ıyân

Ba’zılar derler ki ol üç dil-berin
Âsiye’ydi biri ol meh-peykerin

Biri Meryem Hatun idi âşikâr
Birisi hem hûrilerden bir nigâr

Geldiler lutf ile ol üç meh-cebîn
Verdiler bana selâm ol dem hemîn

Çevre yanıma gelip oturdular
Mustafâ’yı birbirine muştular

Dediler oğlun gibi hiç bir oğul
Yaradılalı cihan gelmiş değül
...

Uygarlık Tarihi

Edebiyat

tarihi

AANNLLAAMMAA--YYOORRUUMMLLAAMMAA
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1. Edebiyat tarihinin, medeniyet, düşünce ve kültür tarihi ile de yakından ilgisi vardır. Herhangi

bir düşünüş biçiminin, inanışın veya toplum hayatında görülen bir yeniliğin edebiyatın malzemesi olma-

ması düşünelemez. Telgrafın toplum hayatına girmesiyle
Telgrafın tellerine kuşlar mı konar?
İnsan sevdiğine yârim böyle mi yanar?

türküsü söylenmiştir. Aynı şekilde Osmanlı’nın son döneminde gündelik hayata dâhil olan ve daha çok

savaş yıllarında asker sevkiyatında yararlanılan tren;
Kara tren koy da gel,
Askerini say da gel.

biçiminde türkülere konu olmuştur.

Okuduğunuz metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Edebiyat tarihinin kültür tarihi ile yakından ilgisi olduğu

B) Herhangi bir düşünüş biçimi, inanç veya yeniliğin edebiyatın malzemesi olabildiği

C) Edebiyat tarihinin, kültür tarihi ile olduğu gibi medeniyet ve düşünce tarihi ile de ilgisinin olduğu

D) Trenin Osmanlı’nın son döneminde gündelik hayata girdiği

E) Telgrafın toplum hayatına girmesinin, edebiyat tarihi sayesinde olduğu

2. “Toplumun inanış ve düşünüş biçimi de edebiyatı doğrudan etkileyen unsurlardan biridir. Türk

edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki en önemli ölçüt zihniyet değişimidir. İslam dininin kabulü ile ye-

ni bir medeniyet dairesine giren Türklerin edebiyatı da büyük oranda farklılaşmıştır. Türklerin XIX. yüz-

yılda Batı etkisine girmesiyle yeni bir edebî dönem ortaya çıkmıştır. Roman türü de bu dönemde kendi-

ni göstermiştir.”

Yukarıdaki metin, aşağıdaki yargılardan hangileri hakkında bilgi vermektedir?

I. Edebî eserlerde yapı ve temalar tarih içinde gelişir ve değişiklik gösterir.

II. Zihniyet değişimi Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında en önemli ölçüttür.

III. Edebî eserler yazıldıkları dönemi yansıtan tarihî belge niteliğindedir.

IV. Roman türü gibi destanlar da Batı Edebiyatı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı Dönemi türle-

rindendir.

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

DDEE⁄⁄EERRLLEENNDD‹‹RRMMEE



3. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.

• Edebî metinler yazıldıkları dönemleri yansıtan  ......................... belge niteliğindedir.
• Uygarlık tarihi ......................... tarihine malzeme verir.
• .......................... .......................... şair ya da yazarın yaşadığı dönem, bu dönemin tarihî şart-

ları, ailesi çevresi, eserleriyle ilgilenir.
• Edebiyat tarihinin ......................... tarihiyle ilgisi vardır.

4. Edebiyat tarihi hangi konularla ilgilenir? Maddeler hâlinde aşağıya yazınız.

a. Edebiyat tarihi yazarın/şairin hayatı ile ilgilenir.
b. ...........................................................................................................................................
c. ...........................................................................................................................................
ç. ...........................................................................................................................................
d. ...........................................................................................................................................

5. Şu boğaz harbi nedir, var mı ki dünyada eşi?
En kesif orduların yükleniyor dördü beşi.

Tepeden yol bularak geçmek için Marmara’ya.
Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya.
...

Mehmet Âkif Ersoy

Mehmet Âkif Ersoy’un Çanakkale Şehitleri’ne isimli şiirinden bir bölüm okudunuz. Okudu-

ğunuz bu şiirden hareketle edebî eser ile tarih arasında nasıl bir ilişki olduğunu açıklayınız. Ede-

bî eserlerin yazıldıkları dönemi yansıtan tarihî belge oldukları söylenebilir mi? Nedenini sözlü

olarak ifade ediniz.

6. Aşağıdaki nazım türlerinden hangisi İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı

Dönemine ait değildir?

A) Gazel B) Mesnevi C) Koşuk D) Murabba E) Şarkı

1. İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatının kollarından olan divan edebiyatı,
halk edebiyatı ve tekke edebiyatının özelliklerini araştırınız. Araştırma sonuçlarını bir sunumla ar-
kadaşlarınıza aktarınız.

2. Tevfik Fikret’in yaşadığı dönemin, siyasi, sosyal ve kültürel özellikleri hakkında bilgi edi-
niniz.

Alp Er Tunga Sagusu, anonim bir eser olan Ziya Ağıdı ve Recaîzâde Mahmud Ekrem’e ait
Ah Nijad adlı metinleri sınıfa getiriniz. Kitabınızın 12 ve 13. sayfasındaki Şehzade Mustafa Mersi-
yesi’yle bu metinleri aşağıdaki ölçütleri kullanarak değerlendiriniz.

Ölçütler

☞ Eserde, farklı uygarlıkların ve dönemin etkisi, bu etkinin esere yansıyış biçimi
☞ Yaşama tarzı, edebiyat ve sanat arasındaki ilişki
4. Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında esas alınan ölçütler hakkında araştırma yapı-

nız. Bu ölçütleri göz önünde bulundurarak “Türk Edebiyatının Dönemleri” adlı bir şema hazırlayınız. 

Araştırma

18
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2. TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER

1. Edebî eserlerle toplum hayatı arasında biri lişki kurulup kurulamayacağı hakkındaki dü-
şüncelerinizi sözlü olarak ifade ediniz.

2. Kültür kelimesinin size çağrıştırdıklarını açıklayınız. İnsanın, içinde bulunduğu toplumun
kültüründen bağımsız yaşayabilmesinin mümkün olup olmadığını tartışınız. Ulaştığınız sonucu
belirtiniz.

ORHUN ABİDELERİ

...
Tabgaç budun sabı süçig agısı yımşak ermiş. Süçig sabın yımşak agın arıp ırak budunug ança

yagutır ermiş. Yaguru kondukda kisre anyıg bilig anda öyür ermiş. 
Edgü bilge kişig edgü alp kişig yorıtmaz ermiş. Bir kişi yangılsar oguşı budunı bişükinge tegi kıd-

maz ermiş. Süçig sabınga yımşak agısınga arurup öküş Türk budun öltüg. Türk budun ölsiking. Biriye
Çoğay yış Tögültün yazı konayın tiser Türk budun ölsiking.

...
Günümüz Türkçesiyle

...
Çin milletinin sözü tatlı, ipek kumaşı yumuşak imiş. Tatlı sözle, yumuşak ipek kumaşla aldatıp

uzak milleti öylece yaklaştırırmış. Yaklaştırıp konduktan sonra, kötü şeyleri o zaman düşünürmüş.
İyi bilgili insanı, iyi cesur insanı yürütmezmiş. Bir insan yanılsa kabilesi, milleti, akrabasına kadar

barındırmazmış. Tatlı sözüne, yumuşak ipek kumaşına aldanıp çok çok, Türk milleti, öldün; Türk milleti
öleceksin! Güneyde Çoğay Ormanı’na, Tögültün Ovası’na konayım dersen Türk milleti, öleceksin!

...
Orhun Abideleri

hzl.: Muharrem Ergin 

11..  mmeettiinn

HHAAZZIIRRLLIIKK
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GAZEL

Fermân-ı aşka cân iledir inkıyâdımız
Hükm-i kazâya zerre kadar yok inâdımız

Baş eğmeziz edâniye dünyâ-yi dûn içün
Allâhadır tevekkülümüz i’timâdımız

Biz müttekâ-yi zer-keş-i câha dayanmazız
Hakkın kemâl-i lütfunadır istinâdımız
...
Minnet Hudâya devlet-i dünyâ fenâ bulur
Bâkî kalur sahîfe-i âlemde adımız

Bâkî

İzahlı Divan Şiiri Antolojisi

hzl.: Halil Erdoğan Cengiz

Günümüz Türkçesiyle 

Aşkın emrine boyun eğişimiz can u gönül-
dendir. Allah’ın takdirine zerre kadar inadımız
yoktur.

Aşağılık dünya için adi kişilere boyun eğme-
yiz. Tevekkülümüz, güvenimiz ancak Allah’adır.

Mevki ve makamın altın işlemeli değneğine
dayanmayız. Bizim dayanağımız, Allah’ın son-
suz lütfudur.

...
Allah’a şükür, dünyanın düzeni sona erdi-

ğinde bizim adımız âlem sayfasında Bâkî kalır,
adımız sonsuza kadar yaşar.

22..  mmeettiinn

33..  mmeettiinn

PROMETE

Kalbinde her dakîka şu ulvî tahassürün
Minkar-ı âteşînini duy, dâimâ düşün:
Onlar niçin semâda, niçin ben çukurdayım?
Gülsün neden cihan bana, ben yalnız ağlayım?..
Yükselmek âsumâne ve gülmek, ne tatlı şey!..

Birgün şu hastalıklı vatan canlanırsa... Ey
Müştâk-ı feyz ü nûr olan âtî-i milletin
Meçhul elektrikçisi, aktâr-ı fikretin
Yüklen getir -ne varsa- biraz meskenet-fiken.
Bir parça rûhu, benliği, idrâki besleyen
Esmâr-ı bünye-hîzini; boş durmasın elin.

Gör dâimâ önünde esâtîr-i evvelin
Gökten dehâ-yı nârı çalan kahramânını...
Varsın bulunmasın bilecek nâm ü şânını!..

Tevfik Fikret

Yenileşme Dönemi

Türk Şiiri ve Antolojisi

hzl.: Şerif Aktaş

Günümüz Türkçesiyle 

Kalbinde her dakika şu yüce özleyişin
Ateşten gagasını duy ve daima düşün;
Onlar niçin göklerde, niçin ben çukurdayım?
Gülsün neden dünya bana, ben yalnız ağlayım?
Yükselmek hep göklere ve gülmek ne tatlı şey!..

Bir gün şu hastalıklı vatan canlanırsa... Ey 
Milletin uygarlık özleyen yarınlarının
Meçhul elektrikçisi, ergin ülkelerin
Yüklen getir - ne varsa - biraz miskinlik alan,
Bir parça ruhu, benliği, idraki besleyen
Güç veren ürünlerini; boş durmasın elin.

Gör daima önünde o ilkel masalların
Gökten ateşi çalan kahramanını...
Varsın bulunmasın bilecek nam ve şanını!..

1. Araştırma bölümünde hazırlamanız istenen “Türk Edebiyatının Dönemleri” adlı şemayı sınıfta
herkesin görebileceği bir yere asınız.

33..  mmeettiinn



2. a) İslamiyet Öncesi, İslami Dönem ve Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı Dönemlerine ait
üç metin okudunuz. Orhun Abideleri, Gazel ve Promete isimli bu metinleri içerik ve yapı yönünden de-
ğerlendiriniz. Farklılıkları aşağıdaki tabloya yazınız.

b) Bu metinler arasındaki farklılıkların sebepleri nelerdir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla
paylaşınız.

3. a) Tevfik Fikret’in yaşadığı dönemin siyasi, sosyal ve kültürel özellikleri hakkında edindiğiniz
bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

b) Bakî’nin gazeline hâkim olan “kadere teslimiyet” inancıyla bilgi birikiminizden hareketle Fik-
ret’in şiirindeki “insan aklının yüceltilmesi” anlayışının hangi nedenlerden kaynaklandığını sözlü olarak
ifade ediniz. Bunların, ait oldukları dönemlerdeki toplumsal ve kültürel olaylarla ilişkisini açıklayınız. 

c) Tevfik Fikret’in şiirinden hareketle, her olayın ve nesnenin bir tarihi olduğu gibi edebî metinlerin
de edebî ilişkilerin de bir tarihi olduğu söylenebilir mi? Tartışınız. Ulaştığınız sonucu sözlü olarak ifade ediniz.

4. Divan edebiyatı, halk edebiyatı ve tekke edebiyatı hakkında yaptığınız araştırmalara
yönelik sunumlarınızı arkadaşlarınıza aktarınız. Sunumlar tamamlandıktan sonra, Türk edebiyatının dö-
nemlere ayrılmasının ve bu dönemlerin farklı isimlerle anılmasının nedenlerini söyleyiniz.

5. Okuduğunuz metinlerden ve yaptığınız araştırmalardan hareketle farklı uygarlıkların ve tarihî dö-
nemlerin Türk edebiyatı üzerindeki etkilerini karşılaştırınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.

1. Günümüzdeki şehir hayatı edebî eserlere nasıl yansımaktadır? Örnekler vererek açıklayınız.  
2. Metinlerden hareketle bir dönemi oluşturan zihniyetin edebî eserlerde etkisini göstermesinin

nedenlerini tartışınız. Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
3. Türk toplumu tarih içerisinde farklı kültürel değişimler yaşamıştır. Yaşanan bu değişimlerin

edebiyatımıza ve edebiyatımızın devirlere ayrılmasına etkilerini tartışınız. Ulaştığınız sonucu kısaca ifa-
de ediniz.

4. Araştırma konularınızdan ve okuduğunuz metinlerden hareketle yaşama tarzı, edebiyat ve sa-
nat arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
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Farklılıklar

Orhun Abideleri

Gazel

Promete
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5. Aşağıda, Mustafa Kutlu’nun “Güzel Bir Gün Nasıl Olur?” adlı hikâyesi verilmiştir. Bu hikâyeyi
sınıfta okuyunuz. Dört gruba ayrılarak hikâyedeki helva satan çocuğun özelliklerini, yazarın vermek is-
tediği düşünceyi, bu düşünceyi besleyen yardımcı fikirleri ve hikâyedeki mekânın tasvirini yapınız. Oku-
duğunuz metinden hareketle; eser-zihniyet, yaşam-edebiyat ilişkisini ve toplumsal olaylarla edebî eser
arasındaki ilişkiyi gösteriniz.

GÜZEL BİR GÜN NASIL OLUR?

Lodosun canı sağ olsun. Gerçi pek makbul sayılmayan bir rüzgârdır, denizi kabartır, balıkları ve
insanı serseme çevirir ama olsun, havayı temizliyor işte. Poyrazla el ele verip İstanbul'u zehir solumak-
tan kurtarıyor.

Bugün lodoslu hava, üstüne üstlük güneşli.

Serçeler cıvıldıyor ağaçlarda.

Beklediğim vasıta zamanında geliyor, işte güzel bir gün dedik ya, yer bulup oturuyorum.

Yanımdaki vatandaş teklifsiz; “Yahu her önüne gelen yorumcu oldu!” diye gündemi açıyor. “Bir de
bu meseleleri vatandaşa sorsalar ya!” diyerek yüzüme bakıyor. Eh, muhabbeti başlatalım bari. “Soru-
yorlar efendim, siz hiç tivi seyretmiyor musunuz?” diyorum.

“Hah, ha...” diye kısa metrajlı bir kahkaha atıyor.

Sevimli adam doğrusu.

– Soruyorlar abicim, sormazlar mı?..

Şimdi vatandaşın bu konudaki fikirlerini alalım, diyerek sokaktan geçen adamlara mikrofonu uza-
tıyorlar. Ne güzel değil mi? Ver şunu şöyle bir güzel konuşayım diyeceksin. Vermezler ki... Öylesine bir
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iki laf atıyoruz. O da şansına. Adam senin sözlerini makaslıyor, ötekinin sözlerini veriyor. Bu mu ada-
let?

– Siz galiba yorum değil adalet peşindesiniz...

– Elbette...

Acaba lafı uzatıp memlekette adalet mekanizmasının yavaş işlediğini mi anlatsam?

Altı yedi yaşlarında bir çocuk beni bu fikirden caydırıyor.

Ayaklarında yırtık lastik çizmeler, başında beresi...

Ceket çamur içinde, gömleğin yakası bağrı açık.

Kopul bir oğlan, bütün bunlar hiç umrunda değil.

Koltuğunun altına bir alüminyum tepsi sıkıştırmış, kolu kavramaya yetmiyor. Tepsinin içinde nay-
lonlara sarılı koz helvalar, susamlı helvalar...

– Helva alın abilerim, helva alın teyzelerim, diye bülbül gibi şakımaya başlıyor.

Yolcuların gözü yanakları kıpkırmızı oğlanda. Olağanüstü düzgün ve beyaz dişlerini parlatarak
gülümsüyor.

Yazık ki kimse oralı olmuyor. Ama oğlan tecrübeli. Bu yolların adamı olmaya ahdetmiş.

– Helva alana bir türkü bedava, demez mi.

Eh, gel de dayan şimdi. Bıçkın bir delikanlı sesliyor yanına.

– Önce türküyü söyle, sonra alayım helvanı diyor...

Herkes bu pazarlığın nasıl sonuçlanacağını merak ediyor. Satıcı çocuk ilgi uyandırmayı becerdi
işte... Bundan gerisi kolay...

Bir süre ileri geri tartışıyorlar.

Çocuk helvayı garantilediğini anlayınca türküye başlıyor...

...

Vatandaşın gülmez yüzünü güldürmek için yetmez mi bu?

Ah benim yufka yürekli halkım... Ah, benim merhametli insanlarım...

Hemen herkes sevgi ile bakıyorlar küçüğe...

Bıçkın delikanlı iki helva alıp ceplerine sokuşturuyor. Paranın üzeri kalsın diyor.

Küçük satıcı, etraftan uzanan ellere yetişmeye çabalıyor. Göz açıp kapayıncaya kadar tepsideki
helvalar bitiyor...

Ohhh!..

...

Evet, insanlarımız bu kadarcık olsun sevinmek, gülmek istiyorlar.

Bir iyilik edip kalplerinde çırpınan kuşu sakinleştirmek istiyorlar.

İnsanlarımız kanaat denilen şeyi biliyor, her vesile ile hatırlamak istiyor. Her an iyilik ve adalet için
fedakârlığa hazır.

Ama karşılarında şu küçük adam kadar olsun içten ve dürüst makamlar, insanlar, sözler olsun is-
tiyorlar.
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Küçük adam durakta iniyor.

Tramvayın camından izliyorum onu. Alüminyum tepsiyi def gibi tımbırdatarak ıslıkla bir oyun ha-
vası tutturuyor. Seke seke, oynayarak uzaklaşıyor.

Git küçük adam, yolun açık olsun.
Mustafa Kutlu

Arka Kapak Yazıları

6. Tarihî dönemleri belirleyen hâkim zihniyetlerin özelliklerini incelediğiniz metinlerden yararlana-
rak açıklayınız.

7. Sınıfta üç grup oluşturunuz. Grup sözcüleri seçiniz. Birinci grup olarak Destan Döneminin,
ikinci grup olarak İslami Dönemin, üçüncü grup olarak da Modern Dönemin özelliklerini maddeler halin-
de grup sözcüleriniz aracılığıyla tahtaya yazınız. 

1. “Türk edebiyatı bugüne gelene kadar bilebildiğiniz üç medeniyet devresi geçirmiştir. Her bir
uygarlığın kendine özgü şartları ve düşünce dünyası vardır. Toplumdaki değişimin kalıcı ve sürekli olu-
şu, zihinlerin dönüşümüne bağlıdır. Zihniyetteki köklü değişiklik gündelik hayata yansıyınca edebiyatta
da paralel bir değişim gerçekleşir.”

Edebî dönemlerin zihniyetle ilişkisini göz önüne alarak yukarıda anlatılmak istenen düşün-

ceyi bir cümle ile açıklayınız.

2. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı büyük oranda atlı-göçebe 
kültürüne dayanır. (    )

İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı Fars ve Arap edebiyatından 
etkilenmiştir. (    )

Farklı uygarlıkların ve tarihî dönemlerin Türk edebiyatı üzerinde etkileri olmuştur. (    )

Toplumsal ve kültürel olaylarla edebî eserler arasında doğrudan ve dolaylı bir ilişki 

vardır. (    )

Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında din tek faktördür. (    )

3. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelime ya da kelime gruplarını

yazınız.

• Her toplumda bir yüksek zümre edebiyatı bir de ............................... edebiyatı vardır.

• Türklerin yazıyı kullanmadan önce ortaya koydukları eserlere ......................, yazıya geç-
tikten sonra ortaya koydukları eserlere de ......................... denir.

• İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatını kesin çizgilerle ayırmamakla birlikte
halk, .......... ve .............. edebiyatı olarak iki grupta değerlendirebiliriz.

•  Tanzimat’la birlikte başlayan edebiyata .................................... Türk edebiyatı denilmektedir.

DDEE⁄⁄EERRLLEENNDD‹‹RRMMEE
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1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri ve kelime gruplarını ya-

zınız.

a. Her bilim dalının bugüne kadar gelen süreci o bilim dalının ……… oluşturur. 

b. ………...................… edebiyatın sanat ve kültür devirlerini, sanat ve kültür geleneklerini
oluşturan tarihî, sosyal, düşünsel, estetik ve coğrafi olaylarla, bu olayların doğurduğu sanat ve edebi-
yat hareketlerini inceler. 

c. ………… ürünler, tarihî belge niteliği de taşır.

ç. …..........……… medeniyet tarihi, düşünce tarihi, kültür tarihi ile de yakından ilgisi vardır.

2. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudan edebiyat tarihinin konusu içerisine

girmez?

A) Yazarın hayatı

B) Yazarın psikolojisi

C) Psikoloji

D) Edebî eser

E) Mitoloji  

3. Edebiyat tarihinin dönemlere ayrılmasında en önemli etken aşağıdakilerden hangisi-

dir? 

A) Önemli savaşlar

B) Zihniyet değişimi

C) Duyguların değişimi

D) Şairin psikolojisi

E) Edebiyatta kullanılan malzeme değişimi

4. Aşağıdaki terimlerden hangisi Destan Dönemine aittir?

A) Gazel

B) Koşma 

C) Mesnevi

D) Sagu

E) Halk hikâyesi

II..  ÜÜNN‹‹TTEE  ÖÖLLÇÇMMEE  VVEE  DDEE⁄⁄EERRLLEENNDD‹‹RRMMEE SSOORRUULLAARRII
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5. Aşağıdaki terimlerden hangisi dinî dönem içinde değerlendirilemez? 

A) Tanzimat edebiyatı

B) Divan edebiyatı

C) Âşık edebiyatı

D) Tekke edebiyatı

E) Halk edebiyatı

6. Aşağıdaki yargılardan hangisi Batı Tesirinde Gelişen Türk Edebiyatı için söylenemez? 

A) İşlenen temada aklın öne alındığı görülür.

B) Batı edebiyatından alınan konulara öncelik verilmiştir.   

C) Kaside, gazel gibi şekiller tamamen kullanım dışı kalmıştır. 

D) Adalet, hürriyet, eşitlik bu dönemin başlangıcında en çok işlenen konulardır.

E) Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı, düşünce tarihindeki değişim sürecinden sonra
oluşmuştur. 

7. Aşağıdakilerden hangisi edebiyatın devirlere ayrılmasındaki ölçütlerden biri değildir?

A) Dildeki değişimler

B) Sosyal hayattaki değişimler

C) Kültür coğrafyasının değişimi

D) Eser sayısının çokluğu

E) Dinî hayatın değişmesi

8. Dinî dönemde Arap ve Fars uygarlığının Türk edebiyatı üzerine etkileri nelerdir?

Açıklayınız.

9. Destan Döneminin genel özelliklerini defterinize yazınız.

1. Türklerin İslamiyet öncesindeki dinî, siyasi, ekonomik ve askerî hayatını araştırınız.

2. “Mit”, “mitoloji”, “totem”, “destan,” “efsane” ve “esatir” terimleri hakkında bilgi toplayınız.

Topladığınız bilgileri defterinize yazınız.

3. Mitlerin etkisinde yazılmış eserler hakkında bilgi toplayınız.

4. Bozkurt Destanı hakkında bilgi edininiz ve destanın özetini defterinize yazınız.

5. Her atasözünün bir oluşum hikâyesi vardır. Atasözlerinin hikâyeleri hakkında çeşitli kay-

naklardan araştırma yapınız. Bulduğunuz birkaç atasözü hikâyesini defterinize yazınız.

6. Nergisin Yunan mitolojisinde ve divan edebiyatındaki yeri hakkında bilgi toplayınız.

Araştırma



DESTAN DÖNEM‹ TÜRK EDEB‹YATI

Levnî’den bir minyatür

(Surname-i Vehbî’den, XIII. yüzyıl)
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II. ÜN‹TE
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1. Kendinizi çok eski zamanlarda, büyük bir ormanın içinde kendi hâlinizde yaşayan küçük
bir topluluk olarak tasavvur ediniz. Henüz bugünkü manada bilginin üretilmediği bu zaman dilimin-
de, mutlu olarak yaşamınızı sürdürürken çaresini bulamadığınız bir hastalıkla karşı karşıya kalı-
yorsunuz. Bu hastalıkla mücadele etmek için ne gibi çareler ararsınız? Hastalığa nelerin sebep
olabileceğini düşünürsünüz ve hastalığı tedavi etmek için ne tür çarelere başvurursunuz? Düşün-
celerinizi o dönemin şartlarını da hayal ederek arkadaşlarınızla paylaşınız.

Yukarıdaki tabloyu bir de şu şekilde tasavvur ediniz:
Birlik ve beraberlik içinde mutlu ve barış ortamında yaşarken dışarıdan çok güçlü bir

kavmin sizleri yok etmek için saldırı hazırlığı yaptığını öğreniyorsunuz. Aranızdan bir lider seçme-
niz gerekiyor. Yine yaşadığınız dönemin doğal ve sosyal özelliklerini düşünerek seçeceğiniz lide-
rin ne tür özelliklere sahip olmasını isterdiniz? Düşüncelerinizi söyleyiniz. Bir arkadaşınızdan da
bunları maddeler hâlinde tahtaya yazmasını isteyiniz.

2. Yaptığınız araştırmadan da yararlanarak Türklerin İslamiyet öncesindeki dinî, siyasi,
ekonomik ve askerî hayatı hakkında öğrendiklerinizi sözlü olarak ifade ediniz.

3. Edebî eserler, yazıldıkları dönemin özelliklerini ne derece yansıtır? Düşüncelerinizi ar-
kadaşlarınızla paylaşınız.

4. Atasözlerinin oluşum süreci ile ilgili neler söyleyebilirsiniz? Milletlerin atasözlerini yaygın
olarak kullanması neyin göstergisidir?

5. Türklerde sözlü edebiyatın ne zaman başlamış olabileceğini belirtiniz.

1. DESTAN DÖNEMİ

11..  mmeettiinn
TÜREYİŞ DESTANI

...
Kara-Korum çaylarından sayılan iki nehir vardı. Bunlardan birine Toğla ve diğerlerine de Selen-

ge adı verilir. Bu nehirler akarak Kamlancu adlı bir yerde birleşirlerdi. Bu iki ırmağın arasında iki tane
ağaç vardı. Bu ağaçlardan biri fusuk ve diğeri de Farsların naj dedikleri ağaca benziyordu. Kışın bile
bunların yaprakları, servi gibi dökülmezdi. Meyvesinin tadı ve şekli ise tıpkı çam fıstığınınkine benzer-
di. Öbür ağaca da tur ağacı derlerdi. Bu iki ağaç da iki dağın arasında yetişerek büyümüştü.

Bir gün bu iki ağacın arasına, gökten bir ışık inmişti. Bunun üzerine, iki yandaki dağlar yavaş ya-
vaş büyümeye başladılar. Bu durumu gören halk ise hayretler içinde kalmıştı. İçlerinde büyük bir saygı
duyarak Uygurlar oraya doğru yaklaştılar. Tam yaklaştıkları bir sırada, kulaklarına çok tatlı ve güzel mü-
zik nağmeleri gelmeye başladı. Her gece buraya bir ışık inmeye ve ışığın etrafında da otuz defa şim-
şek çakmaya başladı. Diğer bir gün de aynı yerde, ayrı ayrı kurulmuş beş tane çadır gördüler. Bunların
her birinde, birer çocuk oturuyordu. Her çocuğun karşısında da onları doyurmaya yetecek kadar süt do-
lu emzikler asılı idi. Çadırın tabanı da baştan aşağıya kadar gümüşle döşenmişti.

Bütün boyların reisleri ve halkları, bu garip şeyi görmek için yerlerini bırakıp koşmuşlardı. Bu
manzarayı görünce saygı ile diz çöküp selam verdiler. Biraz sonra da çocukları alarak dışarı çıktılar.
Beslenip büyütülmeleri için de onları süt annelerine ve dadılara verdiler. Her fırsatta onlara saygı gös-
teriyorlar ve ikramda bulunuyorlardı. Çocuklar artık süt çocuğu olmaktan çıkıp da konuşmaya başlayın-
ca Uygurlardan anne ve babalarını sordular. Onlar da o iki ağacı gösterdiler. Bunun üzerine halk, ço-
cukları alıp ağaçların yanına gittiler. Çocuklar ağaçları görünce onlara tıpkı evlâdın babasına gösterdi-
ği saygıyı göterdiler. Ağaçların karşısında diz çöktüler ve yeri öptüler. Bunun üzerine ağaçlar da dile ge-
lip şöyle dediler:

HHAAZZIIRRLLIIKK

‹‹NNCCEELLEEMMEE
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“Güzel huy ve iyi özelliklerle bezenmiş çocuklar, böyle olurlar ve anne ile babalarına böyle saygı
gösterirler. Ömrünüz uzun, adınız ünlü ve şöhretiniz de devamlı olsun!”

O bölgelerde yaşayan bütün kavimler, bu çocuklara hükümdar oğullarıymış gibi saygı gösterdi-
ler. Çocukların doğdukları yerden şehre dönülünce onların her birine birer ad koydular. En büyüğünün
adı Sonkur - Tegin, ikincisinin adı Kotur - Tegin, üçüncüsünün adı Tükel - Tegin, dördüncüsünün adı Or-
Tegin ve beşincisinin adı da Bükü - Tegin oldu. Çocukların doğuşundaki kutsal durumu görenler, bun-
lardan birinin hükümdar olarak seçilmiş kanaatına vardılar. Çünkü bunlar, Tanrı tarafından bu iş için
gönderilmiş olmalıydılar.

Bu çocuklar arasında Bökü - Tegin gerek güzelliği ve gerekse boyu bosu, sabrı, iradesi, ileriyi gö-
rüşü bakımından diğerlerinden daha ileride idi. Ayrıca bütün milletlerin dillerini ve yazılarını da biliyor-
du. Herkes, onun han olarak seçilmesi üzerinde birleştiler ve büyük şenlikler yaparak onu hanlık tahtı-
na oturttular. O, memleketi adaletle döşedi ve zulüm sahifelerini de kapadı. Onun etrafındaki adamlar,
maiyeti, askerleri, atları ve kulları gittikçe çoğalmaya başladı.

Anonim

Türk Mitolojisi

hzl.: Prof. Dr. Bahaeddin Ögel

22..  mmeettiinn

ODYSSEUS DESTANI

(Kalypso (Kalipso), gökleri omzunda taşıyan dev Atlas’ın kızıdır. Zeus’un yıldırımı ile gemileri ba-
tıp bütün yoldaşları boğulduktan sonra Odysseus (Odiseus), onun yaşadığı Ogygia (Ogiya) Adası’na çık-
mıştır. Kahramana âşık olan bu peri, onu bırakmak istemez ama tanrılar, Odysseus’un İtake’ye ulaşma-
sına karar vermişlerdir. Bu parçada, tanrıların kararı ve kahramanının Kalypso’dan ayrılışı anlatılıyor.)

Francesco Hayez (Fransesko Heyz)’in “Odysseus” isimli tablosu (1814).
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...

Ölümsüzlere ve ölümlülere aydınlığını getirmek için tanrılar meclis kurmuşlardı; ortalarında yük-
sekten gözler Zeus vardı ki güçte kuvvette ondan üstünü yoktur.

Onlara Athena (Atena), hatırından çıkmayan Odysseus’un sonsuz kaygılarını anlatıyordu çünkü
bir Nymphe (Nimfi)’nin konağında kalması ona dokunuyordu. Dedi ki:

“Zeus babamız ve siz daima var olan mutlu tanrılar! Bundan sonra, eli asâlı bir han, merhametli,
iyiliksever ve hak tanır olamaz. Belki çok sert, katı yürekli ve zalim olur. Çünkü tanrısal Odysseus’u, şef-
katli bir baba gibi hüküm sürdüğü halk arasında hatırlayıp anan kimse kalmamış. O şimdi bir adada, za-
lim kaygılar içinde yatıyor. Nymphe Kalypso, onu zorla konağında alıkoyuyor. Atalarının yurduna nasıl
dönsün ki yanında ne kürekli gemileri ne de geniş denizin sırtında sefere devam edecek kürekçileri kal-
mış. Şimdi de sevgili oğlunu, eve dönerken öldürmeyi kuruyorlar. Oğlu ki babasından bir haber alabil-
mek için mutlu Pylos (Pilos)’a ve tanrısal Lakedimon’a gitmişti.”

Bulut devşiren Zeus, buna karşılık verdi:

“Kızım, bu nasıl söz böyle dişlerinin arasından kaçan? Sen, kendin karar vermedin mi ki (...) Te-
lemakhos (Telemakos)’a gelince onun da kılavuzluğunu sen üstüne al. (Çünkü buna kudretin var.) Öy-
le davran ki o sağ ve esen, atalarının yurduna kavuşsun. Yavuklular ise gemileri ile ona rastlamadan
geri dönsünler.”

Bundan sonra, sevgili oğlu Hermeias (Hermiyas)’a dönerek şöyle dedi:

“Hermeias, madem ki her işte habercimiz sensin, şimdi de git, güzel örgülü Nymphe’ye, sabırlı
ve temkinli Odyssseus’un dönüşü ve nasıl döneceği üzerine verilen değişmez kararı eriştir:

Ona ne tanrılardan ne de ölümlü insanlardan kimse kılavuzluk etmeyecek. Yalnız başına, derme
çatma bir sal üzerinde, türlü cefalara katlanarak yirminci gün, bereketli Skheria (Şerya)’ya, Fayakeli’ne
ulaşacaktır. Tanrılar soyundan olan bu erler, onu candan, bir tanrı gibi ağırlayarak kendi gemilerinden
biri ile sevgili atalar yurduna yollayacaklar: Kendisine bol bol bakır, altın ve kumaş verdikten sonra. Çün-
kü ona kısmet olmuştur: sevdiklerine kavuşsun, ataları yurduna ulaşsın, yüksek tavanlı konağına ayak
bassın.”

...

Haberci, uzaklardaki adaya ulaştığı zaman menekşe renkli denizden karaya çıktı. Yürüyerek gü-
zel örgülü Nymphe’nin oturduğu büyük mağaraya geldi. Onu evde buldu: Ocakta büyük bir ateş yanı-
yordu; tutuşup çatırdayan ardıç ve “thüya” ağaçlarının uzaklara yaydığı tütsü ile bütün oda burcu burcu
kokuyordu. Kendi de içeride, güzel sesi ile türkü söyleyerek tezgâhında altın mekikle bez dokuyordu.

Mağarayı her yandan, gür yeşil bir orman sarmıştı. Kızıl ağaç, kavak ve kokulu servi üzerinde,
gergin kanatlı kuşlar; çaylaklar, baykuşlar ve hep denize açılmayı düşünen geveze kuzgunlar yapmış-
lardı. Mağaranın dışını her yandan, salkım salkım üzümlerle yüklü, gürbüz bir asma sarıp kaplamıştı.
Ve yan yana, bir sıra üzerine dört pınardan akan billur gibi sular birbirinden ayrılarak üstünde menek-
şeler ve maydonozlar yetişmiş olan çimenler içine dağılmakta idi. Buraya yaklaşan biri, ölümsüzlerden
olsa bile gördüklerine hayran kalır, gönülden efsunlanırdı.

(Hermeias, mağaraya girip Zeus’un buyruğunu Kalypso’ya bildirir. Peri, çok üzülür fakat boyun
eğmeye mecburdur.)

...
Homeros

Türk Edebiyatı, I. Cilt

hzl.: Ahmet Kabaklı
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1. a) Türeyiş Efsanesi adlı metinden yararlanarak Türklerin yaşayışı, kültürü ve inançları ile ilgi-

li hangi bilgilere ulaştığınızı söyleyiniz.

b) Türeyiş Destanı adlı metinden ve araştırma bölümünde hakkında bilgi topladığınız ve def-

terinize özetini çıkardığınız Bozkurt Destanı’ndan hareketle destan dönemini belirleyen zihniyet ve be-

ğeninin özelliklerini söyleyiniz.

c) Destan döneminde Türklerin ırkî özelliklerinin yaşama tarzlarında etkili ve belirleyici olup ol-

madığını sözlü olarak ifade ediniz.

2. Destan Döneminin gerçekliği ve kahramanlarının özelliklerini aşağıdaki tabloda ilgili yerlere

yazınız.

3. Türeyiş Destanı adlı metinde geçen olayları olağan ve gerçekçi bulup bulmadığınızı nedenle-

riyle belirtiniz.

4. Milletimize ait destanlar hakkında bilgi sahibi olmanız sizlere ne kazandırır? Açıklayınız.

5. Türklerin düşünce yapısı ile Türk destanları arasında nasıl bir ilgi kurulabilir mi? Tartışınız.

Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.

6. Okuduğunuz metinlerde destana ait hangi özellikleri tespit ettiniz? Tespitlerinizi arkadaşları-

nızla paylaşınız.

7. Mitoloji, bir ulusa bir dine ait tanrıların, kahramanların, perilerin, devlerin, buna benzer olağa-

nüstü varlıkların hayat ve maceralarından bahseden “mit”lerin doğuşlarını, anlamlarını yorumlayan, in-

celeyen bilimdir. Mitolojide evrenle insanın yaratılışının, insanların Tanrı’yı bulma konusundaki çabala-

rının önemli bir yer teşkil ettiğini de göz önüne alarak okuduğunuz destan metinlerindeki mitleri belirle-

yiniz. 

8. Okuduğunuz metinler mitlerin doğuşu hakkında size nasıl bir fikir veriyor? Tartışınız. Ulaştığı-

nız sonuçları tahtaya yazınız. 

9. Odysseus Destanı ve bilgi birikiminizden yararlanarak farklı uygarlıklar ve kavimlerde de des-

tan döneminin yaşanıp yaşanmadığını belirtiniz. Odysseus Destanı ile Türeyiş Destanı’nı olağanüstü

özellikler yönünden karşılaştırınız. Farklılıkları belirtiniz.)

Destanlarda gerçeklik Destan kahramanlarının özellikleri
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33..  mmeettiinn
DİVANÜ LÜGÂTİ’T-TÜRK’TEN SAVLAR

1. Avçı neçe tef bilse adhıg ança yol bilir.
2. It çakırı atka tegir, at çakırı ıtka tegmes.
3. Neçe yitik biçek erse öz sapın yonumas.
4. Kaynar öküz keçiksiz bolmas.
5. Ot tütünsüz bolmas, yiğit yazuksuz bolmas.
6. Sabanda sandırış bolsa örtkünde irteş bolmas.
7. Alımçı arslan, berimçi sıçgan.
8. Yazıdakı süvlin edhergeli evdeki takagu ıçgınma.
9. Kız birle küreşme, kısrak birle yarışma.

Kaşgarlı Mahmut

Divanü Lügâti’t Türk Tercemesi

hzl.: Besim Atalay

Günümüz Türkçesiyle 

1. Avcı ne kadar hile bilse ayı da o kadar yol bilir.
2. Çakır gözlü köpek ata değer, atın çakırı bir ite

değmez.
3. Bıçak ne kadar keskin olsa da kendi sapını yon-

tamaz. 
4. Coşkun su geçitsiz olmaz.
5. Ateş dumansız, yiğit günahsız olmaz.
6. Tarla ekilip sürülürken kavga olursa harmanda

gürültü olmaz.
7. Alacaklı arslan, borçlu fare. 
8. Kırdaki sülünü ararken evdeki tavuğu kaçırma.
9. Kızla güreşme, kısrakla yarışma.

44..  mmeettiinn
OĞUZ KAĞAN DESTANI

... 

Yine günlerden bir gün Ay Kağan’ın gözü parladı. Doğum ağrıları başladı ve bir erkek çocuğu oldu.
Bu çocuğun yüzü gök, ağzı ateş gibi kızıl, gözleri ela, saçları ve kaşları kara idi. Perilerden daha güzeldi.

Bu çocuk anasının göğsünden ilk sütü emdi ve bir daha emmedi. Çiğ et, çorba ve kımız istedi.
Dile gelmeye başladı. Kırk gün sonra büyüdü, yürüdü ve oynadı. Ayakları öküz ayağı gibi, beli kurt be-
li gibi, omuzları samur omuzu gibi, göğsü ayı göğsü gibiydi. Vücudu tamamen tüylü idi. At sürüleri gü-
der, at biner ve avlanırdı. Günlerden ve gecelerden sonra bir yiğit oldu...

Minyatür (Anonim)
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Bu zamanda, orada büyük bir orman, birçok dereler ve ırmak-
lar vardı. Buraya gelen avlar ve burada uçan kuşlar çoktu. Bu orma-
nın içinde büyük bir canavar yaşıyordu. At sürülerini ve halkı yerdi.
Büyük ve yaman bir canavardı. Ağır bir şekilde halka cefa etmişti.
Oğuz Kağan cesur bir adamdı. Bu canavarı avlamak istedi. Günler-
den bir gün ava çıktı. Kargı, yay, ok, kılıç ve kalkanla ava gitti. Bir ge-
yik ele geçirdi. Onu söğüt dalı ile bir ağaca bağladı ve oradan ayrıldı.

Sonra sabah oldu. Tan ağarırken yine geldi ve gördü ki canavar
geyiği almıştı.

Arkasından Oğuz Kağan bir ayı tuttu. Onu altın kuşağı ile ağa-
ca bağladı, gitti. Yine sabah oldu. Tan ağarırken tekrar geldi ve gördü
ki canavar ayıyı da almıştı.

Bu sefer ağacın altında kendisi durdu. Canavar geldi ve başı
ile Oğuz’un kalkanına vurdu. Oğuz kargıyı canavarın başına sapladı
ve onu öldürdü. Kılıcı ile başını koparıp aldı, gitti. Tekrar geldiği zaman gördü bir ala doğan canavarın
bağırsaklarını yemektedir. Yay ve okla ala doğanı öldürdü ...

Sonra dedi ki: “Canavar geyiği ve ayıyı yedi. Kargım demir olduğundan dolayı onu öldürdü. Ca-
navarı da ala doğan yedi, okum bakır olduğu için onu öldürdü.” 

Yine günlerden bir gün Oğuz Kağan, bir yerde Tanrı’ya yalvarmaktaydı. Karanlık bastı. Gökten bir
ışık indi. Güneşten ve aydan daha parlaktı. Oğuz Kağan oraya yürüdü ve gördü ki o ışığın içinde bir kız
var. Yalnız oturuyor. Başında ateşli ve parlak bir tacı bulunuyordu. Kutup Yıldızı gibiydi. O kız öyle gü-
zeldi ki gülse gök gülüyor, ağlasa gök ağlıyordu. Oğuz Kağan onu görünce aklı gitti, sevdi, aldı...

Kız gebe kaldı. Günler ve gecelerden sonra gözleri parladı ve üç erkek çocuk doğurdu. Birincisi-
ne Kün (Gün) adını koydular. İkincisine Ay adını verdiler. Üçüncüsüne de Yuldız (Yıldız) ismini taktılar.

Yine bir gün Oğuz Kağan ava gitti. Önündeki göl ortasında, bir ağaç gördü. Bu ağacın kovuğun-
da bir kız duruyordu. O da yalnız oturuyordu. Çok güzel bir kızdı. Gözü gökten daha gök idi. Saçı ırmak
gibi dalgalıydı. Dişi inci gibi idi. Öyle güzeldi ki eğer yeryüzünün halkı onu görse “Eyvah ölüyoruz!” der
ve tatlı süt, acı kımız olurdu. Oğuz Kağan onu görünce aklı gitti. Yüreğine ateş düştü. Onu sevdi,aldı... 

Kız gebe kaldı. Günler ve gecelerden sonra gözleri parladı ve üç erkek çocuk doğurdu. Birincisi-
ne Kök (Gök) adını koydular. İkincisine Tag (Dağ) adını verdiler. Üçüncüsüne de Tengiz (Deniz) ismini
taktılar.

Sonra Oğuz Kağan büyük bir toy tertip etti. Halka emir gönderdi... Oğuz Kağan halkı çağırınca
halk birbirine danıştı ve geldi. Oğuz Kağan kırk masa ve kırk sıra yaptırdı. Türlü yemekler, türlü şurup-
lar, tatlılar ve kımızlar yediler, içtiler. Toydan sonra Oğuz Kağan beylere ve halka buyruk verdi ve:

Ben sizlere oldum kagan Demir kargı olsun orman
Alalım yay ile kalkan Av yerinde yürüyüsün kulan
Nişan olsun bize buyan Daha deniz, daha müren
Kök Börü olsun bize uran Güneş bayrak, gök kırıkan

Dedi. Ondan sonra Oğuz Kağan dört tarafa emirler yolladı. Fermanlar yazdı ve elçilere verip

Oğuz Kağan’ın temsili resmi
(www.okulweb.meb.gov.tr)
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gönderdi...
Yine o çağlarda sağ yanda Altun Kağan adında bir hükümdar vardı. Bu Altun Kağan, Oğuz Ka-

ğan’a elçi yolladı. Pek çok altın gümüş takdim etti ve yakut taşlar, bir sürü mücevher göndererek bun-
ları Oğuz Kağan’a saygı ile sundu. Ona itaat etti. İyi hediyelerle dostluk kurdu ve onunla dost oldu.

Sol yanında Urum (Roma) adında bir kağan vardı. Bu kağanın askeri ve şehirleri pek çoktu. Bu
Urum Kağan, Oğuz Kağan’ın emrini dinlemezdi. Onun arkasından gitmezdi. “Ben onun sözünü tut-
mam.” diyerek emrine bakmadı. Oğuz Kağan gazaba gelerek onun üzerine yürümek istedi. Bayrağını
açarak askeriyle ona karşı yürüdü.

Kırk gün sonra Muz Tag (Buz Dağ) adında bir dağın eteğine geldi. Çadırını kurdurdu ve sessiz-
ce uyudu. Tan ağarınca Oğuz Kağan’ın çadırına güneş gibi bir ışık girdi. O ışıktan gök tüylü ve gök ye-
leli büyük bir erkek kurt çıktı. Bu bozkurt Oğuz Kağan’a seslendi ve “Ey Oğuz, sen Urum üzerine yürü-
mek istiyorsun; ben de senin önünde yürümek istiyorum.” dedi.

Ondan sonra Oğuz Kağan çadırını dürdürdü ve gitti. Gördü ki askerin önünde gök tüylü ve gök
yeleli bir erkek kurt yürümektedir. Kurdun ardısıra ordu gitmektedir.

Gök tüylü ve gök yeleli bu büyük erkek bozkurt birkaç gün sonra durdu. Burada İtil Müren adın-
da bir ırmak vardı. Bu İtil Müren’in kenarında, bir kara dağın önünde savaş başladı. Okla, kargı ve kı-
lıçla vuruştular. Askerlerin arasında çarpışma büyük, halkın arasıda kaygı çok oldu. Boğuşma ve vuruş-
ma öyle yamandı ki İtil Müren’in suyu baştan başa kıpkırmızıya boyandı. Oğuz Kağan yendi ve Urum
Kağan kaçtı. Oğuz, Urum Kağan’ın imparatorluğununu ve halkını aldı. Onun ordugâhına pek çok can-
sız ve canlı ganimet düştü.

Urum Kağan’n bir kardeşi vardı. Adı Uruz Bey idi. Bu Uruz Bey, oğlunu dağ başında, derin ırmak-
lar arasında iyi tahkim edilmiş bir şehre yolladı ve “Şehri korumak gerek, sen şehri bizim için koru ve
savaştan sonra bize gel.” dedi.

Oğuz Kağan bu şehre yürüdü. Uruz Bey’in oğlu ona çok altın ve gümüş yolladı ve dedi ki: “Ey
Oğuz,sen benim kağanımsın! Babam bana bu şehri verdi ve şehri korumak gerektir. Sen de şehri koru
ve savaştan sonra gel, dedi. Babam sana kızdı ise bu benim suçum mudur? Ben senin emrini yerine
getirmeye hazırım. Bizim devletimiz senin devletindir. Bizim uruğumuz (halkımız) senin ağacının yemi-
şindendir. Tanrı sana yer vermek lütfunda bulunmuş, ben sana başımı ve devletimi veriyorum. Sana
vergi öderim ve dostluktan çıkmam.” dedi. Oğuz Kağan, bu yiğidin sözünü iyi gördü. Sevindi, güldü ve
“Sen bana çok altın yollamışsın ve şehri iyi korumuşsun!” dedi. Onun için ona, Saklap adını koydu ve
onunla dost oldu.

Sonra Oğuz Kağan askerleriyle İtil adındaki ırmağa geldi. İtil büyük bir ırmaktır? Oğuz Kağan onu
gördü ve “İtil’in suyunu nasıl geçeriz?”, dedi. Asker arasında iyi bir bey vardı. Onun adı, Ulug Ordu Beg
idi. O akıllı ve... bir erdi. Gördü ki bu yerde pek çok dal ve pek çok ağaç var.  O ağaçları kesti ve ağaç-
ların üzerine yattı, geçti. Oğuz Kağan sevindi, güldü ve “Sen burada bey ol, senin adın Kıpçak Bey ol-
sun.” dedi...

Yine ilerlediler. Ondan sonra Oğuz Kağan tekrar gök tüylü ve gök yeleli erkek kurdu gördü. O bö-
rü Oğuz Kağan’a: “Şimdi Oğuz, sen asker ile buradan yürüyerek halkı ve beyleri götür. Ben önden sa-
na yol gösteririm.” dedi. Tan ağarınca Oğuz Kağan gördü ki erkek kurt askerin önünden yürümektedir.
Sevindi ve ilerledi.

...
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Oğuz Kağan’ın yanında ak sakallı, kır saçlı, engin düşünceli bir ihtiyar vardı. O anlayışlı ve asil
bir adamdı. Oğuz Kağan’ın veziriydi. Adı “Uluğ Türk” idi. Günlerden birgün uykuda bir altın yay ve üç
gümüş ok gördü. Bu altın yay gün doğusundan, ta gün batısına kadar ulaşmıştı ve üç gümüş ok da ku-
zeye doğru gidiyordu. Oğuz Kağan’a anlattı ve dedi ki: “Ey kağanım, senin ömrün hoş olsun. Kök Ten-
gri düşümde verdiğini gerçeğe dönüştürsün. Tanrı bütün dünyayı senin soyuna bağlasın!”

Oğuz Kağan, Uluğ Türk’ün sözünü beğendi. Onun öğüdünü dinledi ve nasihatine göre hareket et-
ti. Ondan sonra sabah olunca büyük ve küçük oğullarını çağırttı ve “Benim gönlüm avlanmak istiyor. İh-
tiyar olduğum için benim artık cesaretim yoktur. Kün, Ay ve Yıldız sizler doğu tarafına gidin. Kök, Tag ve
Tengiz sizler de batı tarafına gidin.” dedi. Ondan sonra üçü doğu yönüne, üçü de batı tarafına gittiler.

Kün, Ay ve Yıldız çok av hayvanı ve kuş avladıktan snora yolda bir altın yay buldular. Onu aldı-
lar ve babalarına verdiler. Oğuz Kağan sevindi. Güldü, yayı üçe böldü ve “Ey büyük oğullarım, yay siz-
lerin olsun; yay gibi koları göğe atın.” dedi.

Kök, Tag ve Tengiz pek çok av hayvanı ve kuş avladıktan sonra yolda üç gümüş ok buldular. Al-
dılar ve babalarına sundular. Oğuz Kağan sevindi. Güldü, okları üçe üleştirdi “Ey küçük oğullarım, ok-
lar sizlerin olsun! Yay, oku atar; sizler de ok gibi olun.” dedi.

...

Sonra Oğuz Kağan oğullarına yurdunu üleştirip verdi ve “Ey oğullarım ben çok yol aştım, çok vu-
ruşmalar gördüm. Çok kargı ve çok ok attım. Atla çok yürüdüm. Düşmanları ağlattım, dostlarımı güldür-
düm. Ben Kök Tengri’ye borcumu ödedim. Şimdi yurdumu size veriyorum.” dedi...

Anonim

Türk Kültürünün Ana Hatları

hzl.: Sadettin Gömeç

1. Atasözleri, bir milleti oluşturan fertlerin ortak tecrübelerinin ürünüdür. Atasözlerinde yaşanmış
hayatın izleri vardır. Okuduğunuz savlar ve Oğuz Kağan Destanı’nda mitolojik yaşama biçimi ile ilgili
hangi ögelere rastlanmaktadır? Bu savların, dönemin zihniyeti ile ilişkisini açıklayınız.

2. Sizce mitlerin oluşmasında insanlığın ilk dönemlerinde kişilerin tabiatla, üstün güçlerle ve düş-
manla mücadelesinde düş yoluyla ortaya koyduğu eser, söylediği söz, takındığı tavırların da katkısı var
mıdır? Mitolojik ögelerin o dönemdeki sanatı ve dili nasıl zenginleştirdiğini Oğuz Kağan Destanı’ndan
örnekler vererek belirtiniz.

AANNLLAAMMAA--YYOORRUUMMLLAAMMAA

1. Destan Dönemi ve bilgi çağını düşünce dünyası açısından karşılaştırınız. Farklı olan yönleri-
ni belirleyiniz.

2. Destan Döneminin mitolojik unsurları bugünün sanatçılarına ne gibi katkı sağlayabilir? Düşün-
celerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. Yaptığınız araştırmadan yararlanarak mitlerin etkisinde yazılmış eserlere örnekler veriniz.
Bunlarda hangi mitlerin (mitolojik ögelerin) kullanıldığını belirtiniz.
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4. a) Rüzgâra ve yağmura hükmeden bir kahraman olsaydınız neler yapardınız?
b) Daha önce araştırıp bulduğunuz “mit”, “mitoloji”, “totem”, “efsane” ve “esatir” terimlerinin

anlamlarını da göz önünde bulundurarak “a” maddesinde verilen örneklere olağanüstü birtakım özellik-
ler katıp efsane ya da destan şeklinde bir sayfalık bir metin yazınız. Hazırladığınız metni arkadaşlarını-
za okuyunuz.

5. “Kuş kanadı, Türk atı ile.” savının kültürel yönü hakkında ne söyleyebilirsiniz? Bunun mitolo-
jiyle bir ilgisi var mıdır? Tartışınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz. Açıklayınız.

6. a) Nergisin divan edebiyatındaki yeri hakkında daha önce topladığınız bilgiler ışığında aşağı-
daki beyitleri yorumlayınız. 

Günümüz Türkçesi ile

Olmadı tenhâca bir işret çemende yâr ile Yâr ile çimenliğin tenha bir yerinde işret edemedik.
Üstüme göz dikti nergisler nigehbân oldu hep Nergisler üstüme göz dikti, hep gözetleyici oldu.

Laedrî

Gül hasretinle yollara tutsun kulağını Gül hasretinle yollara tutsun kulağını.
Nergis gibi kıyâmete dek çeksin intizâr Nergis gibi kıyamete kadar beklesin.

Bakî

b) Nergis çiçeğinin Yunan ve Türk mitolojilerindeki yeri ile ilgili çalışmalarınızın ışığında mitolo-
jik unsurların o dönemin sanatına ve diline nasıl bir etkisi olabileceğini tartışınız. Ulaştığınız sonuçları
sözlü olarak ifade ediniz.

7. Sözlü edebiyat ürünlerinin toplumun ortak değerleriyle önemli bir ilişkisi vardır. Türklere ait
destanlardan çıkardığımız ilk mitler ağaca, suya, toprağa verilen önem tabiata atfedilen kutsallıkla ilgi-
lidir. Nitekim bugün de tabiata “tabiat ana” demekteyiz. Bu yargılardan ve Oğuz Kağan Destanı’ndan
yola çıkarak ortak değerlerin bir insan topluluğundaki bireyleri birbirine bağladığını söyleyebilir misiniz?
Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

8. Yaptığınız araştırma sonucunda öğrendiğiniz bir atasözünün hikâyesini arkadaşlarınızla paylaşınız

DDEE⁄⁄EERRLLEENNDD‹‹RRMMEE
1. Aşağıdaki boş bırakılan yerlere uygun kelime ve kelime gruplarını yazınız.

• İnsanlığın ilk dönemlerinde kişilerin tabiatla, düşmanlarıyla ve olağanüstü güçlerle mücadelesin-
de düş yoluyla ortaya koyduğu tavır ............................ doğmasına neden olmuştur.

• Mitlerin oluşum süreci hakkında şunları söyleyebilirim: ………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

• Destan Dönemi, büyük oranda tanrılar etrafında şekillenmiştir. Bunun nedeni ............................
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….......

• .................................. mitolojik dönemde oluşmaya başlamıştır.

• Bir insan topluluğunu oluşturan bireyleri ................................. birbirine bağlar.
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2. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

Destan kahramanları günlük hayatta rastlayabileceğimiz özelliklere sahiptir. (    )
Destanlar, Destan Dönemine ait ürünlerdir. (    )
Her millette destan söyleme geleneği görülür. (    )
Destanlar milletlerin olağanüstülükler içeren, uzun, manzum 
kahramanlık hikâyeleridir. (    )
Destanlarda olağanüstü unsurlara rastlanmaz. (    )
Atasözleri ait olduğu milletin dünya görüşünü ortaya koyar. (    )
Atasözleri ders verici özelliğiyle günümüzde de geçerliliğini ve
önemini korur. (    )
Mitolojik ögelerin dönemin zihniyeti ile hiçbir ilgisi yoktur. (    )

3. Aşağıdaki destan-millet eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Fin-Kalavela
B) Yunan-İlyada
C) Alman-Nibelungen
D) Çin-Atilla
E) Türk-Ergenekon

4. Aşağıdakilerden hangisi sözlü edebiyat döneminin ürünü değildir?

A) Sav B) Sagu C) Destan D) Mesnevi E) Koşuk

5. Aşağıdakilerden hangisi Türk destanlarında görülen mitlerden biri değildir?

A) Kurt B) Ağaç C) Kutlu taş D) Elma E) Işık

6. Aşağıdakilerin hangisinde doğal destanlar bir arada verilmiştir?

A) İlyada, Kalevala, Oğuz Kağan
B) İlyada, Kaybolmuş Cennet, Oğuz Kağan
C) Kaybolmuş Cennet, Kalevala, Şehname
D) İlyada, Kurtarılmış Kudüs, Kalevala
E) Kurtarılmış Kudüs, Şehname, Odysseia

(1988-ÖYS

7. Sözlü edebiyatla mitoloji arasındaki ilişkiyi açıklayınız

1. Türk halk edebiyatında baharın, tabiatın veya sevgilinin güzelliklerinden söz eden şiir tü-
rüne ne ad verilir? Araştırınız. Sınıfa örnekler getiriniz.

2. Bahar temasını işleyen şiir örnekleri bulup bunları sınıfa getiriniz.
3. “Nesnel gerçeklik” ve “kurmaca” kavramlarını araştırınız. Araştırma sonuçlarını defterle-

rinize yazınız.
4. Eski Türklerde ozanların görevleri ve işlevleri, onlara verilen adlar hakkında bilgi toplayınız.
5. Ölen birinin arkasından yazılan şiirlere İslam Öncesi Türk Edebiyatında sagu denir. Di-

van edebiyatı ve halk edebiyatında saguya karşılık bu türe ne ad verildiğini araştırınız.

6. “Sagu” ve “koşuk” hakkında bilgi toplayınız.

Araştırma
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1. Okuduğunuz bir şiirin hangi yönleri sizi daha fazla etkiler? Açıklayınız.

2. Acılarınızı, sevinçlerinizi ve heyecanlarınızı nasıl dile getirmek istersiniz? Nedenini açık-
layınız.

3. Önceki ünitelerde edindiğiniz bilgilerden yararlanarak atlı-göçebe hayatın özellikleri hak-
kındaki birikiminizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

4. KOŞMA

Tazelendi âlem nevbahar oldu

Gel sevdiğim senin ele gidelim

Açıldı her taraf sebzezâr oldu

Gel efendim Şam’a doğru gidelim

...

Gevherî

a. Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir) (Sagu, Koşuk)

KASİDE Günümüz Türkçesiyle

Esdi nesîm-i nev-bahâr açıldı güller subh-dem İlkbahar rüzgârı esti, güller açıldı sabah 
Açsun bizim de gönlümüz sâkî meded sun câm-ı Cem vaktinde. Ey içki sunan güzel! Cem’in 
... kadehini sun, bizim de gönlümüz açılsın.

Gül devri ayş eyyâmıdır zevk u safâ hengâmıdır Gül devri yeme içme günleridir, zevk ve 
Âşıklarun bayramıdır bu mevsim-i ferhunde-dem safa zamanıdır. Âşıkların bayramıdır bu 
... kutlu mevsim.

Nefî
GAZEL

...

Ne kimsenün güneş odı bozar betin benzin Ne güneş ateşi kimsenin betini benzini 
Ne kimsenün ayağın elin üşüdür ol kar (yüz rengini) bozar ne de o kar kimsenin 

elini ayağını üşütür.

İrişdi âleme rahmet açıldı dürlü çiçek Âleme rahmet erişti, türlü çiçek açıldı. Yer
Bezendi yiryüzi cümle yazıldı nakş u nigâr yüzü süslendi, her tarafa güzeller ve 
... güzellikler yayıldı.

Gülün bu güldüği vuslat nişânıdur ya’nî Gülün bu güldüğü kavuşma işaretidir. Yani 
Benefşe hicret elinden donını göğe boyar menekşe ayrılık elinden elbisesini göğe 

Âşık Paşa (maviye) boyar.

“Nesnel gerçeklik” kavramı hakkında yaptığınız araştırmaları da dikkate alarak bu üç şiirin ay-
nı nesnel gerçeklikten (baharın gelişi) hareket ettiğini söyleyebliir misiniz? Açıklayınız.

5. Şiirlerin nazım birimleri hakkında neler söyleyebilirsiniz? Açıklayınız.

HHAAZZIIRRLLIIKK
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1. Okuduğunuz şiirdeki tabiat tasvirlerini tespit ediniz. Bu tasvirlere geniş yer verilmesinin neden-
lerini yorumlayınız.

2. a) İki grup oluşturarak şiirin veznini ve duraklarını gösteriniz. Bunların ahenge katkısını tartı-
şınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.

b) Şiirin kafiye şemasını gösteriniz.

3. Şiirde “Ağdı bulıt kükreyü / Yağmur tolı sekriyü” mısralarındaki “kükreyü: kükreyerek, sekriyü:
titreye titreye, koşa koşa” anlamlarına gelir. Bulutun kükreyerek yükselmesi, yağmur ve dolunun koşuş-
turması insana ait özelliklerle şiirde bir hareketliliği resmeder. Bu edebî sanatın adını belirtiniz. Şiirde
başvurulan diğer edebî sanatları bulup bunların şiire katkısını açıklayınız. 

4. Son bendin ilk iki mısrasında kafiyeyi sağlayan “tirildi” kelimeleridir. Sözcüklerin ilki canlan-
mak, ikincisi toplanmak anlamına gelir. Sizce şair burada hangi edebî sanata yer vermiştir?

KOŞUK

Yay yarupan ergüzi
Aktı akın munduzı
Tugdı yaruk yulduzı
Tıngla sözüm külgüsüz

Ağdı bulıt kükreyü
Yağmur tolı sekriyü
Kalık anı ügriyü
Kança barır belgüsüz

Türlük çeçek yarıldı
Barçın yadım kerildi
Uçmak yeri körüldi
Tumlug yana kelgüsüz

Kurt kuş kamug tirildi
Erkek tişi tirildi
Ögür alıp tarıldı
Yınka yana kirgüsüz

Günümüz Türkçesiyle

Bahar (güneşi) ışıdı, eriyen kar ve buzlardan oluşan sular,
Coşkun seller (hâlinde) aktı. 
Parlak (sabah) yıldızı doğdu.
(Şaşılası) sözlerimi gülmeksizin dinle!

Bulut gürleyerek yükseldi;
(Gökyüzünden) bardaktan boşanırcasına yağmur ve dolu yağıyor. 
Hava bulutlu, (deniz üstündeki bir kayık gibi) sallanıyor; 
(Bu yüzden) nereye gideceği belli olmuyor.

Rengârenk çiçekler açıldı.
(Ve yerlere sanki) ipek yaygılar serildi; 
Cennet bahçeleri görünmüş gibi oldu. 
(Havalar ısındı.) Soğuklar artık hiç gelmeyecek!

(Bahar geldi.) Kurtlar kuşlar hep dirildi; 
Erkekler ve dişiler (hep) bir araya geldiler.
Ve eşlerini alıp dağıldılar. 
(Hiçbiri) artık ine girmeyecek!

11..  mmeettiinn

Anonim

XI. Yüzyıl Türk Şiiri

hzl.: Prof. Dr. Talât Tekin

‹‹NNCCEELLEEMMEE



5. Şiirde baharın gelişini dile getiren söz ve söz kalıplarına örnekler veriniz. Bunların şiirin anla-

mı üzerindeki etkisini açıklayınız.

6. Şiirin temasını bulunuz. Bu temanın nasıl işlendiğini belirtiniz.

7. Her bendin nesnel gerçekliğini tartışınız. Sınıfta gruplar oluşturarak bentleri yorumlayınız.

8. Okuduğunuz şiirde atlı-göçebe kültürünün izlerini ve Destan Dönemindeki hayatla şiir arasın-
daki ilişkiyi belirtiniz. Bu ilişkinin (zihniyetin) şiirin oluşmasındaki rolünü açıklayınız.

9. Okuduğunuz metinde dönemin yaşayış, inanış, gelenek ve göreneklerinin yansımalarına na-
sıl yer verilmiştir? Açıklayınız.

22..  mmeettiinn

SAGU Günümüz Türkçesiyle

Erdi aşın taturgan O, konuklarına yemeğini tattıran,
Yanlak yagıg katargan Yavuz ve kötü düşmanı geri püskürten,
Boynun tatup kadırgan (Ve onların) boyunlarını tutup büken (bir kahraman)dı.
Bastı ölüm agtaru Ölüm (onu yere yıkarak) bastırdı (ve yendi).

Erdi aşın taturgan (O, konuklarına) yemeğini tattıran,
Yanlak yagıg kaçurgan Yavuz ve kötü düşmanı kaçırtan
Ograk susin kaytargan Ve Ograk ordusunu geri püskürten (bir kahraman)dı.
Bastı ölüm ahtaru Ölüm onu yere yıkarak bastırdı (ve yendi).

Yagı ôtın öçürgen (O), düşman ateşini söndüren,
Toydın anı köçürgen (Düşmanları) karargâhlarından çıkartıp göçürten
İşler üzüp keçürgen (Ve çetin) işlerin üstesinden gelen bir yiğitti.
Tegdi okı öldürü (Feleğin) oku ona isabet etti (ve onu) öldürdü.

Turgan ulug ışlaka (O,) büyük işlere kalkışan,
Tirgi urup aşlaka Soğuk ve şiddetli kış (aylarında) bile
Tumlug kadır kışlaka Ziyafet sofrası kurup (konuklarına yemek yediren bir yiğit)ti.
Kodtı erig umduru (Ölümü ile) halkı (onun cömertliği)ni umar (durumda) bıraktı.

XI. Yüzyıl Türk Şiiri 

hzl.: Prof. Dr. Talât Tekin

1. a) Metne göre kahraman, düşmanlarına ve halkına nasıl davranırdı? Açıklayınız.
b) Okuduğunuz metinden hareketle şiirin yazıldığı dönemle olan ilişkisini belirtiniz.

2. “Boynun tatup kadırgan (Ve onların) boyunlarını tutup büken (bir kahraman)dı.” mısrasında
kahramanın hangi özelliği anlatılmaktadır? Kahramanın bu şekilde tasvir edilmesi şiire ne katmıştır?
Belirtiniz.

40
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3. Okuduğunuz şiirdeki kahramanın en belirgin iki özelliğini söyleyiniz. Bu özelliklerin şiirin yazıl-
dığı dönem ile ilgisini açıklayınız.

4. Şiirde ahengi sağlayan unsurlar nelerdir? Her bentte 2+2+3=7 duraklı hece ölçüsünün kulla-
nılmış olmasının ahenge katkısı var mıdır?  Tartışınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.

5. Şiirde “Yagı ôtın öçürgen (düşman ateşini söndüren) mısrasıyla anlatılmak istenen nedir? Şa-
ir burada hangi edebî sanattan yararlanmıştır?  

6. Şiiri kafiye ve redif yönünden inceleyiniz.

7. Şiirin teması nedir? Her bendin temaya olan katkısını belirtiniz.

8. a) Eski Türklerde ozanların görevleri hakkında edindiğiniz bilgilerden yararlanarak aşağıdaki
doğru seçenekleri işaretleyiniz.

Hakim Hekim Sanatçı

Büyücü Bilge

b) Eski Türklerde şairlere verilen adları aşağıya sıralayınız.

…..........…………………………………………………………………………………………….....

c) Şairlerin, Türk toplumundaki işlevlerini açıklayan kısa bir konuşma yapınız.

1. a) Ölümü konu alan aşağıdaki üç şiiri okuyunuz. Şairlerin ölüm temasını ele alırken ölüm kar-
şısındaki tavırlarını karşılaştırınız. Sonuçlarını belirtiniz.

Rindlerin Ölümü

...
Ölüm âsûde bahâr ülkesidir bir rinde
Gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter
Ve serin serviler altında kalan kabrinde
Her seher bir gül açar her gece bir bülbül öter

Yahya Kemal Beyatlı
Makber

Eyvâh ne yer ne yâr kaldı
Gönlüm dolu âh u zâr kaldı 
Şimdi buradaydı gitti elden 
Gitti ebede gelip ezelden
Ben gittim o hâksâr kaldı
Bir kûşede târumâr kaldı
Bâkî o enîs-i dilden eyvâh
Beyrut’ta bir mezar kaldı
...

Abdülhak Hamit Tarhan

AANNLLAAMMAA--YYOORRUUMMLLAAMMAA
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Kahraman’ın Ölümü

Karalı haberler ulaşır
Vahşi kuşların kanadında;
Anneler, çocuklar ağlaşır
Acı çığlıklar uçar dağ dağ…

Ceylan atlar kişner durmadan
Yeleyi bıraktı Kahraman!
“Karşıki dağlar duman duman”
Turnalar hıçkırır ardında…

Coşkun Ertepınar

b) Her üç şiirde de ölüm teması işlenmesine rağmen şairlerin bunu farklı yönlerden ele alma-

sının nedeni sizce neler olabilir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. Okuduğunuz Koşuk adlı şiiri, Erzurumlu Emrah’a ait koşmayla yapı yönünden karşılaştırınız.
Benzerlik ve farklılıkları aşağıya yazınız.

Deryalarda olur bahri

Doldur da ver içem zehri

Sunam gurbet elin kahrı

Ya çekilir ya çekilmez

Erzurumlu Emrah

Benzerlikler:

…....……………………………………………………………………………………………………… 

…....……………………………………………………………………………………………………… 

Farklılıklar:

…....……………………………………………………………………………………………………… 

…....……………………………………………………………………………………………………… 

3. Koşuk adlı şiiri, hazırlık bölümünde verilen Nefî ve Âşık Paşa’nın şiirleriyle nesnel gerçeklik
açısından karşılaştırınız. Bulduğunuz sonuçları arkadaşlarınızla değerlendiriniz. 

4. Araştırma bölümünde sizden istenen bahar temasını işleyen şiir örneklerini gerçeklik ve kur-
macalık yönünden inceleyiniz. Sonuçlarını arkadaşlarınızla paylaşınız.

5. Okuduğunuz koşukta konu edilen insanların tabiata bakışını tespit ediniz.

6. Eski Türk kültüründe düzenlenen yas törenlerinin benzerlerine bugün de rastlanıyor mu? Ör-
neklendirerek açıklayınız.

7. Millî kahramanlarımızın ölümü üzerine yazılan şiirler biliyor musunuz? Örnekler veriniz. 

8. Eski Türk kültüründe müzisyenlik yeteneğine de sahip ozanlar törenleri yönetirlerdi. Bugün de
benzer uygulamalar var mıdır? Anlatınız.

9. Araştırmanızın sonuçlarından yararlanarak divan ve halk edebiyatında saguya karşılık gelen
nazım türleri hakkında bilgi veriniz.



43

1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.

• Her bendin ilk üç mısrası kendi içinde kafiyeli, son mısraları ise bütün bentlerle aynı kafiye-
de olan (aaab  cccb   dddb) nazım şeklinin adı ......................

• Destan Dönemine ait koşukların nazım birimi .....................

• Saguya karşılık halk edebiyatında .................. divan edebiyatında .................. vardır.

• Sagu İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatının ...................... ürünlerindendir.

2. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlarına “D”, yanlış olanlarına ise “Y” yazınız.

39. sayfada okuduğunuz koşuğun en önemli unsuru tabiattır. (    )

40. sayfada okuduğunuz sagu, yerleşik hayatın özelliklerini anlatmaktadır. (    )

Koşuk nazım şeklinin halk edebiyatındaki karşılığı koşmadır. (    )

3. “Sagu, İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı ürünlerindendir. Yuğ denilen yas törenlerinde okunur-

du. Yuğ törenleri sığır, şölen törenlerinde olduğu gibi şaman, kam, baksı, ozan adı verilen din adamla-

rı tarafından yönetilirdi. Bu kişiler hekimlik, büyücülük, şairlik ve müzisyenlik yeteneğine sahiptir. Şiirle-

rini kopuz eşliğinde okurlardı.”

Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A)  Sagular, yuğ törenlerinde okunurdu.

B)  Saguları şamanlar okurdu.

C)  Bu şiirler kopuz denilen bir sazla söylenirdi.

D)  Şairler son dörtlükte adını kullanırdı.

E)  Şamanlar aynı zamanda hekim, büyücü, şair ve müzisyendi. 

4. Aşağıdaki kelimelerden anlamlı bir bütün oluşturulduğunda hangisi dışarıda kalır?

A) Kam

B) Baksı

C) Şaman

D) Yuğ

E) Ozan

DDEE⁄⁄EERRLLEENNDD‹‹RRMMEE
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5. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

Sagular, sadece ölen insanların arkasından duyulan hüznü anlatır. (    )
Yuğ, eski Türklerde eğlenmek ve şölen yapmak amacıyla düzenlenen bir törendir. (    )
Sagular halk edebiyatındaki ağıt türünün ilk şeklidir. (    )
Sagular, hece vezni ile oluşturulur ve şekil olarak halk edebiyatındaki koşmalara
benzer. (    )

6. İslamiyetten önceki Türk şiirinin genel özelliklerini aşağıya yazınız.

1. Destanların oluşumunda etkili olan olay ve kişilerle ilgili bir araştırma yapınız.

2. Arkadaşlarınıza sunum yapmak üzere masal ve destan hakkında bilgi toplayınız.

3. Destanların ve destan dilinin oluşumunu, yapma destan ve doğal destan kavramlarını
araştırınız. Sonuçları defterlerinize yazınız.

4. Mehmet Âkif Ersoy’un “Çanakkale Şehitlerine” isimli şiirini sınıfa getiriniz.

5. Türk destanları hakkında bilgi toplayınız.

6. İlyada Destanı’nın derlendiği yüzyıldaki Yunanistan’ın siyasi ve kültürel yapısını araştırı-
nız.

7. Sınıfa, günümüz yazarlarına ait bir hikâye örneği getiriniz.

Araştırma
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b. Olay Çevresinde Oluşan Metinler (Destan)

1. “Destan mı yazıyorsun?”, “destan gibi” sözlerinin ne anlama geldiğini açıklayınız.

2. a) Destan hakkında bulduğunuz bilgilerle yukarıdaki destan örneği ne kadar örtüşüyor?
Bu tür şiirlere neden destan adı verildiğini açıklayınız.

b) Yukarıdaki “Destan” ile bildiğiniz bir masalı gerçeklik açısından karşılaştırınız. Benzer-
lik ve farklılıkları belirtiniz.

Destan

İbtida Bağdad’a sefer olanda

Atladı hendeği geçti Genç Osman

Vuruldu sancaktar kaptı sancağı

İletti bedene dikti Genç Osman

Eğerleyin kır atımın ikisin

Fethedeyim düşmanların hepisin

Sabah namazında Bağdad kapısın

Allah Allah deyip açtı Genç Osman

Kayıkçı Kul Mustafa

11..  mmeettiinn
ERGENEKON DESTANI

...
(Türk illerinde Göktürk oku ötmiyen, Göktürk kolu yetmiyen bir yer yoktu. “Bütün kavimler birleşe-

rek” Göktürklerden öç almaya yürüdüler. Türkler çadırlarını, sürülerini bir yere topladılar; çevresine hen-
dek kazdılar, beklediler. Düşman geldi. Vuruş başladı. On gün vuruştular. Göktürkler üstün geldi.) 

...
Bir gün bütün iller hanları ve beyleri av yerinde konuştular. Göktürklere hile yapmazsak işimiz ya-

man olur, dediler. Tan ağarınca baskına uğramış çeri gibi ağır yüklerini, kötü mallarını bırakıp kaçtılar. 
Türkler “Bunların vuruşma güçleri gitti, kaçıyorlar.” deyip arkalarından varıp yetiştiler. 
(Düşmanlar) Göktürkleri görünce birden geri döndüler. İkisi vuruştular. Düşmanlar galip geldi.

Göktürkleri öldüre öldüre çadırlarına geldiler. Çadırlarını, mallarını öyle aldılar ki bir ev kurtulmadı. Bü-
yüklerin hepsini kılıçtan geçirdiler. Küçükleri kul edinip herkes birini alıp gittiler. 

(Göktürk hanı) İl Han’ın oğulları çoktu. Savaşta hepsi öldü. Kayan adlı bir küçük oğlu vardı. O yıl
evlendirmişti. İl Han’ın Tukuz adlı bir de yeğeni vardı. Bu ikisi bir yerdeki kişilerin eline düşmüşlerdi. On
gün olduktan sonra bir gece ikisi kadınlarıyla birlikte atlanıp kaçtılar. Yurda geldiler. Düşmandan kaçıp
gelen dört maldan (deve, at, öküz, koyun) çok buldular. Eğer ile varalım desek dört taraftaki illerin hep-
si bize düşman. İyisi odur ki dağların içinde insan yolu düşmez bir yer izleyip (oturalım) deyip dağa doğ-
ru sürülerini sürüp gittiler. 

(Geldikleri yoldan başka yolu olmayan bir yere vardılar.) O da öyle bir yoldu ki bir deve, bir at bin
güçlükle yürürdü; eğer ayağını yanlış bassa parça parça olurdu. 

HHAAZZIIRRLLIIKK

‹‹NNCCEELLEEMMEE
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(Vardıkları) yerde akarsular, çeşmeler, türlü ot-
lar, meyveli ağaçlar, türlü türlü avlar (vardı). O yeri gö-
rünce Tanrı’ya şükürler kıldılar. Hayvanlarının kışın
etini yediler. Yazın sütünü içtiler, derisini giydiler. 

O yere Ergenekon adını koydular. 

Burada bu ikisinin çocukları çoğaldı. Kayan’ın
evladı çok oldu. Tukuz’unki ondan daha az oldu. Ka-
yan çocuklarına Kayat dediler. Tukuz çocuklarına iki
ad koydular. Bir nicesine Tukuzlar dediler, bir nicesine
Türülken dediler. Çok yıllar bu iki kişinin çocukları Er-
genekon’da kaldılar. Enine boyuna uzayıp yayıldılar. 

Dört yüz yıl sonra Ergenekon’da kendileri ve
sürüleri o kadar çoğaldılar ki sığmadılar. Bu sebepten
bir yere toplanıp oturup konuştular. Dediler ki: “Atala-
rımızdan işittik. Ergenekon’un dışında geniş yerler,
güzel yurtlar olurmuş. Bizim yurdumuz eskiden o yer-
lerde imiş. Dağların arasından yol izleyip bulalım. Gö-
çüp çıkalım. Her kim bize dostum derse onunla görü-
şelim. Düşmanlarla güreşelim.” dediler. 

Hepsi bu sözü beğenip çıkmaya yol izlediler, bulamadılar. (O zaman) bir demirci dedi (ki): “Bura-
da bir demir madeni var. Yalın kata benziyor. Şunun demirini eritsek bir yol olurdu.” Varıp o yeri gördü-
ler. Bu sözü de beğendiler. Dağın geniş yerine bir kat odun, bir kat kömür dizdiler. Dağın üstünü, arka
yanını, beri yanını (böylece) doldurduktan sonra yetmiş deriden körük yapıp yetmiş yerde kurdular.
(Ateşleyip) körüklediler. 

Tanrı’nın gücü ile ateş kızdıktan sonra demir dağ eriyip akıverdi. Yüklü deve çıkacak kadar bir yol
oldu. O günü, o ayı, o saati belleyip dışarı çıktılar. O günden beri Göktürklerde âdet olmuştur. O günü
bayram sayarlar. Bir parça demiri ateşe salıp kızdırırlar. (Önce) Han bunu kıskaçla tutup örse koyar, çe-
kiçle döver. Ondan sonra Beyler (de öyle yapar, bu günü mukaddes bilirler.) 

(Ergenekon’dan çıktıkları zaman) Göktürklerin padişahı Kayan soyundan Börte Çene idi. Börte
Çene bütün illere elçi gönderip Ergenekon’dan çıkıp geldiklerini bildirdi. (Bunu) bazıları iyi gördüler, ba-
zıları kötü gördüler. 

(Göktürkler eski düşmanlarıyla savaştılar. Yendiler. Böylece dört yüz yıl sonra kanlarının öcünü
aldılar). 

Anonim

Resimli Türk Edebiyatı Tarihi-I

hzl.: Nihad Sami Banarlı

1. “Ergenekon Destanı” adlı metinden ve yaptığınız araştırmadan yararlanarak destanların olu-
şumuyla ilgili ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.

2. Destanda geçen “Türkler çadırlarını, sürülerini bir yere topladılar; çevresine hendek kazdılar,
beklediler.”, “Bir gün bütün iller hanları ve beyleri av yerinde konuştular.”, “Çadırlarını, mallarını öyle al-
dılar ki bir ev kurtulmadı.” şeklinde ifade edilen cümlelerden hareketle dönemin sosyal yaşantısına da-
ir neler söyleyebilirsiniz? Açıklayınız.

3. Sınıfa getirdiğiniz hikâye ile Ergenekon Destanı’nı olay örgüsü, tema, kişiler, dil ve anlatım ba-
kımlarından karşılaştırınız. Hangi metinde kurmacanın ağırlık kazandığını belirtiniz.

(www.mkutup.gov.tr)
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4. Destanın olay örgüsünü gelişim sırasına göre aşağıdaki şemaya yazınız. Olay örgüsünün
özelliklerini belirtiniz.

5. Destanda öne çıkan unsur bir kahraman mı, yoksa bir olay örgüsü müdür? Açıklayınız.

6. İki gruba ayrılınız. Destanın zaman, mekân, olay örgüsü ve kişilerindeki olağanüstü unsurla-
rı belirtiniz.

7. a) Destanın birimlerini ve bunların temalarını belirleyiniz.

b) Metnin temasını bulunuz. Yaptığınız inceleme sonuçlarından hareketle, metni meydana
getiren birimlerin ortak paydasını belirtiniz.

c) Temanın mitoloji, tarih, insanlık  ve gerçek hayatla ilişkisini açıklayınız.

8. İnsanlardaki evrensel özellikler, tema aracılığıyla metne nasıl yerleştirilmiştir? Açıklayınız.

9. Destanın olay örgüsünde anlatılanların geçtiği zamanı söyleyiniz. Destanda zamanın akışıy-
la olayların niteliği arasında bir ilişki var mıdır? Tartışınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade edi-
niz.

10. Destanda olayların geçtiği mekânların özelliklerini tespit ederek tahtaya yazınız. Bu mekânla-
rın metindeki işlevini söyleyiniz.

11. Destandan örnekler vererek mekânların anlatım özelliklerini belirtiniz.

12. a) Araştırmanızdan da faydalanarak destan dilinin oluşmasında etkili olan unsurları söyleyi-
niz.

b) Destan dilinin oluşumunda mitolojik ögelerin, dinî törenlerin, musikinin ve hayatla mücade-
lenin etkilerini Ergenekon Destanı adlı metinden ve araştırmanızdan hareketle açıklayınız.

Olay Örgüsü

Göktürklerden kor-

kan kavimler birleşir

onların üzerine saldırır.

Göktürkler galip gelir.
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13. Metinde Türk toplumunda bir yere ait olma duygusu ve yurt bilinci fikrinin işlendiği bölümleri

gösteriniz.

14. Destanın kim tarafından, kime anlatıldığını ve destan anlatıcısının özelliklerini belirtiniz. Anla-

tıcı olayı dışarıdan mı anlatmaktadır yoksa bir kahraman olarak olayı yaşatmakta mıdır? Açıklayınız.

15. Destanın oluştuğu dönemde din adamları, askerler, öğretmenler ve bürokratlar gibi zümrele-

rin henüz görülmediği düşünülürse destanın ideal hedef kitlesini kimlerin oluşturduğunu söyleyiniz.

16. Hazırlık bölümünde okuduğunuz Kul Mustafa’ya ait destan ile incelediğiniz Ergenekon Desta-

nı’nı konu, yapı ve anlatım özellikleri bakımından karşılaştırınız. Bu metinlerin benzer ve farklı yönleri-

ni tahtaya maddeler hâlinde yazınız.

17. Türk destanları hakkında yaptığınız araştırmanın sonuçlarından hareketle destanları, ait ol-

dukları Türk boylarına göre - tarihî olayları ve olağanüstü ögeleri dikkate alarak - gruplandırınız. Yaptı-

ğınız bu çalışmayı daha sonra bir şema hâlinde tahtada gösteriniz.

Ürkmüş geyikler gibi kente sığındılar.

Güzel surlara dayanıp kurutuyorlar terlerini.

...

Bu ara Akhalar kalkanları omuzlarında,
yaklaşıyorlardı.

Bir Hektor duruyordu olduğu yerde,

Uğursuz bir kader mıhlamıştı onu

İlyon’un dışında Batı Kapıları’nın önüne.

Phoibos Apollon (Foybos Apollon) seslendi
Peleusoğlu’na, dedi ki:

“Ne diye kovalarsın beni hızlı adımlarla?

Sen bir ölümlüsün, bense ölümsüz bir tanrı,

Ne diye azgınlık eder, direnirsin böyle,

Benim bir tanrı olduğumu anlamadın mı?

Şu darmadağın ettiğin Troyalılarla

Artık istemezsin herhâl savaşmayı,

İşte onlar sığındılar kentlerine,

Oysa sen dönüp dolanıyorsun burada.

Kaderin sana bağışladıklarından değilim,

Öldüremezsin beni, bunu anla.”

Ayağıtez Akhilleus (Ahileus) çok kızdı, dedi ki:
“Şaşırttın beni okçu tanrı, tanrıların en amansızı,
Çektin beni buraya, surlardan uzağa,
Oysa daha bir sürü er toprağı ısıracaktı.
Büyük bir ünden ettin beni onları kurtarmakla,
Kolaydı bu, senin hiçbir şeyden korkun yoktu.
Gücüm yetse de bir göstersem sana!”
Böyle dedi, alnı yukarda, kente doğru yürüdü, 
Onu ilkin yaşlı Priamos (Priyamos) gördü.
...
İhtiyar inledi havaya kaldırdı ellerini,
Dövdü başını, yalvardı sevgili oğluna
Ama Hektor, dikilmiş duruyordu kapının önünde,
Akhilleus’la savaşmak için yanıyordu.
...
“Hektor, yavrum, dostlarından uzak durma öyle,
Erişirsin kaderine, bekleme bu adamı,
Senden çok üstündür Peleusoğlu,
O katı yürekli adam alt eder seni.
...
Hadi yavrum, gir surların içine,

İLYADA

22. Bölüm 

HEKTOR’UN ÖLÜMÜ

22..  mmeettiinn
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Troya’nın kadınlarını, erkeklerini koru
Büyük bir ün bağışlama Peleusoğlu’na,
Kendin de olma tatlı canından.
...
Akhilelus da gitgide yaklaşıyordu,
Benziyordu tolgası sallanan cenkçi Enyalios’a,
Pelion (Pelyon) (Teselya Dağı)’nun
dişbudağından kargısı sallanıyordu sağ omzunda, 
Gürül gürül yanan ateşin, doğan güneşin ışınları
gibi
Çevresini pırıl pırıl aydınlatıyordu tunçlar.
Onu görünce bir titreme aldı Hektor’u,
Korktu yüreği, kalamadı olduğu yerde,
Kapıları arkada bırakıp başladı kaçmaya.
Peleusoğlu da hızlı ayaklarına güvendi, düştü
arkasına.
...
Hektor yüreğinde anladı olup biteni, dedi ki:
“Eyvah! Demek Tanrılar ölüme çağırıyor beni.
Yİğit Deiphobos (Deyifobos)’u  ben yanımda
sanıyordum,
Aldattı beni Athene (Atene), surların içindeymiş o.
Artık uzakta değil kara ölüm,
Ayağımın dibine geldi, kaçamam ondan.
Öteden beri bunu koruyorlardı demek
Zeus’la oğlu, okçu tanrı,
Oysa eskiden beni nasıl korurlardı.
Kaderim beni kıskıvrak bağladı işte.
Gene de kıyasıya dövüşmek düşer bana,
Bir yiğitlik göstereyim de öyle öleyim,
Duysun gelecekteki insanlar bile.”

Böyle dedi, çekti sivri kılıcını,
Böğrüne asılı, kocaman, zorlu bir kılıçtı bu,
Kendini toparlayıp atıldı öne,
Yükseklerde uçan bir kartal nasıl,
Kapmak için körpe bir kuzuyu ya da saklanan bir
tavşanı,
İnerse karanlık bulutlardan aşağı, ovaya,
Hektor da sivri kılıcını sallaya sallaya öyle atıldı.

Akhilleus da saldırdı, yüreği azgın bir güçle dolu,

Göğsünü güzel, işli kalkanıyla kapladı,

Parlak, dört siperli tolgası vardı başında,

Güzelim altın yeleler sık sık dökülüyordu

Hephaistos (Hefaystos) ’un taktığı sorguçtan aşağı.

...

Bir tek yeri açık kalmıştı Hektor’un

Küçücük kemiğinin omzu boyundan ayırdığı yer,

Adamın çok kolay canı alınırdı ordan

Ateşli bir saldırışla sapladı kargıyı oraya.

Temren dosdoğru girdi yumuşak boğazdan içeri.

...

Tolgası ışıldayan Hektor bitkin bir sesle dedi ki:

“Yalvarırım, canın, dizlerin, anan, baban adına,

Yığınla tunç al, altın al, 

Babamla ulu anam armağanlar versin sana 

Ama sen de onlara geri ver gövdemi, 

Ateş payımı alayım kadın, erkek Troyalılardan.”

Akha gemilerinin yanında köpeklerle bırakma beni.

...

Ayağıtez Akhilleus yan yana baktı, dedi ki:

“Dizlerime sarılma, köpek, yalvarma anan baban
adına!

...

Tartsalar şurada, daha çok veririz deseler,

Dardanasoğlu altın koysa teraziye senin
ağırlığınca,

Döşeğine yatıp ağlayamayacak sana, seni
doğuran.

Köpekler, kuşlar yiyecek bütün bedenini.”

Tolgası ışıldayan Hektor can verirken dedi ki:

“Senin ne olduğun yüzünden belli,

Demirden bir yürek var göğsünde.

Ama uyanık ol, Paris’le Apollon o gün seni,

Öldürecekler Batı Kapıları’nın önünde.”

Homeros 

İlyada

çev.: Azra Erhat, A. Kadir
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1. İki gruba ayrılınız.Birinci grup olarak Ergenekon, ikinci grup olarak da İlyada Destanı’nın -dil ve
anlatım, tema, kişiler, olay örgüsü ve mitolojik ögeler yönüyle- özelliklerini belirleyiniz. Aşağıdaki tablo-
ya bu özellikleri yazınız. 

2. İlyada Destanı’ndaki temanın hayatla ilişkisini açıklayınız.

3. İlyada Destanı’ndaki kişileri ve bunların özelliklerini söyleyiniz. Kişilerin olay örgüsündeki işlev-
lerini belirtiniz.

4. Destanlarda amaç toplumu eğiterek bir hedef oluşturmak mı yoksa sanat yapmak mıdır? “Er-
genekon Destanı’nda” öğretici ve sanat değeri olan ifadelere örnekler veriniz. Bulduğunuz ifadelerden
hareketle - öğretici metin işleviyle sanat metni işlevinin bir arada bulunup bulunmadığını tartışınız. Ulaş-
tığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.

5. Toplumda henüz iş bölümünün gerçekleşmediği, hayalin akılla ilgili davranışlarda hâkim oldu-
ğu bir dönemde oluşan “Ergenekon Destanı”nın dönemin tarihî, siyasi ve kültürel yapısıyla ilişkisini
açıklayınız. 

6. Türklere ait “Ergenekon Destanı”yla bir Yunan destanı olan “İlyada”yı yapı, tema ve dil anlatım
bakımından karşılaştırınız. Ayrıca bu destanlarda ortak özellikler olup olmadığını söyleyiniz. Destanlar-
da ortak özelliklerin bulunmasının sebepleri sizce neler olabilir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla payla-
şınız.

7. Günümüz şiir ve romanlarında destanlara ait motiflerin bulunmasını nasıl açıklarsınız? Bunun
kültür ve medeniyetle olan ilişkisi ne olabilir? Açıklayınız.

Ergenekon Destanı İlyada Destanı

Tema

Kişiler

Olay örgüsü

Mitolojik ögeler

Dil ve anlatım
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1. Sınıfa getirdiğiniz günümüz yazarlarına ait hikâyeyle “Ergenekon Destanı”nı yapı, tema dil ve

anlatım bakımından karşılaştırınız. İki eserin benzer ve farklı yönlerini belirleyiniz.

2. Ergenekon Destanı’nın geçtiği dönemin tarihi, kültürü ve siyasi yapısıyla ilgili ulaştığınız so-

nuçlardan hareketle metinle dönem arasındaki ilişkiyi belirtiniz.

3. Türk destanlarının günümüz insanının duygu ve düşünce dünyasına bir katkısı olup olamaya-

cağını tartışınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz. 

4. Okuduğunuz metinden hareketle bir film senaryosu veya bir tiyatro metni oluşturunuz. Oluş-

turduğunuz metni sınıfta okuyunuz.

5. Günümüz Türk toplum hayatıyla destanlarda anlatılan toplum hayatı arasındaki benzer yön-

leri sıralayınız.

6. Ergenekon ve İlyada Destanlarından hareketle destanların genel özelliklerini tespit ediniz.

7. Masal ve destan hakkında topladığınız bilgileri sunum hâline getiriniz ve arkadaşlarınıza sunu-

nuz.

8. Destanların oluşumu, yapma destan ve doğal destan hakkında topladığınız bilgiler çerçevesin-

de Mehmet Âkif Ersoy’un “Çanakkale Şehitlerine” isimli şiirine yapma destan diyebilir misiniz? Neden?

Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. “Destanlar, hayal dünyasında oluşur. Halkın duygu ve düşüncelerini, inanışlarını, değerlerini,
olaylar karşısındaki tavırlarını gösterir. Genel halk kitlesinin hayata bakış açısını verir. Ruhunu aksetti-
rir. Yaşadıkları coğrafya ve şartları gözler önüne serer. Toplumun özverisini, hırsını, bencilliğini, feda-
kârlığını, kahramanlığını, aşkını, kıskançlığını, savaşçılığını, adaletini, zihniyet dünyasını, insan ilişkile-
rini, insana, tabiata bakışlarını ve mücadele ruhlarını verir. Tarihin bilinmeyen yönlerine ışık tutar. Des-
tanlarda milletlerin mizacını, yaşama gücünü, değişmez millî özelliklerini ve aile anlayışlarını bulmak
mümkündür.”

Yukarıdaki paragraftan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

A) Destanlar, milletlerin mizacını, millî özelliklerini ve aile anlayışlarını tespit etmemizi sağlar.

B) Destanlarda, halkın duygu ve düşünceleri, inanışları, olaylar karşısındaki tavırları vardır.

C) Destanlar tarihin bilinmeyen yönlerine ışık tutar.

D) Destanlar, toplumun zihniyet dünyasını, tabiata bakışlarını ve mücadele ruhlarını verir.

E) Destanlar, yapma ve doğal destanlar olmak üzere ikiye ayrılır.

AANNLLAAMMAA--YYOORRUUMMLLAAMMAA

DDEE⁄⁄EERRLLEENNDD‹‹RRMMEE
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2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri ve kelime gruplarını yazınız.

• Yaratılış Destanı, ...................... öncesi Türk destanlarındandır.

• Manas ve Kalavela Destanı Finlilere ait destanlardır.

• Köroğlu Destanı, ...................... sonrası Türk destanlarındandır.

• ...................... toplumları derinden etkileyen, tarihî ve sosyal olayları anlatan manzum 

edebî eserlerdir.

• Destanlar ...................... ve ...................... destanlar olmak üzere ikiye ayrılır.

3. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Uygur-Türeyiş
B) Hun-Oğuz Kağan
C) Köktürk-Bozkurt
D) Uygur-Siyenpi
E) Saka-Alp Er Tunga

4. Destanların oluşum aşamalarını defterinize yazınız.

5. Aşağıdakilerden hangisinde doğal destanlar bir arada verilmiştir?

A) İlyada, Kalevala, Oğuz Kağan
B) İlyada, Kaybolmuş Cennet, Oğuz Kağan
C) Kaybolmuş Cennet, Kalevala, Şehnâme
D) İlyada, Kurtarılmış Kudüs, Kalevala
E) Kurtarılmış Kudüs, Şehname, Odysseia

(ÖYS-1988)
6. Aşağıdaki dizilerden hangisi sadece Türk destanlarını kapsamaktadır?

A) Alp Er Tunga - Oğuz - Türeyiş - Şehname
B) Şu - Türeyiş - Gılgamış - Oğuz
C) Türeyiş - Alp Er Tunga - Oğuz - Şu
D) Oğuz - Alp Er Tunga - Ramayana - Şu
E) Şehname - Oğuz - Şu – İlyada

(ÜSS-1975)

1. Türklerin kullandıkları alfabeleri araştırınız. Köktürk alfabesinin önemi nereden gelmek-
tedir? Köktürk Yazıtları’nın yazılı Türk edebiyatındaki önemi hakkında çeşitli kaynaklardan bilgi
toplayınız. Topladığınız bilgileri defterlerinize yazınız.

2. İslamiyet öncesi, Türklere ait yazılı belgelerin bulundukları yerleri ve yazıların özellikleri-
ni araştırınız. Sonuçları defterlerinize not ediniz.

3. “Nutuk” ve “hitabet” kelimelerinin anlamlarını sözlüklerden bulunuz ve bunların edebî tür
olarak özelliklerini araştırınız. Atatürk’ün 10. Yıl Nutku’nu sınıfa getiriniz.

Araştırma
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2. YAZILI EDEBİYAT (KÖKTÜRK YAZITLARI, UYGUR METİNLERİ)

1. Yazının icadı ile dil ve kültür arasında nasıl bir ilişki vardır? Düşüncelerinizi arkadaşları-
nızla paylaşınız.

2. Türkler, tarih boyunca hür yaşamayı başarmış bir millettir. Atatürk’ün Gençliğe Hitabe-
si’ndeki bağımsızlık kavramına yapılan vurguları gösteriniz. Metni, hitabet yönünden değerlendi-
riniz.

Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk
cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu
temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni, bu
hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî, bedhah-
ların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecbu-
riyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın
vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve
şerait, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve
cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali
görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hi-
le ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersane-
lerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her kö-
şesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve
daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip
olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler.
Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin si-
yasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde
harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen, Türk istiklal ve cum-
huriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cum-
huriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asîl kanda mevcuttur!

MMeettiinn
TONYUKUK ABİDESİ

(BİRİNCİ TAŞ)

Batı Cephesi

Bilge Tonyukuk ben özüm Tabgaç ilinge kılındım. Türk budun Tabgaçka körür erti. Türk

budun kanın bulmayın Tabgaçda adrıldı kanlandı. Kanın kodup Tabgaçka yana içikdi. Tengri an-

ça timiş erinç: Kan birtim, kanıngın kodup içikding...

HHAAZZIIRRLLIIKK

‹‹NNCCEELLEEMMEE
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Bilge Tonyukuk ben kendim Çin ilinde kılındım. Türk milleti Çin’e tabi idi. Türk milleti hanını bul-
mayıp Çin’den ayrıldı, hanlandı. Hanını bırakıp Çin’e tekrar teslim oldu. Tanrı şöyle demiştir: Han ver-
dim, hanını bırakıp teslim oldun. 

Teslim olduğun için Tanrı öldürmüştür. Türk milleti öldü, mahvoldu, yok oldu. Türk Sir milletinin
yerinde boy kalmadı. 

Ormanda taşta kalmış olanı toplanıp yedi yüz oldu. İki kısmı atlı idi, bir kısmı yaya idi. Yedi yüz
kişiyi sevk eden büyükleri şad idi. Katıl dedi. Katılanı ben idim. Bilge Tonyukuk. 

Kağan mı kılayım, dedim. Düşündüm. Zayıf boğa ve semiz boğa arkada tekme atsa semiz boğa,
zayıf boğa olduğu bilinmezmiş derler, deyip öyle düşündüm. Ondan sonra Tanrı bilgi verdiği için kendim
bizzat kağan kıldım. 

Bilge Tonyukuk, Boyla Baga Tarkan ile beraber İlteriş Kağan olunca güneyde Çin’i, doğuda Kı-
tay’ı, kuzeyde Oğuz’u pek çok öldürdü. Bilicisi, yardımcısı bizzat bendim. Çogay’ın kuzey yamaçları ile
Kara Kumla oturuyorduk. 

Güney Cephesi 

Geyik yiyerek, tavşan yiyerek oturuyorduk. Milletin boğazı tok idi. Düşmanımız etrafta ocak gibi
idi, biz ateş idik. 

Öylece oturur iken Oğuz’dan casus geldi. Casusun sözü şöyle: Dokuz Oğuz milletinin üzerine ka-
ğan oturdu der. Çin’e doğru Ku’yu, generali göndermiş, Kıtay’a doğru Tongra Esim’i göndermiş, sözü
şöyle göndermiş: Azıcık Türk milleti yürüyormuş; kağanı cesur imiş; müşaviri bilici imiş; o iki kişi var olur-
sa, seni, Çin’i öldürecek, derim; doğuda Kıtay’ı öldürecek, derim; beni, Oğuz’u da öldürecek, derim; Çin,
güney taraftan hücum et; Kıtay, doğu taraftan hücum et; ben kuzey taraftan hücum edeyim; Türk Sir mil-
leti, yerinde hiç yürümesin; mümkünse hep yok edelim, derim. 

O sözü işitip gece uyuyacağım gelmedi, gündüz oturacağım gelmedi. Ondan sonra kağanıma arz
ettim. Şöyle arz ettim: Çin, Oğuz, Kıtay bu üçü birleşirse kalakalacağız. Kendi içi dıştan tutulmuş gibi-
yiz. Yufka olanın delinmesi kolay imiş, ince olanı kırmak kolay. Yufka kalın olsa delinmesi zor imiş. İn-
ce yoğun olsa kırmak zor imiş. Doğuda Kıtay’dan, güneyde Çin’den, batıda batılılardan, kuzeyde
Oğuz’dan iki üç bin askerimiz, geleceğimiz var mı acaba? Böyle arz ettim. Kağanım benim kendimin,
Bilge Tonyukuk’un arz ettiği maruzatımı işitiverdi. Gönlünce sevk et, dedi. 

Kök Öngü çiğneyerek Ötüken Ormanı’na doğru sevk ettim. İnek, yük hayvanı ile Togla’da Oğuz
geldi. Askeri üç bin imiş. Biz iki bin idik. Savaştık. Tanrı lutfetti, dağıttık. Nehre düştü. Dağıttığımız, yol-
da yine öldü hep. 

Ondan sonra Oğuz tamamıyla geldi. Türk milletini Ötüken yerine, ben kendim Bilge Tonyukuk’u
Ötüken yerine konmuş diye işitip güneydeki millet, batıdaki, kuzeydeki, doğudaki millet geldi. 

Doğu Cephesi 

İki bin idik. İki ordumuz oldu. Türk milleti kılınalı, Türk kağanı oturalı Şantung şehrine, denize
ulaşmış olan yok imiş. Kağanıma arz edip ordu gönderdim Şantung şehrine, denize ulaştırdım. Yirmi üç
şehir zaptetti. Uykusunu burda terk edip, yurtta yatıp kalırdı. 

Çin kağanı düşmanımız idi. On Ok kağanı düşmanımız idi. Fazla olarak Kırgız’ın kuvvetli kağanı
düşmanımız oldı. O üç kağan akıl akıla verip Altun Ormanı üstünde buluşalım demiş. Şöyle akıl akıla
vermişler: Doğuda Türk kağanına karşı ordu sevk edelim. Ona karşı ordu sevk etmezsek, ne zaman bir
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şey olsa o bizi -kağanı kahraman imiş, müşaviri bilici imiş- ne zaman bir şey olsa öldürecektir. Her üçü-
müz buluşup ordu sevk edelim, tamamıyla yok edelim, demiş. Türgiş kağanı şöyle demiş: Benim mille-
tim ordadır, demiş. Türk milleti yine karışıklık içindedir, demiş. Oğuz’u yine sıkıntıdadır, demiş. 

Bu sözü işitip gece yine uyuyacağım gelmiyordu, gündüz yine oturacağım gelmiyordu. O zaman
düşündüm. İlk olarak Kırgız’a ordu sevk etsek iyi olur, dedim. Kögmen’in yolu bir imiş. Kapanmış diye
işitip, bu yol ile yürürsek uygun olmayacak, dedim. Kılavuz aradım. Çöllü Az kavminden bir er buldum.
İşittim: Az ülkesinin yolu Anı boyunca... imiş, bir at yolu imiş, onunla gitmiş, ona söyleyip, bir atlı gitmiş
diye o yolla yürürsek mümkün olacak, dedim. Düşündüm, kağanıma  

Kuzey Cephesi

Arz ettim. Asker yürüttüm. Attan aşağı dedim. Ak Termil’i geçip sırtlattım. At üzerine bindirip karı
söktüm. Yukarıya, atı yedeğe alarak, yaya olarak, ağaca tutunarak çıkarttım. Öndeki er çiğneyiverip
ağaç olan tepeyi aştık. Yuvarlanarak indik. On gecede yandaki engeli dolanıp gittik. Kılavuz yer şaşırıp
boğazlandı. Bunalıp kağan dört nala koşturuver, demiş. Anı suyuna vardık. O sudan aşağıya gittik. Ye-
mek yemek için attan indirdik. Atı ağaca bağlıyorduk. 

Gündüz de gece de dört nala koşturup gittik. Kırgız’ı uykuda bastık. Uykusunu mızrak ile açtık.
Hanı, ordusu toplanmış. Savaştık, mızrakladık. Hanını öldürdük. Kağana Kırgız kavmi teslim oldu, baş
eğdi. Geri döndük, Kögmen Ormanı’nı dolanıp geldik. 

...
Orhun Abideleri

hzl.: Muharrem Ergin

1. Okuduğunuz metinden hareketle İslamiyet Öncesi Dönemin sözlü edebiyatı gibi yazılı edebiy-
atının da eski Türklerin dil, anlatım, tema, duyuş ve zevk bakımından özelliklerini nasıl yansıttığını
tartışınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.

2. Metindeki olay örgüsünü şema hâlinde tahtada gösteriniz. Şemadan hareketle olayların mer-
kezindeki düşünceyi söyleyiniz. 

3. Olayın geçtiği mekân ve kişilerin özelliklerini işlevleriyle birlikte aşağıdaki tabloya yazınız.

4. Metnin zamanı ve olay örgüsü ile sözlü edebiyat ürünleri arasında bir ilgi kurulabilir mi? Açık-
layınız.

5. Metnin nasıl bir anlatım tarzı vardır? Anlatıcının anlatılanlarla ilişkisi nedir? Eser hangi bakış
açısıyla anlatılmıştır? Sözlü olarak ifade ediniz.

6. Tonyukuk Abidesi adlı metinle yazıldığı dönem arasında ne tür bir ilişki kurulabilir? Açıklayınız.
7. Köktürk Yazıtları hakkında yaptığınız araştırmaları da göz önünde bulundurarak Köktürk Ya-

zıtları’nın Türk medeniyet tarihi içerisinde nasıl bir yeri olduğunu söyleyiniz.

Özellikleri İşlevleri

Kişi

Mekân
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1. “Türk milleti Çin’e tabi idi. Türk milleti hanını bulmayıp Çin’den ayrıldı, hanlandı. Hanını bıra-
kıp Çin’e tekrar teslim oldu. Tanrı şöyle demiştir: Han verdim, hanını bırakıp teslim oldun.” cümleleri ile
“Baş başa bağlı, baş da padişaha bağlıdır.” atasözü arasındaki ilişkiyi dikkate alarak Türklerin devlete
bağlılığına dair nasıl bir çıkarımda bulunabilirsiniz? Düşüncelerinizi yazılı olarak ifade ediniz.

2. Tonyukuk Abidesi adlı metinde atasözü ve deyim niteliğindeki özlü sözleri tespit ediniz. Bun-
ların anlatıma katkısını açıklayınız. Bulduğunuz özlü sözlerin benzerlerine günümüzde rastlıyor musu-
nuz? Örnekler veriniz.

3. Köktürk Yazıtları’nın yazılı Türk edebiyatındaki önemini açıklayan bir kompozisyon yazınız.
Hazırladığınız metni arkadaşlarınıza okuyunuz.

Köktürk Yazıtları’ndan

Üze kök tengri asra yagız yir kılındukta ikin ara kişi oglı kılınmış. Kişi oglında üze eçüm apam Bu-
mın Kagan ve İstemi Kagan olurmuş. Olurupan Türk budunung ilin törüsin tuta birmiş, iti birmiş.

...
Günümüz Türkçesiyle

Üstte mavi gök, altta yağız yer yaratıldığında ikisi arasında insanoğlu yaratılmış. İnsan oğlunun
üzerine atalarım Bumin Kağan ve İstemi Kağan oturmuş. Oturarak Türk milletinin ilini, töresini tutuver-
miş, düzenleyivermiş.

...

4. a) Yukarıda verilen örnek metinlere göre İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatının yazılı dönemine
ait eserleri gruplandırınız:

1. .................................................................................
2. .................................................................................

Uygur Metinlerinden

tang tengri kelti
tang tengri özi kelti
tang tengri kelti
tang tengri özi kelti

turunglar kamag begler kadaşlar

tang tengrig ögelim
körügme kün tengri
siz bizni küzeding
kürünügme ay tengri

siz bizni kurtarıng
...

Günümüz Türkçesiyle

Tan tanrı geldi,
Tan tanrı kendisi geldi;
Tan tanrı geldi,
Tan tanrı kendisi geldi.

Kalkınız bütün beyler, kardeşler

Tan tanrıyı övelim!
Gören Güneş tanrı,
Siz bizi koruyun
Görünen Ay tanrı,

Siz bizi koruyun!
...

Anonim

AANNLLAAMMAA--YYOORRUUMMLLAAMMAA
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b) Örneklerden hareketle Köktürk ve Uygur metinlerinin dil ve anlatım özelliklerini tespit ede-
rek aşağıdaki tabloya yazınız.

c) Ön Hazırlık bölümünde yaptığınız araştırmaları da göz önünde bulundurarak bu metinlerin
bulundukları yerleri ve yazıların özelliklerini örnekteki gibi aşağıdaki boş bırakılan yerlere yazınız.

Bulundukları Yerler

Köktürk Yazıtları: ...................................................................................................................
.............................................................................................................................. 

Uygur Metinleri: ...................................................................................................................
.............................................................................................................................. 

Yazıların Özellikleri

Köktürk Yazıtları: ..................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 

Uygur Metinleri: ....................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 

ç) Uygurlara ait okuduğunuz metinlerde hangi temanın işlendiğini söyleyiniz.
5. Sınıfta iki grup oluşturunuz. Birinci grup olarak Atatürk’ün  Onuncu Yıl Nutku’ndan, ikinci grup

olarak da Köktürk Yazıtları’ndan birer bölüm seçiniz. Metinleri, aşağıdaki tabloda belirtilen ölçütlere gö-
re karşılaştırınız. Metinlerin ortak yanları ve günümüze nasıl ışık tuttuğu hakkında tartışınız. Ulaştığınız
sonuçları tabloya yazınız.

KÖKTÜRK YAZITLARI ONUNCU YIL NUTKU

Yapı

Tema

Dil ve Anlatım

Hitabet Özellikleri

Tarihî ve Kültürel
Önemleri

Yazılış Amaçları

Hangi Şartlarda
Kim Tarafından
Kime Yazıldığı

SONUÇLAR

Dil ve Anlatım Özellikleri

Köktürk Yazıtları ..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

Uygur Metinleri ..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

Runik alfabesiyle yazılmıştır
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1. “Türklerin ilk, güzel ve değerli eserleri Köktürkler devrinde, Köktürk veya Orhun yazısıyla ya-
zılan ve dikilen bengü taşlarıdır. Orkun / Orhun Irmağı yakınlarında bulunduğu için bu taşlara Orhun Abi-
deleri de denilmektedir. Taşların ilki vezir Bilge Tonyukuk tarafından Yollug Tigin’e yazdırılmıştı. 720-724
yılında diktirilmiştir. Diğer iki kitabenin de yazarı Yollug Tigin’dir. Kültigin adına dikilen abide 732 yılında
dikilmiştir. Bilge Kağan abidesi ise ölümünden bir yıl sonra kendi oğlu tarafından 735 yılında diktirilmiştir.

Orhun Abideleri Köktürk alfabesiyle yazılmıştır. Bu alfabe bizim öz alfabemizdir ve Türkçenin ses-
lerini karşılayan bir alfabedir. Alfabe sağdan sola doğru yazılır ve otuz sekiz harflidir. Bu harflerin yirmi
altısı ünsüz, dördü ünlü, sekizi de birleşik harflidir. Türkler IX. yüzyıldan itibaren Uygur yazısı kullanmış-
lardır. Uygur yazısı on dört harflidir. Bu harflerin on biri ünsüz, üçü de ünlüdür.”

Yukarıdaki paragrafta verilen bilgiler ışığında düzenlenen aşağıdaki yargılardan doğru

olanları “x” ile işaretleyerek belirtiniz.

(    ) Bengü taşlara genel bir deyimle balbal denirdi.
(    ) Köktürk Yazıtları’na Orhun Abideleri de denilmektedir.
(    ) Kitabelerin yazarı Yollug Tigin’dir.
(    ) Orhun Abideleri, Köktürk alfabesiyle yazılmıştır.
(    ) Köktürk alfabesi bir Türk alfabesidir.
(    ) Türkler XIII. yüzyıldan itibaren Uygur yazısını kullanmışlardır.
(    ) Orhun Kitabeleri (Abideleri) aynı zamanda tarih, hatıra ve nutuk (hitabet, söylev) türü-

nün ilk örnekleridir.
2.

“Gündüz de gece de dörtnala koşturup gittik. Geçmiş zamana nisbetle daha çok çalışacağız. 
Kırgız’ı uykuda bastık. Daha az zamanda daha büyük işler başaracağız.
Uykusunu mızrak ile açtık. Bunda da başarılı olacağımıza şüphem yoktur.
Hanı, ordusu toplanmış. Çünkü Türk milletinin karakteri yüksektir. 
Savaştık, Türk milleti çalışkandır; 
mızrakladık. Türk milleti zekidir. 
Hanını öldürdük. Çünkü Türk milleti millî birlik ve beraberlikle 
Kağana Kırgız kavmi teslim oldu, baş eğdi. güçlükleri yenmesini bilmiştir. 

Geri döndük, 
Kögmen ormanını dolanıp geldik.”

Tonyukuk Abidesi adlı metin ve Atatürk’ün Onuncu Yıl Nutku’ndan alıntılanan yukarıdaki

paragraflarda koyu renkle gösterilen kelimeleri ses ve hareket unsuru bakımından inceleyiniz.

Bu ifade tarzlarının metnin anlatımındaki işlevini tartışınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifa-

de ediniz.

3. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.

• Türk edebiyatının en eski ve önemli yazılı kaynağı ......................
• Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ..................... türünde bir metindir.
• ...................... yazılı metinleri dinî konularda yazılmış tercüme metinlerdir.

4. Aşağıdaki boş bırakılan yerleri en iyi tamamlayan seçeneği bulunuz.

Orhun Abideleri ................................. tarafından ................ diktirilen ilk yazılı eserdir.
A) Bilge Kağan / VIII. yüzyılda B) Tonyukuk / VIII. yüzyılda
C) Yollug Tigin / VIII. yüzyılda D) Kül Tigin / VII. yüzyılda
E) Kaşgarlı Mahmut / VII. yüzyılda

DDEE⁄⁄EERRLLEENNDD‹‹RRMMEE
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1. Aşağıdaki destanlardan hangisi Destan Dönemine ait değildir?

A) Şu Destanı

B) Siyenpi Destanı

C) Köroğlu Destanı

D) Türeyiş Destanı

E) Bozkurt Destanı

2. Aşağıdakilerden hangisinde İslami unsurlar daha ağır basar?

A) Göç Destanı

B) Ergenekon Destanı

C) Oğuz Kağan Destanı

D) Alp Er Tunga Destanı

E) Manas Destanı

3. Aşağıdaki yargılardan hangisi destan metinlerinin özelliklerinden değildir?

A) Kahramanlar olağanüstü güçlere sahiptir.

B) Destanlarda nesnel gerçeklik ön plandadır.

C) Destanlar halkın hayal dünyasında oluşur.

D) Destanlar toplumları derinden etkileyen tarihî ve sosyal olaylardan hareketle oluşmuştur.

E) Genellikle manzumdur.

4. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin kullandığı alfabelerden biri değildir?

A) Ermeni

B) Arap

C) Uygur

D) Çin

E) Köktürk

5. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.

a. Yazılı edebiyatımızın ilk örnekleri .......................... Türklerine ait olduğu sanılan mezar ki-
tabeleridir.

b. Kül Tigin adına dikilen abide ............................... tarihine aittir.

c. Türklere ait ilk güzel ve değerli eser olan bengü taşları ........................... Irmağı yakınla-
rında bulunur.

IIII..  ÜÜNN‹‹TTEE  ÖÖLLÇÇMMEE  VVEE  DDEE⁄⁄EERRLLEENNDD‹‹RRMMEE SSOORRUULLAARRII



1. Türklerin İslamiyeti kabulüyle sosyal, siyasi ve kültürel hayatlarında ne tür değişiklikler
olmuştur? Araştırınız. Araştırma sonuçlarını sunum hâline getiriniz.

2. İslam uygarlığını benimseyen Türkler, edebiyatlarında Arap ve Fars kaynaklı gazel, ka-
side, mesnevi gibi nazım biçimlerini kullanmışlardır. Türkler, Batı uygarlığını benimsediklerinde
benzer bir sonuçla karşılaşmışlar mıdır? Araştırınız.

3. İslami dönemde ilk dil ve edebiyat ürünlerini araştırınız.

4. İslam inancının Türkler arasında hızla yayılmasında kimlerin, neden etkili olduğunu
araştırınız.

Araştırma
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6. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

Sözlü edebiyat ürünlerini usta yazarlar oluşturur. (    )

Sözlü edebiyat ürünlerinde atlı-göçebe kültürünün izleri daha belirgindir. (    )

Destanlar tabii destan safhası, doğum safhası ve yayılma safhası 
olmak üzere üç safhadan oluşur. (    )

Âşık edebiyatında savaşları, ünlü kişileri, gülünç olayları anlatan eserlere de 

destan denmiştir. (    )

7. Aşağıda sözlü edebiyatın ürünleri ve onlara karşılık gelen ifadeler verilmiştir. Doğru

eşleştirmeyi yapınız.

a. Sav Ağıt

b. Koşuk Atasözü ve deyim niteliğindeki sözler

c. Sagu Millet hayatını etkileyen büyük olayların anlatıldığı 
ç. Destan olağanüstü özellikler taşıyan eser

Aşk, doğa vb. olayların anlatıldığı lirik şiirler

8. Türk destanlarında, devlet adamlarının hangi ideal niteliklere sahip olması gerektiği

anlatılmıştır? Okuduğunuz metinlerden örnekler vererek açıklayınız.

9. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.

• Yazılı edebiyat dönemine .............................. ve .............................. metinleri damgasını
vurur.

• Destanlardaki .............................., olayların akışına uygun şekilde çok hızlıdır.

• Destan dilinin oluşumunda; mitolojik ögelerin, dinî törenlerin, musikînin ve ..........................
mücadelenin etkileri vardır.

• Sözlü edebiyat ........................................................ oluşmaya başlamıştır.

• .............................. ögelerin oluşmasında; kişilerin tabiatla, üstün güçlerle ve düşmanla
mücadelelerinde hayal yoluyla ortaya koyduğu eser, söylediği söz, takındığı tavır etkilidir.



İSLAM UYGARLIĞI
ÇEVRESİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI

Kaşgarlı Mahmut’un Dünya Haritası (1076)

(www.tdkterim.gov.tr)
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III. ÜN‹TE
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1. XI-XII. YÜZYILLARDA İSLAMİYET VE TÜRK KÜLTÜRÜ

MMeettiinn

1. Okuduğunuz şiirde nasıl bir Tanrı inancı olduğunu şiirden örnekler vererek açıklayınız.

2. Türklerin İslamiyeti benimsemelerinde nelerin etkisi vardır? Açıklayınız.

3. Yaptığınız araştırmadan yararlanarak Türkler arasında İslamiyetin hızla yayılmasında kimlerin,

neden etkili olduğunu belirtiniz.

4. Kutadgu Bilig adlı eserin yazıldığı dönemde Türk toplulukları arasında Arap harfleri ile Uygur

harfleri birlikte kullanılmıştır. Bunun sebepleri neler olabilir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

5. İki grup oluşturarak okuduğunuz metinde anlamını bildiğiniz ve bilmediğiniz kelimeleri tespit

ediniz. Metindeki dinî terimleri gösteriniz. Dinin dile etkisini metinden hareketle açıklayınız.

Kutadgu Bilig’den

Bayat atı birle sözüg başladım
Törütgen igidgen keçürgen idim

Öküş ögdi birle tümen ming sena
Ugan bir bayatka angar yok fena

Yagız yir yaşıl kök kün ay birle tün
Törütti halayık öd ödlek bu kün

Tiledi törütti bu bolmış kamug
Bir ök bol tidi boldı kolmış kamug

Kamug barça munglug törütülmişi
Mungı yok idi bir angar yok işi
...

Yusuf Has Hâcib

Kutadgu Bilig

hzl.: Reşid Rahmeti Arat

Günümüz Türkçesiyle 

Tanrı adı ile söze başladım.
Yaratan, besleyen, bağışlayan Rabb’im.

Pek çok övgü ile binlerce sena,
Kadir ve bir Tanrı’ya yoktur fena.

Kara yer, mavi gök, güneş, ay, gece,
O yarattı; varlık, gündüz, zamane.

Diledi, yarattı bütün mevcudu.
Her dilediği “Ol!” deyince oldu.

Tamamıyla muhtaçtır yaratılmış.
İhtiyaçsız Tanrı’dır, ona yok eş.
...

1. İslamiyeti kabul eden Türklerin yazı ve konuşma dilinde bazı değişiklikler olmuştur. Bu
değişikliklerin nedenlerini açıklayınız.

2. Bugün dilimize İngilizceden giren kelimelerle, sosyal hayatımızda yaşanan değişimler
arasında nasıl bir paralellik vardır? Örnekler vererek düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

HHAAZZIIRRLLIIKK

‹‹NNCCEELLEEMMEE
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1. Üç gruba ayrılınız. Gruplar hâlinde metinleri okuyup inceleyiniz. Metinlerin dil ve tema özellik-
lerini kendi aranızda tartışınız ve tartışma sonuçlarını bir grup sözcüsü aracılığıyla sınıfta paylaşınız.
Metinler arasındaki dil ile tema benzerliklerini ve farklılıklarını bir öğrenci tahtaya yazsın. Özellikle dil-
deki değişimin nedenleri üzerine düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. İncelemelerinizden hare-
ketle medeniyetin dil üzerine etkileri konusunda kısa bir metin yazınız. Yazdığınız kompozisyonlardan
birkaç tanesini sınıfla paylaşınız.

2. İslamiyet öncesi Türk kültürü ile İslam uygarlığı arasındaki etkileşim hakkındaki düşünceleri-
nizi yukarıdaki metinlerden hareketle söyleyiniz.

3. Türklerin İslamiyeti kabul etmesiyle Türkçede de birtakım değişiklikler meydana gelmiştir. Bu
değişikliklere Kutadgu Bilig’den örnekler veriniz.

4. İslamiyeti kabul eden Türkler günlük hayatlarını büyük ölçüde dinin yönlendirmesiyle şekillen-
dirdiler. Batı uygarlığını model aldığımız günümüzde, gündelik hayatı şekillendiren anlayış nasıldır? Ko-
nu ile ilgili düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

5. Türklerin İslamiyeti kabulüyle sosyal, siyasi ve kültürel hayatlarında ne tür değişiklikler oldu-
ğuyla ilgili yaptığınız araştırma sonucunda hazırladığınız sunumu arkadaşlarınızla paylaşınız.

6. Türklerin Batı uygarlığını benimsemelerinden sonra hangi nazım şekillerini kullandıklarına da-
ir yaptığınız araştırmanın sonuçlarını arkadaşlarınızla paylaşınız.

GÖKTÜRK

KİTABELERİ’NDEN
...
Üze kök tengri asra yağız

yir kılındukta ikin ara kişi oğlu
kılınmış. Kişi oğlunda üze
eçüm apam Bumin Kağan İs-
temi Kağan oturmuş. Oturu-
pan Türk budununun ilin törü-
sin tuta birmiş, iti birmiş.

...
Orhun Kitabeleri

Günümüz Türkçesiyle
...
Üstte mavi gök, altta yağız

yer yaratıldığında ikisi arasın-
da insanoğlu yaratılmış. İn-
sanlar üzerinde atalarım Bu-
min Kağan ve İstemi Kağan
oturmuş. Oturarak Türk mille-
tinin ilini, töresini tutuvermiş,
düzenleyivermiş.

...

UYGUR

METİNLERİNDEN
... 
turunglar kamag begler kadaslar
tang tengrig ögelim
körügme kün tengri
siz bizni küzeding
körünügme ay tegnri
siz bizni kurtgarıng
...

Anonim

Günümüz Türkçesiyle

...
Bütün beyler, kardeşler,
kalkın ayağa, ışık tanrıyı övelim.

Gören gün tanrısı
koruyun siz bizi
görünen ay tanrısı
kurtarın siz bizi!
...

DİVAN-I

HİKMET’TEN

...
Taala Hak zihî mânî
Sin yarattıng cism ü cânı
Kullık kılsan tüni küni
Minge sin ok kirek sin

Gâfillerge dünyâ kirek
Akillerge ukbâ kirek
Va’izlerge minfer kirek
Minge sin ok kirek sin
...

Ahmet Yesevî

Günümüz Türkçesiyle

Taalallah ne güzel mana,
Cismi ve canı sen yarattın.
Gündüz ve gece kullarınındır
Bana yalnız sen gereksin.

Gafillere dünya gerek,
Akıllara ahret gerek,
Vaizlere minber gerek,
Bana yalnız sen gereksin.
...

AANNLLAAMMAA--YYOORRUUMMLLAAMMAA
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1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri ve kelime gruplarını yazınız.

• Türklerin İslamiyeti kabulü ile sosyal, siyasi ve ................... hayatlarında değişiklikler olmuştur.
• ........................ İslamiyeti kabullerinden önce yerleşik hayata geçmişlerdi.
• Türklerin ........................ inancı, İslamiyeti kabullerinde yegâne belirleyici unsur olmuştur.

2. Türklerin İslamiyeti kabulü, Müslümanlığın yayılmasında nasıl bir katkı sağlamıştır?

Açıklayınız.

3. Türklerin kullandığı alfabeleri maddeler hâlinde defterinize yazınız.

4. Aşağıdakilerden hangisi İslami Dönemde yazılmış dil ve edebiyat ürünlerinden biri değildir?

A) Divan-ı Hikmet
B) Atebetü’l-Hakayık
C) Kutadgu Bilig
D) Nutuk
E) Divanü Lügâti’t-Türk

1. XI-XII. yüzyıllarda Türklerin sosyal, siyasi ve kültürel hayatı hakkında bilgi edininiz. 
2. Karahanlı Türkçesi (Hakaniye lehçesi) ile İslami döneme ait ilk eserler arasında nasıl bir ilgi var-

dır? Araştırınız.
3. Ahmet Yesevî, Mevlânâ ve Hacı Bayram Velî hakkında bilgi toplayınız. Bu şairlerin Türk toplu-

mundaki yeri ve edebiyata etkilerini araştırınız.
4. Dinlerin, milletlerin edebiyatına etkisini araştırınız.
5. “Hikmet” ne demektir? Ahmet Yesevî’nin eserine neden Divan-ı Hikmet denilmiştir? Araştırınız.
6. Bulunduğunuz bölgede yaşamış ve çok sevilmiş herhangi bir kişiye söylenmiş ağıt olup

olmadığını büyüklerinizden öğreniniz.
7. Sınıfta iki grup oluşturunuz. Siyasetname, Yusuf Has Hacip ve Kutadgu Bilig hakkında

bilgi toplayınız.
8. Türkçenin ilk sözlüğü olarak kabul edilen ve özellikle de sözlü edebiyat ürünlerini zama-

nımıza ulaştıran Divanü Lügâti’t-Türk’ün edebiyatımızdaki yeri ve değerini çeşitli kaynaklardan
araştırınız. Araştırmalarınızı sunum hâline getiriniz.

9. Dilin önemine dair özlü sözler bulunuz. Bulduğunuz bu sözleri renkli kartonlara kendi el
yazınız ile yazınız.

10. Yörenizdeki türkü ve mânilerle, yörenize has kelimeleri derleyiniz.
11. Edip Ahmet Yüknekî ve Atebetü’l-Hakayık hakkında bilgi toplayınız. Topladığınız bilgiyi

sunum hâline getiriniz.
12. Kaşgarlı Mahmut hakkında bilgi edininiz.
13. Atatürk’ün Türk diliyle ilgili sözlerini araştırınız.

Araştırma

ÖÖ NN EE RR İİ
Kutadgu Bilig, Atebetü’l Hakayık, Divan-ı Hikmet adlı eserleri okuyabilirsiniz.

DDEE⁄⁄EERRLLEENNDD‹‹RRMMEE
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2. İSLAMİ DÖNEMDE İLK DİL VE EDEBİYAT ÜRÜNLERİ (XI-XII. YÜZYIL)

1. “Toplumlar farklı medeniyet dairesine girdiklerinde bir süre karşılaşılan yeni medeniyetin ge-
tirdiklerine alışmaya çalışmışlar. Bu süre zarfında hem kendi kültürlerini hem de yeni kültürü bir ara-
da yaşamışlardır. Buna ara dönem denir.” Bu cümleye göre İslamiyetin kabulü ile oluşan ara dönem-
de edebiyatımızda ne tür değişiklikler meydana gelmiş olabilir? Daha önceki derste öğrendiklerinizi de
dikkate alarak düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. Mesnevi nazım şekli hakkında neler biliyorsunuz? Bildiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

3.

Koçi Bey Risalesi’nden

“… Bugün ilim yolu dahi fevkalade bozulmuştur. Aralarında yürürlükte olan eski kanun işle-
mez olmuştur.

...

Giderek her işe hatır karışmakla ve her işe göz yummakla hak sahibi olmayanlara hadden
aşırı mevkiler verilip eski kanun bozuldu. Kazaskerler dahi az zamanda yersiz olarak azlolunmak-
la, işlerinde tamah sahibi ve hırslı olanlar, bulunduğu makamı fırsat ve fırsatı nimet bilip memuri-
yetlerin çoğunu rüşvet ile ehliyetsizlere verir oldular.”

Okuduğunuz metinde, Koçi Bey, toplumda yer alan hangi aksaklığa değiniyor? Belirtiniz.

4. İlim yolundaki bozulmanın sebeplerini açıklayınız.
5. Dilin bir millet için önemi nedir? Açıklayınız.

11..  mmeettiinn
HİKMET

5. Kul Hâce Ahmet öleringni bile körgil 
Âhiretni erzatgın kıla körgil 
Barur min dip yol başında tura körgil 
Melekü’l-mevt kilse fursat koymas irmiş

Ahmet Yesevî

Divan-ı Hikmet

hzl.: Kemal Eraslan

1. Kudret birle fermân kıldı Mevlâ’m bizge 
Yirde kökde cânlığ mahlûk kalmas irmiş 
Kâbız kıldı Azâzilni âlem üzre
Azîz cânnı almağunça koymas irmiş

2. Yaşım mini yaş bolur dip aytur irdim 
Her ne hâsıl bolsa az dip aytur irdim 
Türlüg türlüg da’vâ işler kılur irdim 
İmdi bildim min aytken dik bolmas irmiş

3. Dünyâ mini mülküm digen sultânlarğa 
Âlem mâlın sansız yığıp alğanlarğa 
Ayş u işret birle meşgûl bolğanlarğa 
Ölüm kilse biri vefâ kılmas irmiş

4. Mağrûr bolmang ey dostlarım işret itip 
Kiçe kündüz yalğan aytıp bî-hod yatıp 
Cân alğuçı kilür irmiş bir kün yitip 
Mundağ yirde gâfil yörse bolmas irmiş

HHAAZZIIRRLLIIKK

‹‹NNCCEELLEEMMEE

(Bu bölümdeki eserleri incelerken 9. sınıfta belirtilen metin inceleme esaslarından yararlanınız.)
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Günümüz Türkçesiyle

1. Kudret ile ferman kıldı Mevla’m bize, yerde gökte canlı mahluk kalmaz imiş. Can alıcı kıldı Az-
raili, âlem üzerine, aziz canı almayınca koymaz imiş.

2. Yaşım benim küçük diye söyler idim; her ne hasıl olsa az diye söyler idim; türlü türlü iddialı iş-
ler kılar idim; şimdi bildim, dediğim gibi olmaz imiş.

3. Dünya benim mülküm diyen sultanlara, âlem malını sayısız yığıp alanlara, yeme içme ile meş-
gul olanlara, ölüm gelse biri vefa kılmaz imiş.

4. Mağrur olsan ey dostlarım! İşret kılıp gece gündüz yalan deyip şuursuzca yatıp can alıcı gelir
imiş, bir gün yetip böyle yerde gafil yürümek olmaz imiş.

5. Kul Hoce Ahmet, öleceğini bilegör sen; ahiretin hazırlığını kılagör sen; varırım diye yol başın-
da duragör sen; ölüm meleği gelse fırsat koymaz imiş.

1. a) XI-XII. yüzyıllarda Türklerin sosyal, siyasi ve kültürel hayatı hakkında topladığınız ve özeti-
ni çıkardığınız yazılardan bir kısmını sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

b) Ahmet Yesevî’nin eserinde niçin hikmet tarzını seçtiğini bilgi birikiminizden hareketle belir-
tiniz.

c) Okuduğunuz metnin dönemin tarihî, siyasi ve sosyal yapısıyla ilişkisini açıklayınız.

2. Şiirdeki ölçü, kafiye ve rediflerle sağlanan ahengi belirtiniz.

3. Metinden hareketle şairin kişiliği ve dünya görüşü hakkında çıkarımlarda bulununuz.

4. Dörtlük sonlarındaki mısraların hüküm cümlesi olduğuna ve diğer mısraların yükleminin de bu
mısrada bulunduğuna dikkat ediniz. Sizce bu durumun İslam Öncesi Türk Edebiyatı ve İslam Etkisinde
Gelişen Türk halk edebiyatının nazım birimi ile ilgisi var mıdır? Açıklayınız. 

Hoca Ahmet Yesevî (Ressam Mehmet Başbuğ, 2005)
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6. Şair şiirin ikinci dörtlüğünde “Yaşım benim küçük diye söyler idim; her ne hasıl olsa az diye
söyler idim; türlü türlü iddialı işler kılar idim; şimdi bildim, dediğim gibi olmaz imiş.” ifadesiyle insan psi-
kolojisinden hareket etmiştir. Şiirin diğer bentlerinin nesnel gerçekliği hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

7. Ahmet Yesevî, bu şiirinde ölüm temasını işlemiştir. Bu şiir geleneğinde ölüm temasının çok-
ça işlenmiş olmasının nedenlerini tartışınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.

8. “Neylersin ölüm herkesin başında/ Uyudun uyanamadın olacak/ Kim bilir nerde nasıl kaç ya-
şında/ Bir namazlık saltanatın olacak/ Taht misali o musalla taşında.” mısralarında ifadesini bulan ölüm
ile Ahmet Yesevî’nin ölümü anlatış biçimi arasında ne gibi farklar görüyorsunuz? Açıklayınız.

9. Şairin tasavvufi kişiliği ile işlediği tema arasında nasıl bir bağlantı kurulabilir? Açıklayınız.

10. İki grup oluşturarak metindeki Arapça ve Farsçadan dilimize geçen kelimeleri tespit ediniz. Şa-
ir, bu kelimeleri neden tercih etmiş olabilir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

11. Şair Erdem Beyazıt’ın “Ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm / Ölümsüzlüğü tattık, bize ne
yapsın ölüm?” dizelerinden anladıklarınızı sözlü olarak ifade ediniz. Daha sonra defterinize ölüm hak-
kındaki duygu ve düşüncelerinizi içeren kısa bir metin yazınız.

12. Divan-ı Hikmet’in yazılış amacı nedir? Ahmet Yesevî şiirde insanlara hangi öğütleri vermiştir?
Tespit ediniz. Bu öğütleri aşağıda boş bırakılan yerlere yazınız.
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1.bentteki konu 2.bentteki konu 3.bentteki konu 4.bentteki konu 5.bentteki konu

Tema: ..........................................................................................................................

5. Her dörtlüğün konusunu ve şiirin temasını aşağıdaki tabloya yazınız. Dörtlüklerde işlenen
konuların temaya katkısını sözlü olarak ifade ediniz.
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13. Divan-ı Hikmet’teki şiirler, uzun bir ömrü İslam’a ve onun güzel ahlakı maddi her türlü kazanç-
tan üstün tutan anlayışına adamış, hayatını tasavvuf ilkelerin yaymaya çalışarak sürdürmüş, kâmil
insan Hoca Ahmet Yesevî tarafından müritlerini (Bir tarikat büyüğüne bağlı kimse.) irşat (Doğru yolu
gösterme.) amacıyla söylemiştir. Bu kişinin öğütleri ile çevrenizdeki büyüklerinizin öğütleri ve hayat
tecrübelerine aktarma yöntemleri arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri belirtiniz.

22..  mmeettiinn

KUTADGU BİLİG

KİTAB ATI YÖRÜGİN YİME KİTABIN ADINI, MANASINI VE KENDİSİNİN
AVUÇGALIKIN AYUR İHTİYARLIĞINI SÖYLER

Günümüz Türkçesiyle

Kitab atı urdum Kutadgu Bilig Kitabın adını Kutadgu Bilig koydum;
Kutadsu okiglıka tutsu elig okuyana kutlu olsun ve ona yol göstersin.

Sözüm sözledim men bitidim bitig Ben sözümü söyledim ve kitabı yazdım;
sunup iki ajunnı tutgu elig bu kitap, uzanıp her iki dünyayı tutan bir eldir. 

Kişi iki ajunnı tutsa kutun İnsan her iki dünyayı devletle elinde tutarsa,
Kutadmış bolur bu sözüm çın bütün mesut olur; bu sözüm doğru ve dürüsttür.

Bu Kün Togdı ilig tidim söz başı Önce Kün Togdi hükümdardan bahsettim- ey iyi insan,
Yörügin ayayın ay edgü kişi bunu izah edeyim
Basa aydım emdi bu Ay Toldını Sonra Ay-Toldı’dan söz açtım; 
Anıngdın yaruyur ıduk kut küni mübarek saadet güneşi onunla parlar.
...

ÖGDÜLMİŞ’İN AYTOLDI’YA SUALİ
Oğlu, babasının sözünü dinledikten sonra yüzünü ona doğru çevirerek söze başladı:
Ey baba, dedi. Sana bir sualim var; onu sorayım, sen cevabını bana ver. 
Bu dünyada çok yaşadın, birçok bilgi edindin, fazilet ve meziyetler elde ettin. 
Sordun, öğrendin; her şeyi görüp anlayarak, tecrübe ederek yaşadın. 
Ölüme karşı herhangi bir çare var mı? Eğer varsa ey zeki âlim, ölüme karşı o çareye başvur. 
Eğer başka bir tedbir ve çare yoksa bütün malını ve hazineni, hepsini dağıt. 
Hazine ve mal, baş için fidye olabiliyorsa sen sağ ol, altın - gümüş tekrar yerine gelir. 
Gözü tok, başkaları üzerinde tuz - ekmek hakkı olan, cömertlerin namlısı ne der, dinle. 
Malını insanlara dağıt, yedir ve içir; mal seni kullanacağına, sen onu kullan. 
İnsana esenlik gerek, mal eksik olmaz; kuş için hayat gerek, yem eksik olmaz. 
İnsan hayatta oldukça dileğini elde edebilir; başı, vücudu sağ oldukça her isteğine kavuşabilir. 
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AYTOLDI’NIN ÖGDÜLMİŞ’E CEVABI
Aytoldı cevap verdi: Ey oğul, sözümü dinle, bu işten vaz-
geç. 
Ölüme karşı altın, gümüş fayda etmez; ölüme bilgi ve akıl
da mani olamaz. 
Ölümü dünya malı önleyebilse idi beylerin beyi ölmez idi. 
Hâkimlere, hikmetleri fayda etmedi; bilginlere, bilgileri yar-
dım etmedi. 
Ölüme karşı ilaç ve deva fayda etse idi tabipler ebediyen
hayatta kalırlardı. 
Ölüm karşısındakilere göre muamele etse idi mübarek
peygamberler ölmemiş olurlardı. 
Doğan her canlıyı ölecek bil; ölmek için doğanlardan diri
kalan hani, kim var? 
Bu dünya bir konak yeridir, gelen geçer; o her şeyi yiyen
büyük bir ejderha gibi yedikçe acıkır. 

ÖGDÜLMİŞ’İN AYTOLDI’YA CEVABI
Öğdülmiş dinledi ve ey baba, dedi. Ölümün daima seni takip ettiğini iyice bildiğin hâlde,
Niçin ona göre hareket etmedin ve neden şimdi inleyerek onu çekiştiriyorsun? 
Geride kalması mukadder olan malı niçin topladın, ihtiyacından artan malı niçin başkalarına da-
ğıtmadın? 
İnsan gaflet içinde yaşarsa pişman olması ve kendisini suçlu bulması lazımdır. 
Ey baba, bugün pişman olmanın ve inleyerek başını yerden yere vurmanın ne faydası var? 

AYTOLDI’NIN ÖGDÜLMİŞ’E CEVABI 
Aytoldı dedi: Ey oğlum, dinle; bana bak, sen gafil davranma, ahiret işini yoluna koy. 
Gaflet beni mahvetti, ben pişmanım; sen uyanık dur, gafil olma ey güzel yüzlüm! 
Ne kadar doğan varsa ölmek için doğmuştur, ne kadar dirense de sonunda zorla götürürler. 
Ölecek insanların hepsi zamana rehindir; vakti gelince bak, bir adım bile atamaz. 
Şairin buna benzer bir sözü vardır, eğer anlaşılırsa mükemmel bir sözdür. 
Her şeyin bir vakti vardır, günü bellidir; nefes alıp vermenin sayısı bellidir. 
Yıl, ay ve gün nasıl geçiyorsa hayat da öyle geçer; geçip giden günler seni de muhakkak alıp gö-
türecektir.
Aytoldı sözüne devam etti ve ey oğul, dedi; ben ne hâlde gidiyorum, beni gör ve uyan! 
Tek düşüncem sensin, bu endişe ile gidiyorum; sen bugün küçük yaşta  bensiz kalıyorsun. 
Benden sonra ne olacaksın, benim bundan başka bir düşüncem yoktur. 
Baba oğlunun yetişmesi için emek sarf ederse oğlu o terbiye altında iyi olarak yetişebilir. 
Baba çocuğunu sıkı bir terbiye altında yetiştirirse annesi ve babası bundan dolayı saadet duyar. 
Eğer onu sıkı bir terbiye altında yetiştirecek biri bulunmazsa o çocuk heder olur, sen artık ondan
ümidini kes. 

Minyatür (Levnî)



Yusuf Has Hacip 

Kutadgu Bilig

çev.: Reşid Rahmeti Arat

1. Size göre Yusuf Has Hacib, eserinde niçin “adalet, baht, akıl, akıbet” gibi kavramlara yer ver-
miştir? Tartışınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.

2. Metinde düşünceler, olay örgüsü çevresinde nasıl ifade edilmiştir. Metindeki kahramanlar kim-
lerdir? Bu metinde geçen olayı rol dağılımı yaparak sınıfta canlandırınız.

3. Okuduğunuz metinde kahramanlar hangi tema üzerinde duruyorlar? Bunu bir cümle ile ifade
etmeniz istenirse ne söyleyebilirsiniz?

4. Metinde, “Malını insanlara dağıt, yedir ve içir; mal seni kullanacağına, sen onu kullan.” gibi ve-
ciz sözlere yer verilmiştir. Metindeki diğer veciz sözleri de siz bularak bunların anlatıma katkısını tespit
ediniz.

5. Ögdülmiş hangi sorunun cevabını merak ediyor? Aytoldı soruya ne cevap veriyor? 

6. Ögdülmiş’in Aytoldı’ya ikinci sorusu nedir? Aytoldı bu soruya ne cevap vermiştir?

7. Metindeki kültürel farklılaşmaya ait ifadeleri ve kültürel özelliklerin dil ve söyleyişe nasıl yan-
sıdığını örneklerle açıklayınız.

8. Okuduğunuz metinde olay ile kişiler arasında nasıl bir ilgi vardır? Kutadgu Bilig’in yazılış amacı-
nı da dikkate alarak eserin olay, kişi, mekân ve düşünceler yönünden nasıl kümeleştiğini değerlendiriniz.

9. a) Siyasetname ve Kutadgu Bilig hakkında topladığınız bilgilerle ilgili olarak daha önce oluş-
turduğunuz grup temsilcileriniz aracılığıyla kısa bir sunum yapınız.

b) Kutadgu Bilig’in siyasetname özelliği taşıyıp taşımadığını belirtiniz.

10. Metinden İslamiyetle ilgili değer düşünce ve bilgilere örnekler veriniz. Bunlar yeni değerlerin
benimsenmesi şeklinde yorumlanabilir mi? Açıklayınız.

11. Metnin nazım şeklini ve bağlı olduğu geleneği sözlü olarak ifade ediniz. 

12. Eseri, günümüz şartlarına göre düşünerek yorumlayınız.
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Çocuk babası âlim ve zeki ise oğluna daima sıkı bir terbiye vermelidir; bunun usulü, çaresi budur. 
Tecrübeli, yaşını başını almış ve çocuk sahibi insan ne der, dinle: 
Kimin çocukları naz içinde yetiştirilirse o kimseye ağlamak düşer, keder ona mukadderdir. 
Baba çocuğunu küçüklüğünde başıboş bırakırsa kabahat ve suç çocukta değil, babadadır. 
Çocukların tavrı, hareketi kötü ise o kötülüğü baba yapmıştır; çocuğu iyi olmaktan mahrum eden
odur. 
Baba çocuğunu sıkı bir terbiye altına alıp ona her şeyi öğretirse çocuğu yetişip büyüyünce sevinir. 
Ey baba olan, çocuğunu sıkı terbiye et; arkadan gelenler sana gülmesinler. 
Çocuklara fazilet ve bilgi öğretmeli ki onlar iyi ve güzel yetişsinler. ...
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33..  mmeettiinn

ATEBETÜ’L HAKAYIK’TAN

BİLGİ

Biligdin urur men sözümke ula 
Biligligke ya dost özüngni ula 
Bilig birle bulnur saâdet yolı
Bilig bil saâdet yolını bula 

Bahalıg dinar ol biliglig kişi 
Bu câhil biligsiz bahâsız bişi 
Biliglig biligsiz kaçan teng bolur 
Biliglig tişi er câhil er tişi 

Süngekke yilig teg erenke bilig 
Eren körki akl ol süngekning yilig 
Biligsiz yiligsiz süngek teg hâli 
Yiligsiz süngekke sunulmaz elig 

Bilig bildi boldı eren belgülüg 
Biligsiz tirigle yitük körgülüg 
Biliglig er öldi atı ölmedi 
Biligsiz tirig erken atı ölüg

Biliglig biringe biligsiz mingin
Tengegli tengedi biligning tengin
Baka körgil emdi uka sınayu
Ne neng bar bilig teg asıglıg ongin

Bilig birle alim yakar yokladı
Biligsizlik emi çökerdi kadı
Bilig vind usamma bil ol hak resul
Bilig Çin’de erse siz arklang tidi

Biliglig biligni edergen bolur
Bilig tatgın ay dost bilglig bilur
Bilig bildürür bil bilig kadrini
Biligni biligsiz otum ne kılar.

Edip Ahmet Yüknekî

Büyük Türk Klâsikleri

hzl: Komisyon

Günümüz Türkçesiyle 

Bilgiden vururum sözüme temel. 
Bilgiliye ey dost, bağla gönül! 
Bilgiyle bulunur, saadet yolu. 
Bilgi bil, saadetin yolunu bul. 

Değerli, dinardır bilgili kişi. 
Bu cahil bilgisiz, değersiz akça. 
Bilgili, bilgisiz nasıl denk olur? 
Bilgili dişi erdir; cahil er, dişi. 

Kemikte ilik gibidir, insana bilgi. 
İnsan ziyneti akıl, ilik kemiğinki. 
Cahilin iliksiz kemik gibidir hâli. 
İliksiz kemiğe kimse uzatmaz eli. 

Bilgi bilen insan, tanınmış olur.
Bilgisiz, diriyken yitik sayılır. 
Bilgili er ölse de adı ölmez. 
Bilgisizin diriyken adı ölür. 

Bilgili birine bilgisiz binini,
Deneyen denedi bilginin dengini.
Bakagör şimdi anlayıp sınayarak
Faydalı başka ne var bilgi gibi?

Bilgi ile âlim yukarı yükseldi,
Bilgisizlik insanı bıraktı geri.
Bilgi ara, usanma, bil ki hak resul,
Bilgi Çin’de olsa arayın, dedi.

Bilgili, bilgiyi arayan olur.
Bilgi tadını, ey dost bilgili bilir.
Bilgi bildirir bilginin de kadrini,
Bilgisiz odun, bilgiyi ne kılar?
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1. Edip Ahmet Yüknekî’nin bilgi ve bilgisizlik kavramları üzerinde durmuş olmasını nasıl açıklar-
sınız? Bunun eserin yazıldığı dönemle bir ilgisi var mıdır? Düşüncelerinizi sözlü olarak ifade ediniz.

2. Şiiri, vurgu tonlama ve kafiyesine dikkat ederek okuyunuz. Şiirin büyük bir bölümünde mısra
sonlarındaki kafiyeye ek olarak mısra başlarında da kafiye görülür. Sizce mısra başlarındaki ses ben-
zerliğinin şiire ahenk açısından nasıl bir katkısı vardır? Sözlü olarak ifade ediniz.

3. Şair, “Değerli, dindar bilgili kişi / Bu cahil bilgisiz, değersiz akça.” derken hangi edebî sanat-
tan istifade etmiştir? Aynı sanat diğer bentlerde de var mıdır? İnceleyiniz. Bulduğunuz edebî sanatları
ve nasıl yapıldıklarını aşağıdaki tabloya yazınız.

4. Dörtlükler hâlinde yazılmış olan bu şiirin kafiye düzenine dikkat ederek nazım şeklini belirleyi-
niz.

5. Şiirin teması nedir? Her bendin anlamını ve temaya katkısını belirtiniz. 

6. “Bilgi bilen insan, tanınmış olur / Bilgisiz, diriyken yitik sayılır / Bilgili er ölse de adı ölmez /
Bilgisizin diriyken adı ölür” bendinde anlatılan gerçeklik nedir? Tartışınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü ola-
rak ifade ediniz.

7. İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatının temel nazım birimi beyitken Atebetü’l
Hakayık’ın dörtlükler hâlinde ve 11’li hece ölçüsüyle yazılmasının nedenini belirtiniz.

8. “Kemikte ilik gibidir insana bilgi/İnsan ziyneti akıl, ilik kemiğinki / Cahilin iliksiz kemik gibidir hâ-
li/İliksiz kemiğe kimse uzatmaz eli.” mısralarını açıklayınız. Bu mısralarda hangi edebî sanattan fayda-
lanılmıştır? Belirtiniz.

Edebî Sanatlar Nasıl Yapıldıkları
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44..  mmeettiinn

DİVANÜ LÜGÂTİ’T- TÜRK

... İmdi bundan sonra Muhammet oğlu Hüseyin,
Hüseyin oğlu Mahmut der ki: “Tanrı’nın devlet güneşini
Türk burçlarında doğdurmuş olduğunu ve onların mülk-
leri üzerinde göklerin bütün teğrelerini döndürmüş bu-
lunduğunu gördüm. Tanrı onlara Türk adını verdi ve on-
ları yeryüzüne ilbay kıldı. Zamanımızın hakanlarını on-
lardan çıkardı. Dünya milletlerinin idare yularını onların
ellerine verdi. Onları herkesten üstün eyledi. Kendilerini
hak üzere kuvvetlendirdi. Onlarla birlikte çalışanı, onlar-
dan yana olanı aziz kıldı ve Türkler yüzünden onları her
dileklerine eriştirdi. Bu kimseleri kötülerin şerrinden ko-
rudu. Oklarının dokunmasından korunabilmek için aklı olana düşen şey, bu adamların tuttuğu yolu tut-
mak oldu. Derdini dinletebilmek ve Türklerin gönlünü almak için onların dilleriyle konuşmaktan başka
yol yoktur. Bir kimse kendi takımından ayrılıp da onlara sığınacak olursa o takımın korkusundan kurtu-
lur; bu adamla birlikte başkaları da sığınabilir.

And içerek söylüyorum, ben, Buhara’nın sözüne güvenilir imamlarından birinden ve başkaca Ni-
şaburlu bir imamdan işittim. İkisi de şahitleriyle bildiriyorlar ki Peygamberimiz kıyamet alametlerini, ahir
zaman karışıklıklarını ve Oğuz Türklerinin ortaya çıkacaklarını söylediği sırada, “Türk dilini öğreniniz
çünkü onlar için uzun sürecek egemenlik vardır.” buyurmuştur. Bu söz hadis ise Türk dilini öğrenmek
çok gerekli bir iş olur. Yok, bu söz hadis değilse akıl da bunu emreder.

Ben onların en uz dillisi, en açık anlatanı, akılca en incesi, soyca en köklüsü, en iyi kargı kulla-
nanı olduğum hâlde onların şehirlerini, çöllerini baştan başa dolaştım. Türk, Türkmen, Oğuz, Çiğil, Yağ-
ma, Kırgız boylarını, dillerini, kafiyelerini belleyerek faydalandım. Öyle ki bende onlardan her boyun di-
li en iyi yolda yerleşmiştir. Ben onları en iyi şekilde sıralamış, en iyi bir düzenle düzenlemişimdir.

Bana sonsuz bir ün, bitmez tükenmez bir azık olsun diye şu kitabımı -Allah’a sığınarak- Divanü
Lügâti’t-Türk adını vererek yazdım.

...

Kaşgarlı Mahmut

Divanü Lügâti’t-Türk

çev.: Besim Atalay

1. Yazara göre Türkçeyi öğrenmek niçin gereklidir? Açıklayınız.

2. Yazar metnin ilk paragrafında Türklerin hangi özelliklerinden söz etmektedir? Tahtaya yazı-

nız.

Minyatür (Nakkaş Hasan)
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3. İncelediğimiz metnin ana düşüncesi ne olabilir? Tartışınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak

ifade ediniz.

4. Esere dinî ve millî özellikler kazandıran unsurları sözlü olarak ifade ediniz.

5. Yazar, kitabını nasıl meydana getirmiştir? 

6. Yazarın yaşadığı çağı göz önünde bulundurarak birçok boyun adını saydıktan sonra eserinin

adına Türk sözünü dâhil etmesinin nedenini açıklayınız.

7. Divanü Lügâti’t-Türk hakkındaki araştırmanın sunumunu sınıfta yapınız. Sunularınızda öz bil-

gileri vermeye dikkat ediniz.

8. a) Dilin önemine dair bulduğunuz ve renkli kartonlara yazdığınız özlü sözlerden bir kısmını sı-

nıfta sununuz.

b) Kitabınızda Divanü Lügâti’t-Türk’ten alınan atasözlerini okudunuz. Bu sözlü edebiyat ürün-

lerinin günümüze taşınmasında eserin önemini açıklayınız.

c) Edindiğiniz bilgilerden hareketle Divanü Lügati’t-Türk’ün edebiyatımızdaki yerini ve değe-

rini aşağıya yazınız.

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

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

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

9. Araştırmalarınızdan hareketle Atatürk’ün Türk dili hakkındaki görüşlerini Divanü Lugâti’t-türk

adlı eserle de ilişkilendirerek yorumlayınız.

55..  mmeettiinn

TÜRK DİLİ

Dil, millî kültürün ilerlemesi ve yayılmasında önemli bir araç olduğu gibi millî duygunun gelişme-
sinde ve bağımsızlığın korunmasında da önemli bir etkendir. Ayrıca dil, milleti oluşturan kişilerin birbiri-
ni kolayca anlaması ve millî bütünlüğün korunması için bir zorunluluktur. Bu nedenle, Atatürkçülükte,
millî kültür, bağımsızlık, millî bütünlük ve toplumsal barışın korunması, sürdürülmesi için milleti oluştu-
ran kişiler arasında konuşulan dilin, birbirinden farkı olmaması, sade, anlaşılır ve zengin olması gerek-
lidir. Türk milletini meydana getiren unsurların başında Türk dili vardır. Türk’üm diyen herkesin Türk di-
lini bilmesi ve kullanması şarttır. Millî terbiyeyi millî eğitimin esası olarak alan Atatürkçülük “onun dilini,
usulünü, vasıtalarını da millî yapmak zorunluluğu”na inanır. Türk dili her yönü ile millî olmalıdır. Millet
kavramı için zorunlu olan kültür ve ülkü birliğinin, dil birliği olmaksızın gerçekleşebilmesi söz konusu de-
ğildir. Atatürk bu gerçeği, “Millet, dil, kültür ve ülkü birliği ile birbirlerine bağlı olan vatandaşların oluştur-
duğu siyasi ve sosyal toplumdur.” şeklinde belirtmiştir. Türk milletinin iki parçadan meydana gelmesi
mümkün değildir. Bu temel esas her şeyden çok, dil için geçerlidir. Türk dili tektir ve bütün Türkler tara-
fından aynı şekilde bilinip kullanılmaktadır.
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Türkiye’de dile yani Türkçe’ye önem verilmesi, Atatürk’ün milliyetçilik ilkesinin gereğidir. Atatürkçü-
lükte “Milliyetin çok belirgin niteliklerinden biri de dildir. Türk Milletindenim diyen insan, her şeyden ev-
vel ve mutlaka Türkçe konuşmalıdır. Türkçe konuşmayan bir insan, Türk kültürüne, topluluğuna bağlılı-
ğını iddia ederse buna inanmak doğru olmaz.”

Türk dili ile ilgili olarak göz önünde bulundurulması gereken temel esasların başında, Türkçenin
güzelliğine, zenginliğine ve gücüne olan güven ile bu dilin büyük bir kültür dili olma yolunda taşıdığı po-
tansiyele olan inanç yer almalıdır. Atatürk, “Türk milletinin dili Türkçedir. Türk dili dünyada en güzel, en
zengin ve en kolay olabilecek bir dildir... Türk dili Türk milleti için kutsal bir hazinedir. Çünkü Türk Mille-
ti, geçirdiği sayısız tehlikeli felaketler içinde, ahlâkının, geleneklerinin, hatıralarının, çıkarlarının kısaca
bugün kendi milletini yapan her şeyi dili sayesinde korunduğunu görüyor. Türk dili Türk milletinin kalbi-
dir, zihnidir.” diyerek dilimize olan güven ve inancını belirtmiştir. Milletin sahip olduğu her türlü millî ve
kültürel değerlerin korunması, dildeki zenginlik ve sadelik ile yakından ilişkilidir.

Türk diline gereken önem verilmesini öngören Atatürkçülükte “Türk dili zengin, geniş bir dildir. Her
kavramı ifade kabiliyeti vardır. Yalnız onun bütün varlıklarını aramak, bulmak, toplamak, onlar üzerinde
çalışmak lazımdır.” Türk dilinin özündeki zengin hazinenin gün ışığına çıkarılması bütün Türk milletinin
başta gelen millî görevlerindendir. Bu görevi gerçekleştirme yolunda ilk adımları, Türk Dil Kurumunun
kurulması ve Dil Kurultaylarının düzenlenmesi ile atan Atatürk; “Türk dilinin, kendi benliğine, aslındaki
güzellik ve zenginliğine kavuşmak için bütün devlet teşkilatımızın, dikkatli, ilgili olması”nı vurgulamış, dil
konusunun herkesi ilgilendirmesi gereken bir devlet meselesi olduğuna dikkati çekmiştir.

...

Atatürkçülük-3

1. Okuduğunuz metinden hareketle Türkçenin yaşayan ve zengin dil olma özelliğini açıklayınız.

2. Millî kültürümüzün korunmasında dilin önemini belirtiniz.
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1. Aşağıdaki kutucuklarda İslami Dönemde yazılan ilk eserler hakkında bilgi verilmiştir. Verilen bilgi-
ler ışığında eserlerle yazarları eşleştiriniz ve yazarların altındaki boş bırakılan yerlere eserlerin adlarını
yazınız.

1. Ahmet Yesevî 2. Kaşgarlı Mahmut

(.................................................) (.................................................)

3. Edip Ahmet Yüknekî 4. Yusuf Has Hacip

(.................................................) (.................................................)

b) İslami Dönemde yazılan ilk eserlerle ilgili verilen bilgilerden yararlanarak;

• Eserlerin yazıldığı dönemin tarihî, siyasi ve sosyal yapısı hakkında neler söyleyebilirsiniz?

• Bu eserlerin edebiyat ve kültür tarihimizdeki yeri ve değeri ne olabilir?

• Bu eserlerde İslami Dönemin başlangıcında benimsenen yeni değerlerden hangileri kullanılmış-
tır? Açıklayınız. Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

• Eserlerin dil, söyleyiş ve kültür özelliklerini açıklayınız.

• Eserlerin bağlı olduğu gelenek hakkında bilgi veriniz.

2. Muhibbî mahlasıyla şiir yazan Kanunî Sultan Süleyman’a ait “Halk içinde muteber bir nesne
yok devlet gibi / Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi” beyti ile Ahmet Yesevî’nin Hikmet’inin
üçüncü dörtlüğü arasında nasıl bir bağlantı kurulabilir? Nedenini açıklayınız.

Eser, bir sözlük olarak hazırlanmıştır.
Türklerin ilk sözlüğüdür. İslamiyetten önceki
edebiyatımızın sav, sagu, koşuk örneklerini
içermesi, edebiyatımızın kaynağını belirle-
mesi açısından da önemlidir.

Eserde, Türkçe 7500 sözcüğün açıkla-
ması, dil bilgisi kuralları ve bir harita bulun-
maktadır. Araplara Türkçeyi öğretmek, Türk-
çenin güzelliğini göstermek ve özelliklerini
tanıtmak amacıyla Arapça yazılmıştır.

BB

Tamamı 6645 beyitten oluşmakta-
dır. Aruz vezniyle yazılmıştır. Ancak yer
yer hece vezniyle yazılmış bölümler de
bulunmaktadır. Mesnevi nazım şekliyle
oluşturulmuştur. Hakaniye Türkçesiyle
yazılan bu eser, bir siyaset kitabıdır.
Dönemin hükümdarına siyasi öğütler
verir.

AA

Dörtlükler hâlinde yazılan eserde dört-
lüklerin her birine “hikmet” adı verilmiştir.

Hikmetler, tasavvuf konusunda halk şii-
rinin ilk örneklerini oluşturmaktadır.

Hece ölçüsüyle yazılmıştır. İlahî aşkın
konu edildiği bu eser, canlı ve didaktik bir
anlatıma sahiptir. Dili, halk dilidir.

DD
Öğretici niteliği ağır basan eser, din

ve ahlak konularını işlemiştir. Eserde
mutlu olmak için ilmin gerekliliği vurgu-
lanmıştır. Eserde 40 beyit, 102 dörtlük
bulunmaktadır. “Gerçeklerin Eşiği” an-
lamına gelen eser mesnevi nazım biçi-
miyle yazılmıştır. Eserde aruz ve hece
ölçüsü bir arada kullanılmıştır.

CC

AANNLLAAMMAA--YYOORRUUMMLLAAMMAA
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3. Cahit Sıtkı’nın;
“Gökyüzünün başka rengi de varmış.
Geç fark ettim taşın sert olduğunu.
Su insanı boğar, ateş yakarmış.
Her doğan günün bir dert olduğunu,
İnsan bu yaşa gelince anlarmış.”

mısralarıyla Ahmet Yesevî’nin Hikmet adlı şiirinde aynı duygu ve düşünceleri anlatan dörtlüğü tespit edi-
niz.

4. Büyüklerinizden derlediğiniz, bölgenizde yaşamış ve çok sevilmiş kişilere ait ağıtları arka-
daşlarınızla paylaşınız.

5. Günümüzde sık karşılaştığımız hükümlerden biri “Çağımız bilgi çağıdır.” cümlesidir. Bu sözü
doğru buluyor musunuz? Düşüncelerinizi sözlü olarak arkadaşlarınızla paylaşınız.

6. “Bilgi güçtür.” sözünden hareketle bir kompozisyon yazınız. Hazırladığınız metni arkadaşla-
rınıza okuyunuz.

7. Bilgiyi konu alan bir metin yazmanız istenirse hangi anahtar kelimeleri kullanırsınız? Aşağı-
daki boş bırakılan yerleri doldurunuz.

8. a) Okuduğunuz dört eserle ilgili çıkarımlarınızı aşağıda boş bırakılan yerlere yazınız. 

Divan-ı Hikmet: ............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Kutadgu Bilig: ............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Atebetü’l Hakayık: ........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Divanü Lügâti’t-Türk: ...................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

b) Yukarıda adı belirtilen eserlerle ilgili çıkarımlarınızın günümüz şartlarında da geçerli olup ol-
madığını açıklayınız.

9. Atatürk’ün “Türk dili dillerin en zenginlerindendir; yeter ki bu dil şuurla işlensin.” cümlesi ile
Kaşgarlı Mahmut’un söyledikleri arasında bir paralellik buluyor musunuz? Tartışınız. Ulaştığınız sonuç-
ları sözlü olarak ifade ediniz.

Anahtar kelimeler

bilgi, ......................................., ......................................., ......................................., 

........................................ 
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10. Dil bir toplum için neden önemlidir? Sınıfta kısa bir panel düzenleyerek konuyu tartışınız.
Ulaştığınız sonuçları defterinize yazınız.

11. Siz öğretici nitelikte bir kitap yazsanız ön sözünde okuyucuların bilmesini istediğiniz nelere
yer verirsiniz.

12. İslami Döneme ait okuduğunuz ilk ürünlerle Karahanlı Türkçesi (Hakaniye lehçesi) arasında-

ki ilişkiyi ortaya koyan araştırmanızı sınıfa sununuz. Bu metinlerin hangilerinde Karahanlı Türkçesinin

kullanıldığını belirtiniz.

13. Siz, baba veya anne olsaydınız çocuğunuza hangi tavsiyelerde bulunurdunuz? Arkadaşları-

nızla paylaşınız.

14. Öğütler büyükler tarafından küçüklere verilir. Siz bir genç olarak büyüklere öğüt verseniz ne-

ler söylemek isterdiniz? Belirtiniz.

1. “X. yüzyıldan yaklaşık XIII. yüzyılın ortalarına kadar olan döneme “Geçiş Dönemi” adı verilir.
İlk İslami Türk edebiyatı ürünlerinin verildiği bu dönem Türk toplumunun bir kültür ve medeniyet çevre-
sinden bir başka kültür ve medeniyet çevresine geçtiği dönemdir.”

Yukarıdaki bilgiler ışığında okuduğunuz metinden de hareketle Ahmet Yesevî’nin eseri

olan Divan-ı Hikmet’in Geçiş Döneminin hangi özelliklerini içerdiğini aşağıya yazınız.

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

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

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

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

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

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

2. “Mutluluk veren bilgi” anlamına gelen ve bir siyasetname özelliği taşıyan eser aşağıda-

kilerden hangisidir?

A) Atebetü’l Hakayık

B) Divanü Lügâti’t Türk

C) Divan-ı Hikmet

D) Kutadgu Bilig

E) Garipnâme

DDEE⁄⁄EERRLLEENNDD‹‹RRMMEE
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3. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

• İslami Dönemin ilk eserleri Karahanlı Türkçesi ile yazılmıştır. (   )

• Bu eserlerle birlikte Arap ve Farsça kelimeler dilimize girmeye başlamıştır. (   )

• Bu dönemdeki metinler sanat metni ve öğretici metin olarak kesin çizgilerle 

ayrılmamıştır. (   )

• Divan-ı Hikmet’te dinî bilgiler yorumlanmıştır. (   )

• Ahmet Yesevî, tasavvufi anlayıştan uzak bir kişiliğe sahiptir. (   )

• Kaşgarlı Mahmut eserinde, Türk dilini dünya dilleriyle karşılaştırmıştır. (   )

• Kaşgarlı Mahmut, Türk dilinin söylenişlerini tespit etmek için Türk boyları 

arasında dolaşmıştır. (   )

• Kaşgarlı Mahmut, bu eserini önemli bir devlet kademesinde görev almak için 

yazmıştır. (   )

• Atatürk’ün Türk diliyle ilgili sözleriyle Divanü Lügâti’t-Türk arasında benzerlik

vardır. (   )

4. “Bilgiliye ey dost, bağla gönül” mısrasında hangi edebî sanat vardır? Defterinize ya-

zınız.

5. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.

a. Atebetü’l Hakayık ....................... nazım biçimiyle yazılmıştır.

b. Atebetü’l Hakayık ....................... vezniyle yazılmıştır.

c. Atebetü’l Hakayık ....................... anlamına gelir.

6. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Atebetü’l Hakayık’ın ahlaki bir eser olması

B) Atebetü’l Hakayık’ın mesnevi şeklinde  yazılmış olması

C) Atebetü’l Hakayık’ın öğüt verici bir eser olması

D) Eserde millî nazım birimi ile aruz ölçüsünün birlikte kullanılması

E) Eserde mısra başı kafiyesine de yer verilmiş olması

7. Aşağıdaki yargılardan hangisi Kutadgu Bilig’in özelliklerinden biri değildir?

A) Edebiyatımızda bilinen ilk siyasetnamedir.

B) Eserde adalet, akıl, baht gibi kavramlar alegorik olarak işlenmiştir.

C) Eser, Türkçenin Arapçaya karşı üstünlüğünü ispatlamak amacıyla yazılmıştır.

D) Yusuf Has Hacib tarafından mesnevi şeklinde yazılmıştır.

E) Hakaniye (Karahanlı) lehçesiyle ve aruz vezniyle yazılmıştır.
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8. Aşağıdaki alegorik kişilerin temsil ettikleri kavramları eşleştiriniz.

Odgurmuş Adalet ve kanun
Ögdülmiş Mutluluk ve devlet
Aytoldı Zahit, kanaat ve akıbet
Güntogdı Akıl

9. Kaşgarlı Mahmut’un 20 yıllık bir araştırma sonucunda kaleme aldığı Divanü Lügâti’t-

Türk hakkında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Divanü Lügâti’t-Türk’ün sözlü edebiyat ürünlerini zamanımıza ulaştırdığına
B) Eserin, Türkçeyle ilgili ilk sözlük ve dil bilgisi kitabı olduğuna
C) Eserde kelimelerin anlamı ile birlikte kelimelerle ilgili açıklamalara da yer verildiğine
D) Esere, içinde şiir ve atasözlerine de yer verdiği için antolojik sözlük de denilebileceğine
E) Eserin Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla Türkçe yazıldığına

10. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.

a. Kaşgarlı Mahmut Divanü Lügâti’t-Türk adlı eserinde ................................ adlı Türk boy-
larının isimlerine yer vermiştir.

b. Türk boylarının yaşadıkları yerleri gösterdiği bilinen ilk harita ........................ adlı eserde
yer alır.

11. Divanü Lügâti’t-Türk ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Ansiklopedik bir sözlüktür.
B) Türk kültürüyle ilgili önemli bilgiler yer alır.
C) Koşuk, sav, sagu örnekleri yer alır.
D) Divan şiirinden de örnekler vardır.
E) Türk dillerinin ansiklopedik sözlüğü anlamına gelir.

12. Türk edebiyatının XI-XII. yüzyıl metinlerinde Türkçenin hangi lehçesinin kullanıldığını

defterinize yazınız.

13. İlk İslami eserlerin didaktik oluşunu dönemin sosyal durumu ya da fikir hayatıyla iliş-

kilendirerek açıklayınız.

14. Kutadgu Bilig ile Atebetü’l Hakayık’ı karşılaştırarak bu iki eserin ortak özelliklerini

aşağıya yazınız.

a. ......................................................................................................................
b. ......................................................................................................................
c. ......................................................................................................................

15. Aşağıdaki eserlerden hangisi sözlü edebiyat ürünlerinin en fazla yer aldığı eserdir?

A) Divan-ı Hikmet
B) Divanü Lügâti’t-Türk
C) Atebetü’l-Hakayık
D) Kutadgu Bilig
E) Kitâb-ı Bakırgan 
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16. Aşağıdaki eser adlarını yazar adlarıyla eşleştiriniz. 

Divan-ı Hikmet Kaşgarlı Mahmut
Divanü Lügâti’t-Türk Ahmed Yesevî
Atebetü’l-Hakayık Yusuf Has Hacip
Kutadgu Bilig Edip Ahmet Yüknekî

17. Aşağıdakilerden hangisi dinî dönem Türk edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

A) Aruz ölçüsünün başarılı bir biçimde Türkçeye uygulanmış olması
B) Genellikle dinî-ahlaki- eğitici nitelikte eserler verilmiş olması
C) Türk diline Arapça, Farsça kelime ve tamlamaların girmeye başlamış olması
D) Millî nazım şekillerine ilave olarak gazel, mesnevi gibi yeni şekillerin de kullanılması
E) Aruz ve hece ölçüsünün birlikte kullanılmış olması

18. Türk dilinin, millî bütünlüğü sağlamada nasıl bir etki ve güce sahip olduğu hakkında-

ki düşüncelerinizi defterinize yazınız.

19. XI. yüzyıl dil ürünlerinden olan bu eserin değeri, yalnızca Türk dilinin sözcüklerini toplama
kurallarını ve yöntemerini bildirmek, ölçüleri açıklamaktan ileri gelmez. Sözcükleri açıklarken tarih,
coğrafya, folklor ve edebiyata dair bilgiler, toplumsal yaşayışa ilişkin ipuçlarını da verir.

Bu paragrafta sözü edilen eser ve yazar aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Divan-ı Hikmet; Ahmet Yesevî
B) Muhakemetü’l Lügâteyn; Ali Şir Nevaî
C) Divanü Lügâti’t Türk; Kaşgarlı Mahmut
D) Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacip
E) Atebetü’l Hakayık; Edip Ahmet Yüknekî

(1988-ÖYS)

20. (I) “Kitab-ı Dede Korkut”, sanatçısı belli olmayan, halkın ortak malı olan bir eserdir, (II) Nazım
ve nesir karışımı on iki hikâyeden oluşur. (III) Hikâyelerde Oğuzların, düşmanlarıyla savaşları ve
insanüstü güçlerle mücadeleleri anlatılmaktadır. (IV) Her hikâye bağımsız olmakla beraber, çoğunda
ortak kahramanlar bulunur ve her hikâyenin sonunda Dede Korkut söz alır. (V) Hikâyelerde adı geçen
Dede Korkut kahramanlığıyla ün kazanmış Oğuz beylerinden biridir.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde verilen bilgi yanlıştır?

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

1. Yunus Emre, Pir Sultan Abdal ve Hoca Dehhânî hakkında bilgi toplayınız. Yunus Em-
re’nin çok beğendiğiniz bir şiirini defterinize yazınız.

2. Oğuz Türkçesi ne demektir? Oğuz Türkçesiyle (XIII-XIV. yüzyıl) eser veren ilk edebiyat-
çılarımız ve onların eserleri hakkında bilgi ve belge toplayarak bir edebiyat panosu hazırlayınız.

3. Tasavvuf düşüncesi hakkında bilgi toplayınız.

4. Gazel hakkında bilgi edininiz.

5. Sınıfa aşk temasını işleyen şiirler getiriniz.

Araştırma
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3. OĞUZ TÜRKÇESİNİN ANADOLU’DAKİ İLK ÜRÜNLERİ 

(XIII-XIV. YÜZYIL)

1. “Halk edebiyatı”, kavramının çağrıştırdıklarını sözlü olarak ifade ediniz.
2. XVII. yüzyılda Niyazî-i Mısrî, XVIII. yüzyılda Üsküdarlı Hâşim Baba, Salacaoğlu Mustafa,

XIX. yüzyılda Sabrî ve günümüz şairlerinden Talat Sait Halman’ın aşağıdaki şiirlerde Yunus Em-
re’nin adından söz etmeleri, şiirlerine atıfta (göndermede) bulunmaları, ondan övgüyle bahsetmele-
ri ya da onun şiirlerinden etkilenmeleri nasıl açıklanabilir? Tartışınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü ola-
rak ifade ediniz.

Türk Dilinin En Büyük Şairine Rubailer

I
Yunus ki bu toprakta açılmış gülmüş,
Bir dem o da ağlamış, avunmuş, gülmüş.
Esrarını aşkın bize açmış bir bir,
Susmuş ve o esrar yeniden örtülmüş
II
Yunus ki nergiste güler, gülde kanar,
Kırlarda, gelincikte onun bağrı yanar
Toprak onu bir baharda almış sanırım
Her yıl bunu tekrar merasimle anar

Talat Sait Halman

Cânlar cânını buldum bu cânum yağma olsun
Assı ziyândan geçdüm dükkânum yağma olsun 

Yunus Emre

Sevdüm seni hep varum yağmadur alan alsun
Gördüm seni efkârum yağmadur alan alsun 

Niyazî-i Mısrî

Yunus Dedem’dir söyleyen
Seyyid Hâşim’dir dinleyen
Bu esrârı fehm eyleyen
Ağyâra açma râzımı

Üsküdarlı Hâşim Baba

Yunus durur söyliyen Salacıoğlu elbet
Bu sözü söylemeğe himmet erdi dedemden

Salacıoğlu Mustafa

Menem Sabrî menem Şükrî 
Menem Yunus ile Mısrî
Menem İlyâs ile Hızrî
Menem nâzır ile manzûr

Sabrî

(Bu bölümde inceleyeceğiniz metinleri 9. Sınıf Türk edebiyatı dersi II. ünitedeki “Şiir İncele-
me Yöntemi”ne göre inceleyiniz.)

Yunus Emre’nin temsilî resmi
(www.manyas.meb.gov.tr)

HHAAZZIIRRLLIIKK

a. Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
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11..  mmeettiinn
İLAHİ

(Bu bölümdeki şiirleri işlerken 9. sınıf Türk edebiyatı dersinin II. ünitesindeki “Şiir İnceleme Yön-
temi”nden yararlanınız.)

1. a) Metinde anlamını bildiğiniz ve bilmediğiniz kelimeleri iki sütun hâlinde tahtaya yazınız. Bu
kelimelerin hangilerinin dilimize Arapça ve Farsçadan geçtiğini tespit ediniz. Şiirde kullanılan kelimeler-
deki değişikliklerin nedenlerini belirtiniz.

b) Okuduğunuz şiirin, yazıldığı dönemle olan ilişkisini açıklayınız.

2. Şiirin ölçüsünü bulunuz. Bunun ahenge katkısını tartışınız. Şiirdeki diğer ahenk unsurlarını
gösteriniz.

3. “Gönlüm düşdi bir sevdâya”, “Başumı virdüm gavgâya”, “Işk boyadı beni kana” mısralarında
şair hangi sanata başvurmuştur? Şiirde geçen diğer edebî sanatları da siz bulunuz.

4. Aynı tema etrafında şekillenen dörder mısralık kıtaları “Gel gör beni ışk n’eyledi” mısrası bir-
birine bağlar. Her kıtanın sonunda aynı mısranın tekrarına dayanan bu nazım şeklinin adı nedir? Belir-
tiniz. Destan Dönemi ve divan şiirinde kullanılan benzer şekilleri hatırlayarak birbiriyle karşılaştırınız.
Sonuçları arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. Gönlüm düşdi bir sevdâya 
Gel gör beni ışk n’eyledi
Başumı virdüm gavgâya 
Gel gör beni ışk n’eyledi

2. Ben yürürem yana yana 
Işk boyadı beni kana
Ne âkilem ne divâne 
Gel gör beni ışk n’eyledi

3. Ben yürürem ilden ile 
Dost soraram dilden dile
Gurbetde hâlüm kim bile 
Gel gör beni ışk n’eyledi

4. Benzüm sarı gözlerüm yaş 
Bagrum pâre yüregüm baş
Hâlüm bilen dertlü kardaş 
Gel gör beni ışk n’eyledi

5. Gurbet ilinde yürürem 
Dostı düşümde görürem
Uyanup Mecnûn oluram 
Gel gör beni ışk n’eyledi

6. Gâh tozaram yirler gibi 
Gâh eserem yeller gibi
Gâh çaglaram seller gibi 
Gel gör beni ışk n’eyledi

7. Akar sulayın çaglaram 
Dertlü cigerüm taglaram
Şeyhüm anuban aglaram 
Gel gör beni ışk n’eyledi

8. Yâ elüm al kaldur beni 
Yâ asluna irdür beni
Çok aglatdun güldür beni 
Gel gör beni ışk n’eyledi

9. Ben Yûnus-ı bî-çâreyem 
Başdan ayaga yareyem
Dost elinde âvâreyem 
Gel gör beni ışk n’eyledi 

Yunus Emre

Yunus Emre Dîvânı

hzl.: Dr. Mustafa Tatçı

‹‹NNCCEELLEEMMEE
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5. Her bir kıtada işlenen düşünceyi tespit ediniz. Şiirin temasını bulunuz. “Gel gör beni ışk n’ey-
ledi” mısrasının şiirde işlenen tema ile ilgisini belirtiniz.

6. Aşk derdi çeken insan, sürekli sevdiği ile birlikte olmak ister. Sevgili için gözyaşı döker; ye-
mekten içmekten kesilir. 4. kıtada şair, “Benzüm sarı gözlerüm yaş” derken bu psikolojik hâlden hareket-
le dörtlüğünü kurgulamıştır. Gruplar oluşturarak diğer dörtlüklerin nesnel gerçekliklerini de siz bulunuz. 

7. İkinci kıtada şair, yana yana yürüdüğünü ve akıllı mı deli mi olduğunun farkında olmadığını
dile getiriyor. Şairin ya da âşığın bu durumda olmasının sebebi nedir? Kıtanın bütününden hareketle
açıklayınız.

8. Dokuzuncu kıtada yer alan “Dost ilinden âvâreyem” mısrasından ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.
9. Okuduğunuz şiirde geçen “Uyanıp Mecnûn oluram” mısrasında şair Leyla ve Mecnun hikâ-

yesine gönderme yapmıştır. Herkesçe bilinen bir olaya, bir manayla inanca veya atasözüne işaret etme-
ye ne ad verilir? Bu edebî sanatın şiire katkısı ne olabilir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

10. Sizce Yunus, kurguladığı bu şiirinde nasıl bir sevgiliden bahsediyor? Onun düşünce dünya-
sından hareketle cevaplayınız.

11. İki grup oluşturunuz. Gruplardan birinin metindeki sevgili, diğerinin de âşık imajının özellik-
lerini tespit etmesini isteyiniz. Grup sözcüleri aracılığıyla yapılan tespitleri sınıfla paylaşınız. Ardından
aşağıdaki tabloya, sevgili ve âşığın özelliklerini sıralayınız.

12. “Gurbet”, “garip”, “âşık”, “dost” kelimelerinin çağrıştırdıklarını aşağıya yazınız.
Gurbet: ............................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 
Garip: ............................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 
Âşık: ............................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 
Dost: ............................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
Yukarıdaki kelimelerin çağrıştırdıklarından hareketle Türkçenin yeni ses değerleri kazandığını ve

dilin zenginleştiğini söyleyebilir misiniz? Belirtiniz.
13. “Aşk ağlatır, dert söyletir.” atasözünün şiirle örtüşen taraflarını gösteriniz. 
14. Yunus Emre’nin aşk anlayışının günümüzde de geçerli olduğu söylenebilir mi? Tartışınız.

Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.
15. Şair, “Akar sulayın çaglaram” mısrasında aşkın verdiği coşkunluğu, “Dertlü cigerüm taglaram”

mısrasıyla da aşkı için ödemesi gereken bedele hazır olduğunu ifade eder. “Gâh tozaram yirler gibi /
Gâh eserem yeller gibi / Gâh çaglaram seller gibi” mısralarıyla anlatılmak istenen nedir? Şiirin bütünün-
den hareketle Türkçenin XIII. yüzyılda yeni bir edebî dil arayışında olduğu söylenebilir mi? Bunun
nedenlerini belirtiniz.

Sevgili Âşık
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16. Şiirden ve araştırmalarınızdan hareketle bu dönemde Oğuz Türkçesiyle yeni bir şiir anlayı-
şının başladığını ve İslamiyet’in Türk toplumunda bir kültür farklılığı oluşturduğunu söyleyebilir misiniz?
Açıklayınız.

17. a) Derse hazırlık bölümünde Yunus Emre ve onun şiirleri hakkında araştırma yapmıştınız.
Bu araştırmaları da dikkate alarak okuduğunuz şiirin beğendiğiniz yönlerini nedenleriyle birlikte açıkla-
yınız.

b) Yunus Emre’nin edebî ve fikrî yönüyle ilgili değerlendirmelerinizi aşağıdaki şemaya yazınız.

c) Yunus Emre hakkında yaptığınız araştırmadan da yararlanarak şair ile incelediğiniz ilahi
arasında nasıl bir bağlantı kurulabileceğini açıklayınız.

22..  mmeettiinn
NEFES

Şu görinen yayla ne güzel yayla Dost elinden dolu içmiş delüyem
Bir dem süremedüm giderum böyle Üstü kan köpüklü meşe seliyem
Pîrüm ben gidiyom sen himmet eyle Ben bir yol oğluyum yol sefîliyem
Bu yıl, bu yayladan Şâh’a gidelim. Bu yıl, bu yayladan Şâh’a gidelim.

Bir bölük turnaya sökün didiler Pîr Sultan Abdal’um dünya durılmaz
Yürekteki derdi, dökün didiler. Tâlip, Pîr’e varma ilen yorulmaz
Yayladan ötesi yakın didiler Ala gözlü Şâh, karşumdan ayrılmaz
Bu yıl, bu yayladan Şâh’a gidelim. Bu yıl, bu yayladan Şâh’a gidelim.

Pîr Sultan Abdal

Türk Edebiyatı

hzl.: Ahmet Kabaklı

1. Şiirin ölçüsünü, kafiye ve rediflerini gösteriniz. Bunları şiirin ahengine ne tür katkısı olduğunu
ifade ediniz.

2. Şiirin birimini belirleyiniz.
3. Şiirin temasını belirtiniz. 
4. Birimlerde anlatılanları açıklayınız ve şiiri yorumlayınız.
5. Şiirde geçen tasavvuf düşüncesine ait terimleri yaptığınız araştırmadan da yararlanarak tah-

taya yazınız.

6. a) Okuduğunuz şiirde yer alan fakat Göktürk Yazıtları’nda rastlanmayan kelimeleri tespit edi-

niz. Bunların bulunmama nedenlerini tartışınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.

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

Yunus Emre’nin

Edebî ve Fikrî Yönü
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b) Bir dile yeni sözcüklerin girmesinin ne anlama geldiğini söyleyiniz.
7. a) “Pîrüm, Şâh’a, sefîliyem, tâlip” kelimelerinde altı çizili seslerin özelliği nedir? Bu seslerin

kullanılmasının dile bir katkısı var mıdır? Tartışınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.

b) Bu kelimelerin yeni bir kültür ve medeniyete ait olduğu söylenebilir mi? Şairlerin bu yeni kül-
tür ve medeniyeti dil aracılığı ile yerleştirmeye çalıştıkları sonucuna varabilir misiniz? Tartışınız. Ulaştı-
ğınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.

8. a) Metinden ve araştırmalarınızdan yola çıkarak Pîr Sultan Abdal’ın edebî ve fikrî yönü hakkın-
da çıkarımlarda bulununuz.

b) Şairin edebî ve fikrî yönünün esere yansımalarını belirtiniz.

33..  mmeettiinn

GAZEL

Zihî gevher k’arulukda güher-veşdür dişi lü’lû 
Yüzin görüp urur yire özin her dem gül-i hod-rû 

Yüzi güldür saçı sünbül boyu serv ü lebi şekker 
Melek sîret Hasen-sûret kaşı fettân gözi câzû 

Bilüsüzlik idüp bu kim mukâbil oldı yüzine 
Kamuya rûşen oldı kim katı yüzlüyimiş gözgü 

Yiridür taglara düşsem bu gün Ferhâd-veş andan 
Ki Şîrîn sözleri vardur şekerden hem dahi tatlu 

Nice gözleyem ol kaşı ki hışmı yasını kurmış 
Atar kirpükler ohını pey-â-pey gözüme karşu 

Bilinden kimsene hergiz haber virmeye bir kılca 
Kemer ger kıl yâranlara haber virmez ise gizlü 

Değül mümkin ki gönülden ögütle çıkaram anı 
Ağarmaz hîç Dehhânî yuyuben sûret-i Hindû 

Hoca Dehhânî
Dehhânî’nin Şiirleri
hzl.: Hikmet İlaydın

Günümüz Türkçesiyle 

Ne hoş cevher! Saflıkta mücevher gibidir, dişi inci! Kendini beğenmiş gül, ne zaman sevgilinin yü-
zünü görse kendini yere atar.

Yüzü güldür, saçı sümbül, boyu servi, dudağı  şeker; melek huylu, güzel yüzlü, kaşı fitneci, gözü
büyücü.

Minyatür (Muhammed Kasım)
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Cahillik edip (sevgilinin) yüzü ile karşı karşıya kalan aynanın yüzünün katı olduğu herkese ma-
lum oldu. 

Bugün Ferhat gibi dağlara düşsem yeridir. Sevgilinin şirin sözleri vardır ki şekerden daha tatlı!

Sevgili, öfke yayını kurmuş, kirpik oklarını arka arkaya gözüme karşı atar. Ben o kaşı nasıl göz-
leyeyim!

Kemer, eğer gizlice yâranlara haber vermiyorsa sevgili hiçbir zaman kimseye kılca (kıl kadar in-
ce) belinden haber vermez. 

Ey Dehhanî! Hintli insanın yüzünü yıkamakla ağarmadığı gibi benim de sevgiliyi öğütle gönlüm-
den çıkarmam mümkün değildir.

1. Şiirin bütününde sevgilinin hangi özellikleri söz konusu edilmiştir? Bu özellikler ile devrin sos-
yal hayatı arasında nasıl bir ilişki kurulabilir? Açıklayınız.

2. İkinci beyitte kısa kısa tam sekiz cümle vardır. Bu cümleler kullanılan aruz kalıbının durakla-
rına uygundur. Şiirin kalıbı “mefâîlün”ün dört kez tekrarına dayanır. Dehhanî bu kurgusuyla şiire ne kat-
mıştır? Tartışınız. Diğer beyitlerdeki vezin-söyleyiş uyumunu da siz tespit ediniz.

3. Divan şiirinde gazelin ikinci beytinin ilkine göre daha güzel yazıldığını ve buna hüsnümatla
dendiğini geçen yılki derslerinizden biliyorsunuz. Buradaki güzellik hem içerik hem de söyleyiş güzelli-
ğidir. Bu beyitteki edebî sanatlar şiire söyleyiş ve içerik açısından ne katmıştır? Düşüncelerinizi sözlü
olarak ifade ediniz.

4. Şiirin şekil özelliklerini belirleyiniz. Ulaştığınız sonuçlardan hareketle gazel nazım şeklinin kı-
sa bir tanımını yapınız.

5. Her bir beytin temasını tespit ederek renkli kartonlara yazınız. Temanın nasıl işlendiğini ve
farklı beyitlerin nasıl bir şiir bütünlüğü oluşturduğunu gösteriniz.

6. Ferhat ile Şirin hikâyesi edebiyatımızın en meşhur aşk hikâyelerindendir. Bizim kültürümüzde
Ferhat bir aşk kahramanıdır. Sevgilisi için sütunsuz dağ anlamına gelen Bîsütun Dağı’nı kazmasıyla
delmiştir. Şair, dördüncü beyitte bu hikâyeden yararlanmıştır. Diğer beyitlerin nesnel gerçekliğini de siz
gösteriniz.

7. Son beyitte şair sevgiliden vazgeçemeyeceğini kesin bir dille ifade ediyor. Âşık-sevgili ilişkisi-
ne dair okuduğunuz metinlerdeki bu ilişkileri hatırlayınız. Bu durumdan nasıl bir sonuç çıkarılabilir?

8. Altıncı beyitte “bel, kılca, kıl, kemer, gizli” kelimeleri birbiriyle ilişkilidir. “Kılı kırk yarmak”, “kılca
haberi olmamak” gibi söyleyişlerden de hareketle beyti yorumlayınız. Beyitteki edebî sanatları belirtiniz.

9.a) Divan edebiyatının Anadolu’daki ilk temsilcisi kabul edilen Hoca Denhânî’nin -incelediğiniz
gazeli ve hakkında yaptığınız araştırmadan yararlanarak- nasıl bir edebî kişiliğe sahip olduğunu konu-
ları ele alış biçimi, dil ve anlatımda izlediği yol, şiirlerinin cümle yapısı gibi sanatına özgü nitelikleri göz
önünde bulundurmak suretiyle açıklayınız.

b) Şiirin özelliklerinden hareketle şair-eser ilişkisini yorumlayınız.
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1. Hazırlık bölümündeki metinlerde görülen, sevgilinin güzelliğiyle ilgili unsurlar Dehhânî’nin şii-
rinde de kullanılmıştır. Bu metinlerdeki kullanım biçimlerini karşılaştırıp birbirinden ayrılan ve örtüşen ta-
raflarını aşağıya yazınız.

Ayrılan tarafları : ..............................................................................................................................

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

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

Örtüşen tarafları : ............................................................................................................................

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

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

2. Okuduğunuz metinler ve bilgi birikiminizden yararlanarak İslamiyetin kabulüyle birlikte Türk
toplumunda görülen kültür farklılığını belirtiniz.

3. Yunus Emre’nin ilahisi, Pîr Sultan Abdal’ın nefesi ve Hoca Dehhânî’nin gazelinde en çok be-
ğendiniz beyit ya da dörtlük hangisidir? Nedenleriyle açıklayınız.

4. Okuduğunuz şiirlerin günümüze yansıyan taraflarını bir kompozisyon şeklinde yazınız. Birkaç
yazıyı sınıfta okuyunuz.

1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere, verilen kelime ve kelime gruplarından uy-

gun olanları yazınız.

“misk”, “İran”, “XIII.”, “divan edebiyatının”, “şems”, “inci”, “Arap”, “sümbül”, “servi”, “gül”, “Yu-
nan”, “Mısır”

• Hoca Dehhânî ............. yüzyılda ....................... ilk temsilcisidir.

• Şiirde sevgilinin yüzü .................., saçı ..................., boyu ..................... benzetilmiştir.

• Divan edebiyatı ....................... ve ......................... edebiyatlarından etkilenmiştir.

2. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

Hoca Dehhânî divan şiirinin Anadolu’daki ilk temsilcisidir. (    )

Yunus Emre şiirlerinde didaktik bir anlatımı tercih etmiştir. (    )

Pîr Sultan Abdal, Alevi-Bektaşi şiirinin en önemli temsilcilerinden birisidir. (    )

Oğuz Türkçesinin ilk ürünlerinde Arapça ve Farsça sözcükler oldukça az kullanılmıştır. (    )

AANNLLAAMMAA--YYOORRUUMMLLAAMMAA

DDEE⁄⁄EERRLLEENNDD‹‹RRMMEE
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3. Halk şiiri ile divan şiirinde kullanılan temaları belirleyiniz. İki şiir türünün temaları

yönünden benzer ve farklı özelliklerini tespit ediniz. Sonuçları aşağıdaki tabloya yazınız. 

4.(I) Yunus Emre, şiirlerinde hiçbir insanı, hiçbir dini ve mezhebi hor görmemiş; duygularını engin
ve evrensel bir sevgiyle dile getirmiştir. (III) İnsanın, kendisi için ne düşünüyorsa başkaları için de aynı
şeyi düşünmesi gerektiğini vurgulamıştır. (III) Buna karşın yaşadığı dönemi, dar bir dünya görüşüyle ele
alarak yansıtmıştır. (IV) Bu arada erdemli olmayı, gururdan ve kibirden uzak durmayı, dünya malına
aşırı ölçüde önem vermemeyi öğütlemiştir. (V) Ona göre iyilik etmek, bir gönle girmek, kimseyi kırma-
mak, dinlemeyi bilmek, yerinde konuşmak erdemlerin başında gelmektedir.

Yunus Emre’nin şiirinin içeriğiyle ilgili olarak yukarıdaki numaralanmış cümlelerin

hangisinde verilen bilgi doğru değildir?

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

(2008 - ÖSS)

5. Oğuz Türkçesinin Anadolu’daki ilk ürünleriyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru

değildir?

A) Türkçe yeni ses değerleri kazanmıştır.

B) İslam kültürünün etkisiyle tasavvufun şiire yansımaları görülmüştür.

C) Türkçe yeni bir edebî dil arayışına girmiştir.

D) Şiirlerde daha kapalı bir anlatım tercih edilmiştir.

E) Şiirlerde hem hece ve hem de aruz ölçüsü kullanılmıştır.

Tema

Benzerlik

Farklılıklar

Halk ŞiiriDivan Şiiri
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6.  

Edip Ahmet Yüknekî’nin yukarıdaki şiiri Karahanlı Türkçesi, Hoca Dehhânî’nin gazeli ise Oğuz
Türkçesi ile yazılmıştır. Bildiğiniz gibi eski Türkçe yazı dilinin devamı olarak İslamiyetin kabulünden son-
ra bütün Türkistan’da kullanılan Türkçeye Karahanlı Türkçesi (Hakaniye Türkçesi) denmektedir. Geçiş
Dönemine ait ilk eserler de Karahanlı Türkçesi ile yazılmışlardı. Tarihî dönem olarak XIV. yüzyıldan iti-
baren karşımıza çıkan Oğuz Türkçesi ise yazı dili olarak varlığını, Oğuzların Anodulu’da kurdukları Ana-
dolu Selçuklu Devleti’nin sonlarında göstermeye başlar.

Verilen bu bilgileri de dikkate alarak iki şiiri dil açısından inceleyiniz. Aralarındaki benzer-

lik ve farklılıkları aşağıya yazınız.

Benzerlikler

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

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

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

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

GAZEL

Aceb bu derdümün dermânı yok mı
Ya bu sabr itmegün oranı yok mı

Yanaram mumlayın başdan ayaga
Nedür bu yanmagun pâyânı yok mı
...
Delüpdür cigerümi gamzen oku
Ara yürekde gör peykânı yok mı
...
Bagüm Dehhânî’ye ölmezdin öndin
Tapuna irmegün imkânı yok mı

Hoca Dehhânî

Günümüz Türkçesiyle

Acaba bu derdimin dermanı yok mu?
Yahut bu sabretmenin oranı yok mu?

Mum gibi baştan ayağa yanıyorum.
Nedir, bu yanmanın sonu yok mudur?
...
Yan bakışının oku ciğerimi deldi.
Ara, yürekte temreni (okun demir ucu) yok mu gör?
...
Beyim, ölmeden evvel Dehhânî’ye, 
Huzuruna çıkmanın imkânı yok mu?

ATEBETÜ’L-HAKÂYIK’TAN

Tili yalgan erdin yırak turteze

Keçur sen de ömrüng könülik üze

Agız til bezeki köni söz turur

Köni sözle sözni tilingi beze

Edip Ahmet Yüknekî

Günümüz Türkçesiyle

Yalancı insandan, uzak dur ve kaç!

Sen de ömrünü doğrulukla geçir.

Ağzın ve dilin süsü doğru sözdür.

Sözünü doğru söyleyerek dilini süsle.
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7. Aşağıda verilen kavramları ilgili oldukları nazım türüyle eleştiriniz.

8. İlahi ve nefes hakkında bilgi veriniz?

İlahi aşk

Beyit

5-15 beyit

Tasavvuf

Gazel

İlahi
Yunus Emre

Dörtlük

Aşk, ayrılık

Farklılıklar

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

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

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

1. Oğuz Türkçesinin Anadolu’daki ilk ürünleri anlatmaya bağlı edebî metinler arasında yer alan

destanlar ve mesnevilerdir. Sınıfta iki gruba ayrılınız. Gruplardan biri bu dönemde ortaya çıkan des-

tanları, diğer grup da mesnevileri araştırsın. Araştırmalarınızı sunum hâline getiriniz.

2. Halk hikâyesi ne demektir? Hakkında bilgi toplayınız.

3. Dede Korkut kimdir? Dede Korkut Hikâyeleri hakkında bilgi toplayınız. Dede Korkut Hikâye-

lerinin tamamını ya da özetini okuyunuz. Okuduğunuz hikâyelerden birinin özetini defterinize yazınız.

4. Oğuz Kağan hakkında bir araştırma yapınız.

5. Sınıfa daha önce okuduğunuz, günümüze ait  hikâye ve roman örnekleri getiriniz.

Araştırma

ÖÖ NN EE RR İİ

Dede Korkut Hikâyeleri’ni okuyabilirsiniz.
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11..  mmeettiinn

KAM PÜRE’NÜN OĞLI BAMSI BEYREK BOYINI BEYAN İDER HANUM HEY

…

Beyrek kızdan ayrılup ivlerine geldi. Ağ sakallu babası karşu geldi, aydur: Oğul dan dansuh bu
gün Oğuz’da ne gördün? Aydur: Ne göreyim, oğlı olan ivermiş, kızı olan köçürmiş. Babası aydur: Oğul
ya seni ivermeh mi gerek? Beli pes ağ sakallu aziz baba ivermeh gerek didi. Babası aydur: Oğuzda ki-
mün kızın alıvireyin didi. Beyrek aydur: Baba mana bir kız alıvir kim men yirümden turmadın ol turmah
gerek, men kara koç atuma binmedin ol binmeh gerek, men karımuma varmadın ol mana baş getürmek
gerek, bunun gibi kız alıvir baba mana didi. Babası Pay Püre Han aydur:  Oğul sen kız dilemezsin ken-
düne bir hampa isterimişsin, oğul meger sen istedügün kız Pay Piçen Big kızı Banu Çiçek ola didi. Bey-
rek aydur: Beli pes, evet ağ sakallu aziz baba menüm dahı istedügüm oldur didi. Babası aydur: Ay oğul
Banu Çiçek’ün bir delü kardaşı vardur, adına Delü Karçar dirler, kız dileyeni öldürür. Beyrek aydur: Ya
pes nidelüm? Pay Püre Big aydur: Oğul, kalın Oğuz biglerini odamuza ohıyalum, niçe maslahat görür-
ler ise ana göre iş idelüm didi. 

Kalın Oğuz biglerini hep ohıdılar, odalarına getürdiler, ağır konukluk eylediler. Kalın Oğuz bigleri
ayıtdılar: Bu kızı istemege kim varabilür? Maslahat gördiler ki Dede Korkut varsun didiler. Dede Korkut
aydur: Yârenler çünki meni gönderürsiz, bilürsiz kim Delü Karçar kız kardaşını dileyeni öldürür, bari Ba-
yındır Han’un tavlasından iki şahbaz yügrük at getürün, bir kiçi başlı kiçer aygırı, bir toklı başlı torı ay-
gırı, nâgâh kaçma kovma olur ise birisini binem, birisini yedem didi. Dede Korkut’un sözi makbul geldi.
Vardılar Bayındır Han’un tavlasından ol iki atı getürdiler. Dede Korkut birin bindi birin yetdi, yârenler si-
zi Hakk’a ısmarladum didi gitdi. 

1. Araştırma bölümünde destan ve mesneviler hakkında hazırladığınız sunumları seçece-
ğiniz grup sözcüleri aracılığıyla sınıfta sununuz.

2. Araştırma bölümünde okumanız istenen Dede Korkut Hikâyeleri’nden bir seçki yapınız
ve bunu sınıfınızın edebiyat panosuna asınız.

3. Anlatmaya bağlı edebî türleri tahtaya yazınız.
4. “Raviler şöyle rivayet ederler ki...”, “anlatırlar ki vaktiyle…” ifade biçimlerinden ne anladı-

ğınızı söyleyiniz.

5. Destanların genel özelliklerini bilgi birikimenizden yararlanarak sıralayınız.

6. “Dinle medh edeyim erlerin başın. Nice kal’alara atardı daşın. Kim kesti o ejderha gibi
koç devin başın? Ün saldı cihana ismi kaldı sır Ali, sırdır söyle gel hey…” 

Köroğlu Destanı’ndan alıntılanan yukarıdaki metnin Ali isimli kahramanının özelliklerini
belirleyiniz.

(Bu başlık altındaki metinleri 9. sınıf Türk edebiyatı dersinin “Olay Çevresinde Oluşan Ede-
bî Metinleri İnceleme Yöntemi”ne göre inceleyiniz.)

HHAAZZIIRRLLIIKK

b. Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler

‹‹NNCCEELLEEMMEE
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Meger sultanum, Delü Karçar dahı ağ ban ivini ağ otağını kara yirün üzerine kurdurmuşidi, yol-
daşları ile puta atup oturur idi. Dedem Korkut öteden berü geldi. Baş indürdi, bağır basdı, ağız dilden
görklü selam virdi. Delü Karçar ağzın köpüklendürdi. Dede Korkut’un yüzine bakdı, aydur: Aleyke’s-se-
lam ay ameli azmış fi’li dönmiş kâdir Allah ağ alnına kara yazmış, ayaklular buraya geldügi yok, ağızlu-
lar bu suyumdan içdügi yok, sana noldı, amelün mi azdı, fi’lün mi döndi, ecelün mi geldi, bu aralarda
neylersin didi. Dede Korkut aydur: 

Karşu yatan kara tağun aşmağa gelmişem 

Akındılu görklü suyunı kiçmege gelmişem 

Gin etegüne tar koltuğuna kısılmağa gelmişem 

Tanrı’nun buyruğıyla Pey-
gamber’ün kavliyle aydan aru
günden görklü kız kardaşun Banu
Çiçek’i Bamsı Beyrek’e dilemege
gelmişem, didi. Dede Korkut böy-
le digeç Delü Karçar aydur: Mere
ne didügüm yetürün, kara aygırı
getürün didi. Kara aygırı getürdi-
ler, Delü Karçar’ı bindürdiler. De-
de Korkut köstegi üzdi, turmadı
kaçtı. Delü Karçar kiç başlı kiçer
aygıra sıçradı bindi. Dede’yi kova
kova Delü Karçar on belen yir
aşurdı. Dede Korkut’un ardından
Delü Karçar irdi. Dede’nün anısı
anıtdı, Tanrıya sığındı, ism-i
a’zam okıdı. Delü Karçar kılıcın
eline aldı, yukarusından öyke ile
hamle kıldı. Delü Big diledi ki De-
de’yi depere çala. Dede Korkut
ayıtdı: Çalar isen elün kurısun di-
di. Hak Ta’alâ’nun emriyile Delü
Karçar’un eli yukaruda asılu kaldı.

Zîrâ Dede Korkut velâyet issi idi,
dilegi kabul oldı. Delü Karçar aydur: Meded aman el-aman, Tanrı’nun birligine yokdur güman, sen menüm
elümi sağaldıgör, Tanrı’nun buyruğıyile Peygamber’ün kavliyile kız karındaşumı Beyrek’e vireyim didi. Üç
kere ağzından ikrar eyledi, günahına tevbe eyledi, Dede Korkut duâ eyledi, Delünün eli Hak emriyile sa-
pa sağ oldı. Döndi aydur: Dede kız karındaşumun yolına ben ne ister isem virür misin? Dede aydur: Vire-
lüm didi, görelüm ne istersin. Delü Karçar aydur: Bin buğra getürün kim maya görmemiş ola, bin dahı ay-
gır getürün kim hiç kısrağa aşmamış ola, bin dahı koyun görmemiş koç getürün, bin de kuyruksuz kulak-
suz köpek getürün, bin dahı püre getürün mana didi. Eger bu didigüm nesneleri getürürisenüz hoş virdüm,
amma getürmeyeçek olurisen bu katla öldürmedüm ol vaktın öldürürin didi. 

Dede döndi Pay Püre Big’ün ivlerine geldi. Pay Püre Big aydur: Dede oğlan mısın kız mısın?
Dede oğlanam didi. Ya pes niçe kurtıldun Delü Karçar’un elinden didi. Dede aydur: Allah’un inayeti
erenlerün himmeti oldı, kızı aldum didi. Beyrek’e ve anasına ve kız kardaşlarına muştuçı geldi, sevin-

(www.okulweb.meb.gov.tr)
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diler, şad oldılar. Pay Püre Big aydur: Delü ne kadar mal istedi? Dede aydur:
Yarmasun yarçımasun, Delü Karçar eyle mal istedi ki hiç bitmesün didi. Pay
Püre Big aydur: Hele ne diledi? Dede aydur: Bin aygır dileyüpdür kim kısra-
ğa aşmamış ola, bin dahı buğra diledi kim maya görmemiş ola, bin de koç
dileyüpdür koyun görmemiş ola, bin de kuyruksuz kulaksuz köpek diledi, bin
dahı haraça karaça püreler diledi. Bu nesneleri getüreçek olurisenüz kız ka-
rındaşumı virürem, getürmeyeçek olurisen gözüme görinmeyesin, yohsa se-
ni öldürürem didi. Pay Püre Big aydur: Dede men üçini bulurisem ikisini sen
bulur mısın didi. Dede Korkut beli hanum bulayum didi. Pay Püre Big ayıtdı:
İmdi Dede köpek ile püreyi sen bul didi. Dahı kendüsi tavla tavla atlarına var-
dı bin aygır seçdi, develerine vardı bin buğra ner seçdi, koyunlarına vardı bin
koç seçdi. Dede Korkut dahı bin kuyruksuz kulaksuz köpek ile bin dahı püre
buldı. Alup bunları Delü Karçar’a gitdi. Delü Karçar işitdi karşu geldi göreyim
didügümi getürdiler mi didi. Aygırları göriçek begendi, develeri gördiginde
begendi, koçları begendi, köpekleri göriçek kas kas güldi, aydur: Dede ya
kanı menüm pürelerüm? Dede Korkut hay oğul! Karçar adama uş bögelek gibi bunludur, ol bir yavuz
canavardur, hep bir yirde dirüpdururam, gel gidelüm semüzin al aruğın ko didi. Aldı Delü Karçar’ı bir pü-
relü yire getürdi, Delü Karçar’ı yalınçak eyledi ağıla koydı. Püreler Delü Karçar’a üşdiler. Gördi beceri
bilmez, aydur: Meded Dede, kerem eyle Allah ışkına kapuyı aç çıkayın didi. Dede Korkut oğul Karçar
ne kargaşa idersin, getürdüm bu ısmarladuğun nesnedür, noldun böyle bunaldun, semüzin al aruğın ko
didi. Delü Karçar aydur: Hay Dede Sultan, Tanrı bunun semüzin de alsun aruğın da alsun, heman beni
kapudan tışarı eyle, meded, didi. Dede kapuyı açdı, Delü Karçar çıkdı. Dede gördi kim Delü’nün canı-
na kiçmiş, başı kapusı olmış, gevdesi püreden görinmez, yüzi gözi belürmez. Dede’nün ayağına düşdi.
Allah ışkına beni kurtar didi. Dede Korkut var oğul kendüni suya ur didi. Delü Karçar segirderek vardı
suya düşdi. Püredür suya akdı gitdi. Geldi geyesin geydi, ivine gitdi.

...
Dede Korkut Kitabı-I

hzl.: Muharrem Ergin

1. Delü Karçar’ın kız kardeşi Banu Çiçek’i istemeye gelen Dede Korkut’un yerine getirmesini is-
tediği şartlar nelerdir? Bu şartları gerçekçi buluyor musunuz? Neden? Bu durumun destanların oluşu-
muyla bir ilgisi olabilir mi? Tartışınız. Ulaştığınız sonuçları tahtaya yazınız.

2. Karçar’ın Dede Korkut’a yetişip kılıcını vuracağı sırada elinin yukarıda asılı kalmasını ve De-
de Korkut’un duasıyla iyileşmiş olmasını nasıl yorumluyorsunuz? Açıklayınız.

3. a) Metinde, mekânın özelliklerini belirten ifadelere (nasıl anlatıldığına) örnekler veriniz.

b) Hikâyedeki olayın geçtiği zaman ve mekânın özelliklerini aşağıdaki tabloya yazınız. Bu za-
man ve mekânın olaylara katkısını açıklayınız.

c) Mekânın, olayların gerçekleşmesindeki işlevini belirtiniz.

Mekânın Özellikleri Zamanın Özellikleri

Dede Korkut’un
temsilî resmi

(www.okulweb.meb.gov.tr)
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4. Metindeki kişilerle zaman ve mekân arasındaki uyumu (ilişkiyi) açıklayınız.
5. Hikâyeyi anlam birimlerine ayırarak anlatılan olay ve olay örgüsünü tespit ediniz. Buradan ha-

reketle temayı bulunuz.
6. a) Metinde işlenen temanın o dönemdeki önemi ve değeri hakkında hangi düşüncelere ulaş-

tığınızı sözlü olarak ifade ediniz.
b) Aynı temaya yabancı film senaryolarında ya da destanlarda rastlayıp rastlamadığınızı

açıklayınız.
7. Hikâyedeki cümle yapılarını inceleyiniz. Hikâyenin anlatımında cümlelerin kısa oluşu, fazlaca hü-

küm ifade etmesi, metnin anlatımına ne katmıştır? Tartışınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.
8. Hikâyedeki metinde kullanılan dilin en belirgin özellikleri nedir? Hikâyede ahengi sağlamak

için nelere başvurulmuştur? Metinden örnekler bularak açıklayınız.
9. Hikâye kahramanlarının özelliklerini ve olay örgüsündeki işlevlerini tabloya yazınız.

10. Metindeki manzum bölümü tahtaya yazınız. Bu bölümün işlevi hakkındaki düşüncelerinizi
söyleyiniz.

11. Metindeki destansı unsurları tespit ederek tahtaya listeleyiniz.
12. Hikâyede İslami motif olarak neleri gösterebilirsiniz? Bunun nedenini açıklayınız.
13. Türk destanlarında hakanların yanında yer alan ak saçlı, gün görmüş bilge tipi ile Dede Kor-

kut arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.
14. Metinde anlatılan olayın (insana özgü gerçekliğin) yaşamla ilişkisi nedir? Bunların, olay örgü-

sü etrafında nasıl anlatıldığını söyleyiniz. Böyle bir olayın gerçek hayatta birebir yaşanması mümkün
müdür? Tartışınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.

15. Dede Korkut Hikâyeleri’ne dair araştırmalarınızı önceki bilgilerinizi ve derste öğrendiklerinizi
karşılaştırınız. Yeni öğrendiklerinizi defterlerinize yazınız.

16. Hikâye ağırlıklı olarak hangi bakış açısıyla anlatılmıştır? Metinden örnekler vererek bu bakış
açısının özelliklerini sözlü olarak ifade ediniz.

17. Dede Korkut Hikâyeleri’nin anlatıcısını ve bu anlatıcının özelliklerini belirtiniz. 
18. “Pay Püre Big aydur: Dede oğlan mısın kız mısın? Dede oğlanam didi.” Bu ifade ile anlatıl-

mak istenen nedir? Günümüzde bu ifade hangi amaçla kullanılıyor?
19. Dede Korkut Hikâyeleri’nin günümüzde de ilgi görmesinin nedenlerini tartışınız. Ulaştığınız

sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.
20. Kız isteme törenleri, günümüzde nasıl yapılmaktadır? Okuduğunuz hikâyedeki törenle karşı-

laştırınız. Benzer ve farklı yönlerini belirtiniz.
21. Metinden “baş indirmek”, “bağır basmak” ve “ağız dilden görkli selam vermek” cümlelerini bu-

lunuz. Bunların ne anlama geldiğini tartışınız. Ulaştığınız sonuçtan yararlanarak bugün bu ifadelerin ye-
rine neler kullanıldığını belirtiniz.

22. “... ağ sakallu aziz baba... / ... iki şahbaz güçlü at getürün, bir kiçi başlı kiçer aygırı, bir toklı
başlı torı aygırı...” ifadelerindeki tasvirlerin nasıl yapıldığını belirtiniz. Bunların metnin anlatımına etkisi-
ni açıklayınız.

Özellikleri İşlevleri

Bamsı Beyrek

Pay Püre

Dede Korkut

Delü Karçar
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22..  mmeettiinn
BATTALNÂME

SEYYİD’İN MEYDAN OKUMASI

…
Seyyid çağırdı, er diledi meydâna. Kimsenün zehresi olmadı kim meydâna gire. Ayruk kimse

meydâna girmedüğin Seyyid Hazreti bildi. Atından aşağu indi. Kolanın muhkem berkitdi, girü bindi. Tîğ-
i Dahhâk’i çeküp sağ kola hamle eyledi. Yitmiş seksen kişi öldürdi. Birisi Seyyid’ün önine durmadı. Yi-
ne meydân yirine geldi, çağırdı kim: “İy âsîler, din düşmanları meydâna gelsenüze!” didi. 

…
Ezîncânib bu yana Seyyid dahı meydân içinde at başın çeküp teferrüc iderdi. Halîfe dahı tahtın-

dan ol kenâr-ı leşkerin teferrüc iderken gözi Seyyid’e dokundı. Eydür: “Şol meydân ortasında duran kim-
dür?” didi. Eyitdiler: “Yâ emîrel-müminîn! Bir cins yiğitdür, ne erlikler idüpdür. Hiç kimse mukâbil olmaz.
Bizüm leşkerümüzi ol dayadı. Yohsa Kayser bizüm kökümüzi keserdi ve külümüz göge savururdı. Am-
mâ hüdâvend kad ü kâmeti yâl ü bâli, söz kelecisi, yüzi, gözi, kaşları ve dişleri ve durışı ve oturışı, vur-
ması ve tutması dükelisi ana benzer. Ammâ Battâl ağıdı, bu siyâhdur” didiler. “Şol bindügi at dahı Aş-
kar’a benzer. Ammâ ol saruyıdı, bu karadur” didiler. “Şol karşuğı dağdan iner, erlikler gösterür kim he-
zârân Rüstem-i destânlar gerekdür kim bunun erliğin kıla. Gice olıcak yine ol dağa gider.” didiler. Çün-
kim halîfe bu sözleri işitdi. El götürdi. Seyyid’e duâ kıldı. 

…
Seyyid meydân içinde dururken yüzi Kayser’e döndi, er diledi. Kayser leşkerinde bir er vardı. Ker-

ken Lavî dirlerdi. Seyyid’e beraber geldi. Sünü havâle kıldı. Seyyid anun süngüsin men eyledi. Geldi
kim kuşağından dutdı ve atından kapdı. Başınun üstine çevürdi, yire urdı. Cân cehenneme ısmarladı.
Anun ardınca Keşernek Keşmirî dirlerdi. Anı da elma gibi atından kapdı. İki elin bağladı. Sünnîlerden
yana viribidi. Anun ardınca Kârûnî Sinân’ı gördi. Anı dahı yıkdı, bağladı, alem dibine viribidi. Sünnîler-
den tekbîr avâzı yidinci kat göğe irişdi. Ol gün yidi adı belli pehlivânı birer dürlü hünerle yıkdı, bağladı,

(www.okulweb.meb.gov.tr)
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Sünnîlere gönderdi. Andan sonra yitmiş seksen benâm sanı anı bellü mürtedi, birer darb [ile] helâk ey-
ledi. Ayruk meydâne kimse girmedi. Seyyid atına bindi. Tîğ-i Dahhâk’i eline aldı. Bir na’ra urdı kim yir-
ler sarsıldı. Kendözin Kayser’ün leşkerine urdı. Kalbi kalbe bırakdı. Saf safa urdı. Her yire kim uğradı,
târumâr kıldı. Âdem kanı seyl gibi akdı. Çünkim ahşam irdi. Yine çeriden çıkdı. Dağa yörüyivirdi. Halîfe
Seyyid’ün ardınca duâlar kıldı. Bu yana Kayser çerisine katı korkı düşdi. İki leşker geldiler. Yirlü yirine
kondılar. Yaraklar itdiler. Emîr Ömer eyitdi: “Yârenler! Şol yiğidün ardınca varun. Ola kim benüm katu-
ma getüresiz. Benüm gönlüm şöyle tanuklık virür kim Battâl’dur. Kendüyi nikâb ile gizlemişdür” didi.

...
Anonim

Eski Türk Edebiyatında Nesir

hzl.: Fahir İz

1. a) Metnin olay örgüsünü belirleyiniz.
b) Metnin yapısını oluşturan ögeleri (serim, düğüm, çözüm) gösteriniz.

2. Sınıfı iki gruba ayırınız. Dinî ve destansı motifleri tespit ediniz. Tespit ettiğiniz sonuçları söz-
cüler aracılığıyla tahtaya maddeler hâlinde yazınız.

3. Metindeki kişilerin özelliklerini ve olay örgüsündeki işlevlerini aşağıya yazınız.

4. Battâl Gazi’nin özelliklerini tespit ediniz. Bunlar gerçekliğe uygun mudur? Nedenini açıkla-
yınız.

5. Battâl Gazi hikâyesinden alıntılanan metnin kurgusunda Destan Dönemine ait Türk destan-
larından ne gibi izler buluyorsunuz? Metin üzerinde gösteriniz.

6. Metinde cümlelerin kısa olması, tasvirlerden kaçınılması anlatıma nasıl bir zenginlik katmış-
tır? Düşüncelerinizi sözlü olarak ifade ediniz.

7. Metin hangi bakış açısıyla anlatılmıştır? Metnin zamanı ve mekânı konusunda ne söyleyebi-
lirsiniz?

8. Metni kelime ve cümle yapısı bakımından değerlendiriniz. Günümüzden farklı söyleyişleri
belirtiniz.

9. Yakın tarihimizde Battâl Gazi Destanı’na benzer anlatılar biliyor musunuz? Biliyorsanız bun-
ları arkadaşlarınızla paylaşınız.

10. Anlatmaya bağlı metinlerde kahramanların olağanüstü özelliklere sahip olması okuyucu ve-
ya dinleyicide nasıl bir etki bırakır? Tartışınız. Bu olağanüstü özellikteki kahramanlarla çizgi film kahra-
manları arasında nasıl bir benzerlik vardır? Tartışınız. Ulaştığınız sonucu sözlü olarak ifade ediniz.

11. Seyyit Battâl Gazi nasıl bir tiptir? Oğuz Kağan ile bu tipi karşılaştırınız. Farklı ve benzer
yönlerini belirtiniz.

12. Bu metinle daha önce okuduğunuz metnin kahramanlarının anlatıldığı bölümleri tekrar okuyu-
nuz. Bu bölümlerde tasvirler nasıl yapılmıştır? İki metin arasındaki kahramanların tasvirinde ortak özel-
likler var mıdır? Bu tasvirlerin metindeki işlevi nedir? Bulduğunuz sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.

Kişiler Olay Örgüsündeki İşlevi Özellikleri
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33..  mmeettiinn
DÂNİŞMEND GÂZİ DESTANI

DÖRDÜNCÜ MECLİS

MELİK DÂNIŞMEND GAZİ’NİN YARDIMINA ÇERİSİNİN GELMESİ

Şiir

Allah (c.c.) adını önce yâd edelim.
Cümle müminleri şâd edelim.

Diyelim aşk ile Allah Allah (c.c.).
İnâyet eyleye lütfundan o Şah.

Bütün canlıların rızkını veren o.
Herkes arar, aramadan eren o.

Sana güneş verip aydınlatan o.
El, ayak verip yürüten o.

Resul’u anarak veresin Salavât
Bulasın ta ki din içinde halavet.

Bu defa Dördüncü Meclis’e girelim.
Daha sonra neler olmuş görelim.

Yürüdü Mihran Artukî için görelim.
Melik Dânişmend çerisini söyleşelim

Raviler şöyle rivayet ederler: Mihran melunu üç bin er ile Artukî’yi öldürmek için yürüdü. diğer taraf-
ta Melik Dânişmend’in askeri Sivas kalesi’ni yapmak için orada kaldı. Çerinin öncüleri Süleyman ve
Eyüp Sivas Kalesi’ni imar ettiler. Fakat Melik Dânişmend için çok endişe duydular. Bir gün Süleyman,
ruhban kılığında Dânişmend’i aramaya çıktı. Tokat Kalesi’ne ulaştı.

Kâfirlerin konuşmalarını dinledi: “O Dânişmend dedikleri Artukî ile bütün illeri harap ettiler. Çok
uzun zamandır. Toros Kasrındaki (saray) ribata girmişler.” dediler.

Ribattan çıkıp âlemi harap edip yine oraya girerler. Süleyman bu durumları öğrenince Dâniş-
mend’den tarafa yola koyuldu.

Öte yandan Dânişmend kâfirlerle cenge devam edip onları kırıp dökmekteydi. Mihran Artukî’yi öl-
dürmeye kastetmişti. Ribata vardı. Ribatı ortaya aldılar. Artukî garip, miskin inleyerek Allahu Teâlâ’ya
yalvarıp yakarmaktaydı. Kâfirler kement atıp ribatın damına çıktılar. Gördüler ki Artukî ribatın ortasında
ağır yaralı durumdadır. Yüzünü yere koymuş, Hak Teâlâ’ya tazarru kılıp münacaat eder. Artukînin mü-
nacaatı şudur:

Artukî (münacaatın ardından): “Ey Allah’ım! Ey âlemleri yaratan! Kadir olan bütün, zor işler sana
kolaydır. Ben çaresizin hâli de Hazretine malumdur. İlahi medet senden, yardım senden!” diye dua etti.
Birdenbire gördü ki duvar yarıldı, ak sakallı bir pir içeri girdi. Yeşil elbiseler giymişti.

(www.okulweb.meb.gov.tr)
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Ak sakallı pir, “Ya Artukî, başını kaldır. Tanrı’dan sana selam, sağlık ve inâyet erişti” dedi.

Artukî başını kaldırdı. O pir elini ona doğru yaklaştırdı. Yaralarını sıvazladı. Artukî’nin yaraları iyi-
leşti. Pir gözden kayboldu. Bir anda yeniden belirdi. Çerinin arasından Artukî’nin düşen kolunu getirmiş-
ti. Kolu yerine koydu. Dua okudu, Hak Teâlâ’nın isteğiyle kol eski hâline geldi. Artukî ayağa kalkıp çok
şükretti. Dualar etti.

Artukî o pire yönelip “Siz kimsiniz? Bu biçareye gelip medet kıldınız?” dedi.

Pir, “Ya Artukî, ben Hızır’ım. Hakkın emriyle geldim, elini ve yaranı iyileştirdim. Hak Teâlâ şifa ver-
di. Benim selamımı Melik Dânişmend’e iletesin. Bu duayı Melik Dânişmend’e veresin, yadigâr olsun.Si-
ze ne zaman bir sıkıntı gelirse bu duayı okuyun. Hak Teâla bu dua berekâtına size elem eriştirmiye, de-
dikten sonra kayboldu.

Anonim

Dânişmendnâme

hzl.: Fahir İz

1. Dânişmend Gâzi Destanı adlı metnin olaylarını ve olay örgüsünü belirleyip defterinize yazınız.

2. Anlatılan olayların gerçeklikle ilgisini sözlü olarak ifade ediniz.

3. Olay örgüsünden hareketle metnin temasını söyleyiniz.

4. Sınıfta iki grup oluşturunuz. Birinci gruptan Dânişmend Gâzi Destanı’ndaki dönemin günlük
hayatı ile ilgili unsurları, ikinci gruptan ise Dânişmend Gâzi Destanı’nın yazıldığı dönemin sosyal özel-
likleriyle metnin temasını karşılaştırmalarını isteyiniz. Ulaştıkları sonuçları seçtikleri grup sözcüleri vası-
tasıyla sınıfa açıklamalarını isteyiniz.

5. Günümüzde kahramanlık temasının her milletin kültüründe fazlasıyla işlenmesinin sebebi ne-
dir? Buna göre Dânişmend Gâzi Destanı’nın temasının evrensel olup olmadığıyla ilgili neler söyleyebi-
lirsiniz?

6. 

... 

Çün melik Dânişmend bu mektûbı okıdı ve ol kavmi İslâm’a dâvet itdi, kimse cevâb virmedi. Bu
kez at depdi meydâna girdi, er diledi. Gürcilerden Evkas adlu bir kâfir meydâna girdi. Kılıç ile Melik’e
hamle kıldı. Melik anun hamlesin redd eyledi. Nevbet Melike değdi, hemândem bir nâ’ra urup eyitdi:
“benâm-ı Hüdâ, benûr-ı pâk-i Muhammed Mustafâ” diyüp Evkas’a bir kılıç ile urdı kim ir kaşına de-
ğin iki pâre kıldı. Gürcilerden figan kopdı. Anı görüp cümle kâfirler bir gezden hamle kıldılar. Melik
Dânişmend bir nâ’ra ile urdı kim tamâmet kâfir çerisi serâsîme oldılar. Melik ejdehâ gibi... Bir sâatde
yidi yüz kâfiri kılıçdan kâfirleri hazân gibi yire dökerlerdi. Ceng arasında iken Nastor, Rûm çerisine
işâret kıldı. Medâris-i laîn hîle idüp çağırdı kim “Nastor’ı esîr getürdük, kapuyı açın” didi. Ruhbânlar
Artuhi sanup geldiler Kapuyı açdılar...

Fahir İz’in Dânişmendnâme çevirisinden alınan yukarıdaki metinden hareketle eserin dil özellik-
leri hakkında neler söyleyebilirsiniz? Sözlü olarak ifade ediniz.

7. Dânişmend Gâzi Destanı’nda zaman ve mekânın anlatıldığı cümleleri tespit ediniz. Bunları
defterinize yazınız.

8. Metinden tasvirlere örnekler veriniz. Bu tasvirlerin metne katkısını belirtiniz.
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44..  mmeettiinn
SÜHEYL Ü NEV-BAHÂR

(Yemen padişahı Bahr’ın halkının duasıyla bir çocuğu olur. İsmini Süheyl koyarlar. Süheyl bir gün
babasının hazinelerinin bulunduğu odalardan birinde çok güzel bir kızın resmini görür. Çin Fağfuru’nun
kızı Nevbahar da bir rüya görür, dadısı rüyayı iyi huylu ve cömert bir padişahın ona âşık olup onu ara-
dığı şeklinde yorar. Süheyl, Çin’e gelir. İyi huylu ve cömert bir padişahtır. Nevbahar’ın sarayı yanında
bir saray yaptırır. Tanışırlar ve gizlice görüşmeye başlarlar.)

...
1.  Kamu halk ilk uyhuya oldı tuş 

Denizde balık yatdı yuvada kuş 

2.  Melik-zâde aldı eline kemend 
Sanasın uyımamaga içdi and 

3.  Girü korha korha vü çoga çoga 
Karanuda vardı ol aracuğa 

4.  Görür kim küyüptür ana Nev-bahâr 
Ne vaktin gele diyü yola bakar 

5.  Bayık, âşıkun ol dem işi onar 
Ki ma’şûk anun geldügini öner 

6.  Kemendini atdı vü tutdı ucın 
Dürüşdi tam üstine ağdı gücin 

7.  Biri birini koçdılar öpdiler 
Sanasın yanar oda su sepdiler 

8.  Süheyl’ün elini tutup Nev-bahâr 
İletdi odasına andan sorar 

9.  Ki bensüz günün dün nite geçdidi 
Hele cân tenümden benüm uçdıdı 

10.  Süheyl eydür ana ki hoş kanuma 
Susadun, kasd eyledün cânuma 

11. Kanıhmış idi ağlamakdan gözüm 
Bulaşmış idi kan yaşına yüzüm 

12.  Öğütlerler idi ki aklunı dir 
Yime gussa kim kişiyi gussa yir 

13. Ne sormah gerek hâlüm andan girü 
Ki cânsuz olan gövde kalur kuru 

14. Bu kim gösteresin bana yüzüni 
Girü tartasın şöyle kendüzüni 

15. Ben ana döyemezvenin nideyin 
Gelüp neyledüm nitesi gideyin 

16. Peşîmânvanın bunda geldügüme 
Beni komadı ışk bildügüme 

17. Bilimezvenin kim niçeye degin 
Bu gönlüm benüm dirmeyiser ögin 

18. Gülümsündi işidicek Nev-bahâr 
Nite kim güler gül olıcak bahâr 

19. Didi iy benüm işümün çâresi 
Gözüm nûrı vü bagrumun pâresi 

20. Benüm hâlümi dahı itgil kıyâs 
Ki sensüz dügünüm bana oldı yas 

21. Günüm şöyle geçdi eger biledün 
Tana kaluban merhamet kıladun 

22. Ne su içdüm ü ne yiyesi yidüm 
Ne bir lahza dinlendüm ü uyudum 

23. Bayagı bigi yi iç oyna vü gül 
Eger yimez isen kifâyet degül 

24. Ve ger ni melâmet olursın şara 
Kişi ışk işün sanma kim başara
... Mes’ûd Bin Ahmet

Süheyl ü Nev - Bahâr

hzl.: Cem Dilçin
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1.  Önce insanlar uyudu; (sonra) denizde balık, yuvada kuş yattı. 
2.  Melikzade eline bir kement aldı, sanırsın ki uyumamak için

ant içmişti. 
3.  Tekrar korka korka ve çömele çömele karanlıkta o araya (sev-

gilinin yanına) ulaştı. 
4.  Nevbahar’ın onu beklediğini ve ne vakit gelecek diye yola

baktığını görür. 
5.  Sevgili, âşığın gelmesini beklerse şüphesiz, âşığın işi o an

düzelir. 
6.  Kemendini attı ve ucunu tuttu; çalıştı, güçlükle damın üzerine

çıktı. 
7.  Birbirlerine sarıldılar ve birbirini öptüler, sanki yanan ateşe su

serptiler. 
8.  Nevbahar, Süheyl’in elini tutarak odasına götürdü. Ondan

sonra sorar:
9.  Dün, günün bensiz nasıl geçti? Sanki canım vücudumdan

uçtuydu (uçmuştu). 
10. Süheyl ona iyice kanıma susadın ve canıma kastediyorsun, der. 
11. Ağlamaktan gözüm kanlanmıştı ve yüzüm kan yaşına bulaşmıştı. 
12. Aklını topla diye öğüt verirdi; tasalanma, zira tasa insanı yer (bitirir).
13. Hâlimi ne soruyorsun, zira cansız gövde kurudur. 
14. Bana yüzünü gösterip ondan sonra kendini şöyle bir çekiyorsun. 
15. Ben ona dayanamıyorum. Ne yapayım, gelip ne yaptım, nereye gideyim? 
16. Buraya geldiğime pişmanım, beni aşk kendi bildiğime bırakmadı. 
17. Bu gönlüm ne zamana kadar aklını başına almayacak bilmiyorum. 
18. Nevbahar (bunları) işitince gülümsedi; zira bahar olunca gül açılır (güler). 
19. Ey benim işime çare olan, gözümün nuru ve ciğerparem, dedi. 
20. Benim hâlimi de bir kıyasla, zira sensiz eğlence bana matem oldu. 
21. Günümün böyle geçtiğini bilseydin şaşırıp bana acırdın. 
22. Ne su içtim ne yiyecek yedim ne bir an dinlendim ne de uyudum. 
23. Her zamanki gibi ye, iç, oyna ve gül. Eğer bunları yemezsen kâfi değildir. 
24. Eğer yapmazsan şehir halkının ağzına düşersin. İnsanın aşk işini başarması kolay değildir. 

...

Minyatür (Haydar Reis)

(Süheyl, Nevbahar’ı babasından isterse de Fağfur kabul etmez. Bunun üzerine Süheyl, saki kılı-
ğına girerek Nevbahar’ın babasını ve kardeşlerini sarhoş eder. Süheyl, iki atla şehrin dışında bekleye-
cektir. Fakat uyuyakalır.  Onları gözetleyen ve düşmanları olan Sâlûk, Süheyl’in yerine geçer. Nevbahar
durumu anlayınca ondan kurtulmanın yolunu bulur. Bir gemiye binerek türlü maceralardan sonra Turfan
adlı şehre gelir. Ve oranın şahı olur. Şehrin kapılarına resmini yaptırarak asar. Bir gün Süheyl resmi gö-
rür ve bayılır. Nevbahar’ın huzuruna getirilir ve kavuşurlar. Nevbahar tahtını Süheyl’e bırakır. Daha son-
ra da birlikte babasının ısrarlarına dayanamayarak Yemen’e dönerler.)
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1. Dua ve rüya, İslam etkisinde gelişen Türk düşüncesinde özellikle tasavvufta ve edebiyatta
önemli bir unsur olarak karşımıza çıkar. Bu mesnevide bu iki unsurun işlevini açıklayınız.

2. Metnindeki zamanın, mekânın ve kişilerin tespit edebildiğiniz özelliklerini aşağıdaki tabloda
gösteriniz.

3. Olay örgüsünü şema hâlinde gösteriniz ve buradan hareketle temayı bulunuz.
4. Metnin kafiye örgüsünü bulunuz. İncelemenizden yararlanarak metnin nazım şeklini ve onun

özelliklerini tespit ediniz.
5. “Girü korha korha vü çoğa çoğa / Karanuda vardı ol aracuğa” mısralarında hangi seslerin tek-

rarıyla ahenk oluşturulmuştur? Diğer beyitlerdeki ses ve ahenk unsurlarını gösteriniz.
6. Aşağıdaki beyitlerde bulunan edebî sanatları belirleyiniz. Bunları, beyitleri dikkate alarak yo-

rumlayınız. 
Biri birini koçdılar öpdiler 
Sanasın yanar oda su sepdiler

Gülümsündi işidicek Nev-bahâr 
Nite kim güler gül olıcak bahâr

7. Metinden hareketle şairin edebî kişiliğine dair tespitlerinizi tahtaya yazınız. Bunlardan yararla-
narak yazar ile eser arasındaki bağlantıyı açıklayınız.

8. Metinde günümüzden farklı söylenen kelimeleri tespit ederek bunların anlamlarını belirtiniz.
9. Metnin anlatıcısını ve onun bakış açısını belirtiniz.

1. Kitabınızdaki dört metinden hareketle bu eserlerin oluşmasını sağlayan, ait oldukları dönemin
zihniyetini belirtiniz.

2. Dede Korkut Hikâyeleri’nden hareketle bir senaryo veya tiyatro metni yazılabilir mi? Tartışınız.
Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.

3. Seyyid’in Meydan Okuması adlı metindeki savaş sahnesinin sizde canlandırdıklarını bir resim,
şiir veya nesir hâlinde anlatınız.

4.a) Okuduğunuz dört metni, kitabınızdaki Türeyiş Destanı’yla ve sınıfa getirdiğiniz günümüz hi-
kâye ve roman örnekleriyle “tema, yapı, olağanüstü özellikler” yönünden karşılaştırınız. Benzerlik ve
farklılıkları sıralayınız.

b) Metinlerdeki temaların evrensel olup olmadığını tartışınız. Sonuçları belirtiniz.
5. Süheyl, Nevbahar’dan ayrı kalınca neler hissetmiştir? Onun yaşadığı ayrılık duygusunu açık-

layınız.
6. Nevbahar, Süheyl’den ayrı kaldığı zaman neler hissetmiştir? 
7. Çok sevdiğiniz birinin geleceğini haber alsanız neler hissedersiniz? Duygularınızı arkadaşla-

rınızla paylaşınız.
8. Metinlerde insana özgü gerçekliğin nasıl anlatıldığını ve bunun olay örgüsüyle ilişkisini belirti-

niz.

Zaman Mekân Kişi

AANNLLAAMMAA--YYOORRUUMMLLAAMMAA
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1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri ve kelime gruplarını yazınız.

• Dede Korkut Hikâyeleri’nin konusu ...................................
• Delü Karçar, Dede Korkut’tan ............................. istediğine pişman olmuştur.
• Battal Gazi Destanı Anadolu’yu ....................... ve .................. için yapılan savaşları anlatır.

2. Aşağıdakilerden hangisi İslami Dönem Türk destanlarından biri değildir?

A) Battal Gazi Destanı
B) Köroğlu Destanı
C) Dânişmendnâme
D) Ergenekon Destanı
E) Saltukname

3. Aşağıdakilerden hangisi, destan geleneğinden halk öykücülüğüne geçiş döneminin

ürünüdür?

A) Kutadgu Bilig
B) Divanü Lügâti’t-Türk
C) Atebetü’l- Hakayık
D) Kitab-ı Dede Korkut
E) İskendername

(1981-ÖYS)
4. Süheyl ü Nev-bahâr aşağıdaki nazım şekillerinden hangisiyle yazılmıştır?

A) Gazel B) Kaside C) Koşma D) Mesnevi E) Sagu

5. Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatında aşk üzerine yazılmış eserlerden biri değildir?

A) Leyla vü Mecnun B) Hüsn ü Aşk
C) Tahir ile Zühre D) Hüsrev ü Şirin
E) Yusuf u Züleyha

6. XV. yüzyılın başlarında yazıya geçirilen ............................. adını, yaratıcısı olduğuna inanılan
kişiden alır. Türklerin yaşamını tarihsel, kültürel ve toplumsal bakımından çok iyi anlatan bu yaratılar,
............................. ürünleridir. İslamiyet öncesi dönemde oluşturulan bu ürünlere, bu dinin kabulünden
sonra İslami söyleyiş özellikleri de eklenmiştir.

Bu parçada boş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Dede Korkut Hikâyeleri – sözlü edebiyat
B) destanlar – anonim halk edebiyatı
C) Göktürk Yazıtları – ilk yazılı edebiyat
D) tasavvuf şiirleri – divan edebiyatı
E) seyahatnameler – halk edebiyatı

(2008-ÖSS)

1. XIV. yüzyıl Türk edebiyatı nesri ve nesir dili hakkında bilgi edininiz.

2. Hacı Bektâşî Velî’nin hayatı ve sanatçı kişiliği hakkında araştırma yapınız.

3. Mantıku’t-Tayr adlı eserin konusunu öğreniniz.

4. XIII ve XIV. yüzyıllardaki edebî ürünlerden öğretici metinler, manzum ve düz yazı olarak
yazılmıştır. Bu metinlerde işlenen konuları araştırınız.

5. Fıkra terimi hakkında araştırma yapınız. Nasrettin Hoca fıkralarından örnekler bulup sı-
nıfa getiriniz.

Araştırma

DDEE⁄⁄EERRLLEENNDD‹‹RRMMEE
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11.. mmeettiinn

MAKÂLÂT

VII. BÂB

MARİFETİN CEVABI

Ol kutb-ı âlem buyurur:
Gönül bir şehristândur. Hak sübhânehû ve teâlâ arşdan tâ süreyyâya degin ne ki yaradıldıysa ol

şehristânda vardur. Ve hem ol şehre sığar ve hem ol şehristânda iki sultân var. Birisi Rahmânîdür ve bi-
risi şeytândur. Rahmânî sultânun adı akl, nâyibi imândur, subaşısı miskinlikdür. Ve yüregün sağ kulağın-
da yedi kal’a vardur ve her kal’ada Hakk subhânehû ve teâlâ bir dizdâr müvekkel koyupdur. Ve ol diz-
dârlarun adı bir bir ma’lûmdur. Evvelki dizdârun adı ilmdür. İkinci dizdârun adı cömerdlükdür. Üçüncü diz-
dârun adı ud ü hayâdur. Dördüncü dizdârun adı sabrdur. Beşinci dizdârun adı perhizkârlukdur. Altıncı
dizdârun adı korkudur. Yedinci dizdârun adı edebdür.

Pes degme bir dizdârun yüz bin hasadı vardur. Degme hasadun yüz bin çerîsi vardur. Ve bunla-
run kamusı îmân bekçisidür.

Pes azîz-i men! Bu işleri tamâm kılduk. Çalab Tanrı’dan diledük. Ma’rifet yâd geldi ve biş hil’at du-
ta geldi: Evvel ilhâm, ikinci hil’at fehm, üçüncü hil’at ışk, dördüncü hil’at şevk, beşinci hil’at mahabbet,
Pes câna dokundı, cân dirildi. Akla muvâfık geldi ve geleni ve gideni anladı. Zirâ cümle şey cân ile diri-
lür. Cân ma’rifetle dirilür. Ma’rifetlü cân erenler cânıdur. Ma’rifetsiz cân hayvânlar cânıdur. Cân ölü midür
yohsa diri midür? Anlarun kim tenleri ölür, âşıklardur cânları ölmez....

İlim, ilim bilmektir 
İlim kendin bilmektir 
Sen kendini bilmezsin 
Ya nice okumaktır 

Yunus Emre

1. Yunus Emre’ye ait yukarıdaki dörtlükte geçen “bilmek” ve “ilim” kelimelerinin anlamlarını
açıklayınız.

2. İnsan neden bilgi sahibi olmak ister? Bilgili insana toplumun bakışı nasıldır? Açıklayınız?

3. Tasavvuf, konu olarak ilahî aşkı işlemektedir. İlahî aşkın yanında bir de maddi aşk yer
alır. İlahî aşka geçişte maddi (mecazi) aşk da önemlidir. Eskiler aşklarını daha çok sembolik ifa-
delerle ve şiir biçiminde dile getirirlerdi. Bugünün insanı için aşk ne anlama gelmektedir ve insan-
lar aşklarını hangi yollarla dile getirmektedirler? Düşüncelerinizi sözlü olarak ifade ediniz.

4. İranlı şair Feridüddin-i Attar tarafından kaleme alınan Mantıku’t-Tayr isimli eseri Gülşeh-
ri Türkçeye uyarlamıştır. “Kuşların dili” anlamına gelen ve mesnevi tarzında yazılmış olan bu ese-
rin içinde tasavvufi hikâyeler yer alır. Ayrıca eser, yazıldığı dönemin Türkçesini göstermesi bakı-
mından da oldukça önemli bir yere sahiptir. Eserin mesnevi nazım şekli ile yazılmasının nedeni
ne olabilir? Araştırmalarınızdan da yararlanarak düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

HHAAZZIIRRLLIIKK

c. Öğretici Metinler

‹‹NNCCEELLEEMMEE
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YEDİNCİ BÖLÜM

MA’RİFETİN CEVABINI BEYAN EDER

Âlemin kutbu buyurur:
Gönül büyük bir şehirdir. Noksan sıfatlardan uzak olan Yüce Allah, (yerden) arşa değin neyi yarattı

ise o şehirde vardır ve o şehre sığar. Hem o büyük şehirde iki sultan vardır. Birisi rahmani, birisi şeytani-
dir. Rahmani sultanın adı akıl, vekili imandır, komutanı miskinliktir.

Kalbin sağ tarafında yedi kale vardır. Her kalede yüce Allah bir muhafız vekili koymuştur.
muhafızların her birinin adı bilinmektedir.

İlk muhafızın adı ilimdir.
İkinci muhafızın adı cömertliktir.
Üçüncü muhafızın adı ar ve hayadır.
Dördüncü muhafızın adı sabırdır.
Beşinci muhafızın adı perhizkârlık (aşırı istekleri sınırlamak)tır.
Altıncı muhafızın adı korkudur.
Yedinci muhafızın adı edeptir.
Herhangi bir muhafızın yüz bin hizmetkârı vardır. Herhangi bir hizmetkârın yüz bin askeri vardır.

Bunların tamamı iman bekçisidir. Şimdi ey azizim! Bu işleri tamamladık. Cenabıhak’tan istedik. Marifet
hatıra geldi ve beş giysi alıp geldi. İlki ilham, ikinci giysi anlayış, üçüncü giysi aşk, dördüncü giysi şevk,
beşinci giysi muhabbettir. Ne zaman cana değdi,can dirildi. Akla uygun geldi ve geleni gideni anladı. Zira
her şey can ile dirilir; can, marifetle dirilir. Marifetli can, erenler canıdır. Marifetsiz can, hayvanlar canıdır.
Can ölü müdür yoksa diri midir?

Âşık olanların tenleri ölür ama canları ölmez...
Hacı Bektâşî Velî

Makalat

hzl.: Komisyon

1. a) Metni anlam birimlerine ayırınız. Metnin konusunu bulunuz.
b) Metnin her bir biriminin aynı ileti etrafında nasıl birleştiğini belirtiniz.

2. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.
a) Metinde anlamını bilmediğiniz kelimelere örnekler veriniz. Metnin, yazıldığı döneme göre

sade ve anlaşılır mı yoksa ağır bir dille mi yazılmış olduğunu düşünüyorsunuz? Açıklayınız.
b) Cümlelerin yapı yönünden kısa mı uzun mu olduğunu belirtiniz.
c) Cümlelerin açık, anlaşılır olup olmadığını söyleyiniz.
ç) Yaptığınız incelemeden yararlanarak metnin dil yönünden özelliklerini sıralayınız.

3. Yazarın metni yazmaktaki amacı nedir? Metinde aydınlatıcı, yol gösterici ve telkin edici ifade-
ler var mıdır? Belirtiniz.

4. Metnin ana düşüncesi nedir? Yazar, mesajını muhataba ulaştırmada nasıl bir yöntem izliyor?
Buna göre hedeflenen okuyucu kitlesinin özellikleri hakkında ne söyleyebilirsiniz? 

5. Mevlânâ’nın oğlu Sultan Veled’in “Yitmiş iki millete kapular açuk ola.” sözünün dönemin dü-
şünce yapısıyla ilgisi nedir? Sözlü olarak ifade ediniz. 

6. Yazarın düşüncesini anlatırken aynı öze vurgu yapan birden fazla örnek vermesini nasıl açık-
larsınız? Anlatınız.

7. Metin hangi geleneğe bağlı kalınarak yazılmıştır? Mevlânâ, Ahmet Yesevî, Yunus Emre gibi
Hacı Bektâşî Velî’nin de dinî-tasavvufi bir konuyu işlemesini nasıl değerlendirirsiniz? Düşüncelerinizi ar-
kadaşlarınızla paylaşınız.

8. Yazar “Anlarun kim tenleri ölür, âşıklardur cânları ölmez.” sözü ile ne anlatmak istemektedir.
Açıklayınız.

9. Hacı Bektâşî Veli anadoludaki tasavvuf felsefesinin öncü isimlerindendir. Bu bilgiden ve
araştırmalarınızdan faydalanarak okuduğunuz metinle yazar arasında nasıl bir ilgi kuruyorsunuz? Gö-
rüşlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

10. Metinde vahdetivücut düşüncesini yansıtan ifadeleri belirtiniz. 
11. Hacı Bektâşî Velî’nin bilime bakışı ile Yunus Emre’nin “Hazırlık” başlığı altında verilen dizele-

rindeki bilgi anlayışlarını karşılaştırınız. Sonuçları arkadaşlarınızla paylaşınız.
12. Okuduğunuz metinden yararlanarak İslam medeniyeti ile Batı uygarlığının bilgiye bakış açı-

sındaki farklılıkları tespit ediniz. Tespitlerinizi sözlü olarak ifade ediniz.
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22..  mmeettiinn

MANTIKU’T-TAYR’DAN DÂSTÂN-I MERD Ü ZEN

(Kadın ile Erkeğin Destanı)

1. Ol bir er bir avratı sever idi.
Anı görmege azîm iver-idi

2. Şatt’dan ol yana-y-ıdı avrat evi
Sâhatı ser-sebz ü bünyâdı kavî

3. Er evi Şatt’dan bu yana zer-nigâr
Sahnı bâğ u sakfı dahı lâlezâr

4. Avratun ışkı eri almış-ıdı
Gerçi Şatt’dan bu yana kalmışı-dı

5. Ol hevâya gönli çün uçar-ıdı
Şatt’a düşüp ol yana geçer-idi
...

6. Avrata eydür acab gördüm bugün
Bir konak gözünde kim yog-ıdı dün

7. Avrat eydür Şatt’a ayruk girmegil
Geçmege vü ömr bonun urmagıl

8. Eydür on yıldır ki Şatt’ı geçerem
Dicle’yi bir cür’a gibi içerem

9. Od gibi her gün düşerem suya ben
Şimdi girme didüğün âhir neye

10. Avrat eydür kim bu konak iy canum
On yıl oldı kim gözümdedür benüm
...

11. Işk-ıdı Şatt’a girüp kayırmayan
Gözümün bakup kunagın görmeyen

12. Işk çün gitdi Şatt’a girür-isen
Bogılasın bir kadem urur-ısan
...

13. Ol ere çün olmadı bi sır ayân
Şatt’a düşdi vü boguldı bî-gümân

14. Işk evine akl-ıla girmez kişi
Sevdiginün ayıbını görmez kişi
...

Günümüz Türkçesiyle

1. Bir erkek bir kadını severdi ve onu görmeye karar verdi.

2. Kadının, duvarları yeşil renkli ve temeli sağlam olan evi Şadd-ül Arap’ın karşı kıyısında idi.

Minyatür (Levnî)
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3. Erkeğin altın işlemeli, bahçeli ve çatısı lale bahçesi gibi olan evi ise Şadd’ül Arap’ın karşı
kıyısında idi.

4. Erkek, ırmağın karşı yakasında kaldıysa da kadının aşkı, onu (esir) almıştı.
5. Erkeğin gönlü, aşk hevesine kapıldıkça adam Şadd-ül Arap’a girip karşı kıyıya geçerdi.
6. Kadına der ki: “Bugün gözünde bir leke gördüm. Bu leke dün gözünde yoktu.”

…
7. Kadın der ki: “Artık geçmek için Şadd-ül Arap’a girme ve ömrünün boynunu vurma!”
8. Erkek der ki: “Ben on senedir bu ırmağı geçiyorum ve Şadd-ül Arap’ı bir damla su gibi içiyorum.”
9. Ben bir manda gibi her gün suya giriyorum, şimdi neden “Artık girme.” diyorsun?

10. Kadın dedi ki: “Ey canım, bu leke on senedir benim gözümdedir.”
11. Şadd-ül Arap’a hiç çekinmeden giren ve baktığında gözümdeki lekeyi görmeyen, aşk idi.
12. Madem aşkın bitti, Şadd-ül Arap’a bir adım atarsan şüphesiz boğulursun.

13. O adam bu sırrı kavrayamadı ve ırmağa girip boğuldu.

14. Kişi aşk evine aklı ile girmez ve sevdiğinin kusurlarını görmez.

...
Gülşehrî

Gülşehrî’nin Mantıku’t-Tayrı

hzl.: Kemal Yavuz

1. Okuduğunuz manzum metni hikâye şeklinde anlatınız.

2. Bu hikâyenin kahramanları kimlerdir? Erkeğin kadına karşı duyduğu aşk nasıldır? Açıklayı-
nız. Bu aşk hangi beyitlerde anlatılmaktadır? Gösteriniz.

3. Erkek, kadının gözündeki kusuru ne zaman fark ediyor? Erkeğin, bu kusuru yeni fark etme-
sini kadın neye bağlıyor?

4. a) Metinde anlamını bilmediğiniz kelimeler hangileridir? Bu kelimelerin anlamlarını nasıl
öğrenebilirsiniz? Belirtiniz.

b) Metnin dilinin yazıldığı döneme göre sade olup olmadığını tartışınız. Ulaştığınız sonucu
defterinize yazınız.

5. Bu manzum hikâyede verilmek istenen dersi söyleyiniz.

6. Metni anlamlı birimlere ayırınız. Her bir birimin metnin iletisi etrafında nasıl toplandığını sözlü
olarak ifade ediniz.

7. İkişerli gruplar oluşturarak metni dramatize ediniz.

8. “Aşkın gözü kördür.” sözünü Mantıku’t-Tayr adlı metinle ilişkilendirerek açıklayınız.

9. “Işk evine akl-ıla girmez kişi

Sevdiğinin aybını görmez kişi”

Sınıfta iki gruba ayrılınız. Yukarıdaki beyitten hareketle birinci grup olarak “aşkı”, ikinci  grup
olarak da “akl”ı savununuz. Gruplar adına birer yazıcı seçiniz. Seçilen bu yazıcılar grupların ortaya attığı
düşünceleri maddeler hâlinde tahtaya yazarken sizler ulaşılan sonuçları madde madde değerlendiriniz.

Okuduğunuz metinleri ve yaptığınız araştırmaları göz önünde bulundurarak öğretici metinle-
rin hangi konularda yazıldığını ve bu metinleri birbirinden ayıran özellikleri söyleyiniz. Okuduğunuz
Mantıku’t-Tayr adlı metin ilahî aşkı ele almıştır, yani tasavvufidir. Bu durum, özellikle eserin yazıldığı dö-
nemin ruhuna uygunluk arz etmektedir. Sizler de din, tıp, tabiat konulu ya da sizin belirleyeceğiniz daha
farklı bir konuda manzum hikâye yazmayı deneyiniz. Yaptığınız çalışmaları arkadaşlarınızla paylaşınız.
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33..  mmeettiinn

YARIN KIYAMET KOPACAK

Bir gün Nasrettin Hoca’ya dostları gelip:

– Hoca! Bugün yarın kıyamet kopacak.
Şu senin kuzu pek bir gelişti. Kıyamet kopma-
dan şunu kesip çevirsek de bir güzel yesek, de-
mişler.

Hoca oralı olmamış ama dostları da işin
ardını bırakmamışlar. Biri gider, öbürü gelirmiş: 

– Hoca! Eli kulağında, bugün yarın kıya-
met kopacak. Şu senin kuzu…

Bir, üç, beş derken Hoca’nın kafasını da
kıyametin bugün yarın kopacağı kuşkusu iyice
kurcalamaya başlamış. 

Hele biri “Kıyamet yarın.” diye gelince Ho-
ca kuzuya göz koyan dostlarıyla bir kır yerinde
onu kızartıp yemeyi, dünyadan ayrılırken son bir
eğlence düzenlemeyi kabul etmiş. Hoca’yla ku-
zusu önde, dostlar arkada, bir göl kenarına var-
mışlar. 

Kuzu kesilmiş, büyük bir ateş yakılmış. 
Hoca dostlarına “Ben kuzuyu çeviririm, siz çevrede oynaşın.” demiş.
Adamlar da soyunmuş, giysilerini, başlıklarını onun yanına bırakıp göle yüzmeye gitmişler. 
Hoca, kuzuyu çevirirken alevleri canlandırmak gerektikçe kalkıp çalı çırpı toplayacağına, yanın-

daki giysilerden birini ateşe atıverirmiş. 

Sonunda kuzu nar gibi kızarmış. 

Adamlar kokuyu alıp geldiklerinde bakmışlar ki giysileri ortada yok, ateşin kıyısında birtakım ku-
maş parçaları görünüyor. 

– Hoca, sen aklını mı oynattın? Niçin bizim giysilerimizi yaktın, diye bağırmışlar. 

Hoca diklenmiş: 

– Bre, sizin ağzınızdan çıkanı kulağınız duymaz mı?

– Neymiş kulağımızın duymadığı? 

Hoca gülmüş: 

– Yarın kıyamet kopacak, diyen siz değil miydiniz? Ne yapacaksınız giysiyi?

Anonim

Nasrettin Hoca Fıkraları

hzl.: Memet Fuat

Nasrettin Hoca
(www.okulweb.meb.gov.tr)
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1. Fıkralar bir olaya bağlı olarak anlatıldığı için hikâyeye benzer. Okuduğunuz fıkra hangi olay
üzerine kuruludur? 

2. a) Okuduğunuz fıkranın ana fikri nedir? Açıklayınız.

b) Metni anlamlı kümelere ayırınız ve bu kümelerin birleşmesini neyin sağladığını belirtiniz.

3. Okuduğunuz, fıkranın dil ve anlatım özelliklerini tespit ediniz. Buna göre fıkraların dili ve
üslubu hakkında nasıl bir genelleme yapılabilir? Açıklayınız.

4. Fıkralar çoğunlukla tezat üzerine kurulur. Bu tür metinlerde kısa anlatım kullanılır ve anlatı-
lanlarda ders verici bir özellik vardır. Okuduğunuz fıkrada bu özellikler var mıdır? Belirtiniz. 

5. Metinde kullanılan dilde, kelimelerin ilk anlamları mı yan anlamları mı tercih edilmiştir? Ter-
cih edilen anlatım biçimi fıkra türüne uygun mudur? Düşüncelerinizi sözlü olarak ifade ediniz. 

6. Metinden hareketle Nasrettin Hoca’nın özelliklerini bulunuz. Bunları tahtaya yazınız.

7. Metnin ana düşüncesi, metinde geçen herhangi bir cümle ile mi verilmiş yoksa okuyucuya mı
sezdirilmiştir? Açıklayınız. 

8. a) Fıkra türü denince aklınıza kimler geliyor?

b) Fıkra dinlemek hoşunuza gider mi? Niçin?

c) İnsanlar neden fıkra anlatma ve dinleme ihtiyacı duyarlar? Düşüncelerinizi sözlü olarak ifa-
de ediniz.

9. Sınıfa getirdiğiniz Nasrettin Hoca fıkralarından birkaçını arkadaşlarınızla paylaşınız.

10. Nasrettin Hoca fıkraları dışında bildiğiniz diğer fıkraları da sözlü olarak anlatınız.

1. Okuduğunuz eserlerden hareketle bu dönem öğretici metinlerinin oluşmasını sağlayan zih-
niyetle ilgili çıkarımlarınızı belirtiniz.

2. Kıyamet nedir? Kıyamet inancı insanların hayatına nasıl yansır? Belirtiniz.

3. Nasrettin Hoca arkadaşlarının elbiselerini yakmakla nasıl bir mesaj vermiştir? Bu mesajı uy-
gun buluyor musunuz? Açıklayınız.

4. Nasrettin Hoca’nın bir fıkrasını sınıfta canlandırınız.

5. Aşağıdaki “Temel” fıkrasını okuyunuz. Bildiğiniz başka Temel fıkralarını da dikkate alarak Te-
mel fıkralarının özelliklerini Nasrettin Hoca fıkraları ile karşılaştırınız. Hangi sonuçlara vardığınızı arka-
daşlarınızla paylaşınız.

Temel

Temel, askerde mektup yazıyormuş. Arkadaşı Temel’in yavaş yavaş yazdığını görünce neden ya-
vaş yavaş yazdığını sormuş. Temel “Fadime’nun okuması biraz kıttır da ondan.” cevabını vermiş.

6. Sınıfa getirdiğiniz fıkra metinlerinde okuyucuyu / dinleyiciyi güldüren unsurlar nelerdir? Metin-
leri bu açıdan değerlendirerek ulaştığınız sonuçları listeleyiniz. Bu sonuçlardan hareketle fıkranın bir ta-
nımını yapınız.

7. Mantıku’t-Tayr adlı metnin konusunu belirtiniz.

AANNLLAAMMAA--YYOORRUUMMLLAAMMAA
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8. a) XIII ve XIV. yüzyıllarda yazılmış aşağıdaki metinleri okuyunuz. Metinlerin konularını tespit
ediniz. Metinlerin anlatım biçimlerini belirtiniz.

Taberî Tarihi Çevirisi

Mûsâ aleyh is-selâm Mısır’dan çıkdı. Fir’avun kavminden korkarak ve sakunarak gitdi. “İlâhî be-
ni bu zâlim tâifeden halâs eyle” didi. Gerçi Mûsâ aleyh is-selâm korkuyıla Mısır’dan çıkdı gitdi. İl-
lâ kanda gideceğin bilmezidi. Ve yol dahı bilmezidi. Hüdâ’ya sığındı ve bir tarafa gitdi. İttifâk git-
düği yol Medyen yolıyıdı ki Şuayb Peygamberün şehridür, revâne oldı. Vaktâ ki Mûsa aleyhis-se-
lâm’ı Medyen’ün yolına gitdi, eyitdi: “Ümîd idinürin Allâh’um beni doğru yola kılağuzlaya” didi. Çün
Mûsâ aleyh is-selâm kendözin Allâh’a ısmarladı, tevekküli Tanrı’ya kılup Medyen yolına mütevec-
cih oldı. Fir’avun diyen zâlimün şerrinden kaçdı. Ne azığı varıdı kim yiye ve ne suyı varıdı kim içe
idi. Ve ne hod gitdüği yolı bilürdi kim nereye gider va kanda varısardur. Mîşe arasına tenhâ yola
düşüp gideridi. Şöyle giderek ahşâm oldı. Âlem karanulığa yüz dutdı. Mûsâ yalınuz ol arada mü-
tehayyir kaldı. Hak Teâlâ Cebrâil aleyh is-selâm ve Mikâil aleyh is-selâmâ buyurdı. “Varun benüm
kelîmüm Mûsâ aleyh is-selâmâ yoldaş olun ki yalınuz yürimesün” didi...

Taberî 

Nasîhatnâme

Evvel sırrunı kavî sakla, çok söyleme. Muîn ol. Gavgalu yirden kaç. Bilmedüğün kişiye mukaa-
rin olma. Düşmanlığı sebkatetmiş kişi ile dôst olma. Bir kimsenün musîbetine gülme. Senden ulu
kimesne ile mücâdele itme. Mustakîm ol. Musîbete sabr eyle. Evvel fikr idüp ba’dehu söyle. Her
gılmân ve avretlere söyleme. İbâdete ve mâla güvenme. Halîm ve selîm ol. Münkire gönül virme
evliyâullahun kelâmını münkire söyleme. Dünyâya meyil virme. Bir kimesneye bir şey içün dervîş-
lik satma. Zâhir padîşâhına karîb olma. Bî-maslahat vezîr ve ricâl kapusına varma. Bana eyü di-
sünler diyü sofılık satma. Düşmânına yüz virme. Her buldığına şükr it... Elden gelür ise yalunuz yi-
mek yime. Pîr-i dânişi Hak karındaşun bilgör. Evliyâullâhdan ve mürşidden ayrılma. Hak dîvânın-
dan ayrılma. Ahde vefâ it. Vakti zâyi itme. Resûlullah ve Alî Evlâdı’na cân u dilden muhibb ol ve ma-
habbet olmaya dâimâ salât ile yâd eyle. Ehlullâh ile mahabbet ider iken eyvâne kerem buyurdunuz
diyü daima niyâz eyle. Muhammed, Alî düşmanları olan kâfir ve münkirler ile mahabbet itme, zîrâ
dôst darılur. Zâhir imâmlara, mühîn olanlara eyüdür dime. Kendine ziynet virme gönlüne ziynet vir.
Kallâş pîrsüz âdemler ile yoldaş olma, zîrâ yol erkân bozılur. Yavuz olma zîrâ yigirmidört sâatde bin
devre girersin devirlerün kankısında bulunur isen ol sıfatla haşr olursın ve’s-selâm...

Abdal Musa

Fütüvvetnâme

Ahinün gerek kim, dört nesnesi açuk ola. Evvel eli açuk ola, hiç dünya içün kayırmaya ve eksi-
lür dimeye. Nitekim Resul hazreti buyurdı: Her ki malın Tanrı yolına harceylese birine bin vire. Enes
bin Mâlik eyitti: Resul hazreti yarınki gün içün nesne gizlemedi. Ve dahi haberde şöyle gelmişdür
kim, eğer bir kişinün dokuz yüz doksan dokuz aybı olsa, ol cömert olsa ve yidirici olsa, dükeli aybın
örter. Pes, ahinün eli açuk gerek.

Ve ikinci, ahinün alnı key açuk gerek. Şöyle kim, bir gussalu gelürse şâd ola ve dahi gülüci yüz-
li ola ve misafirlere güle güle söyleye.

Ve üçünci, ahinün kapusı açuk gerek ve hiç kimseye yığak olmaya. Yitmiş iki millete kapular
açuk ola. Her kim içerü girerse önine sofra aça.

Pes, bu dört nesne açuk olıcak, dört nesne dahi ana açıla: Tanrı’nun  ni’met kapusı ve rahmet
kapusı ve devlet kapusı ve saâdet kapuları açıla ve mağfiret kapusı dahi açıla. 

Amma ol ki bağlu gerek; evvel ahinün iki gözi bağlu gerek. Ya’ni, hiç kimseye yoz nazarı olma-
ya. Ve ikinci, dili bağlu ola. Yoz söz ve mâlâya’ni söylemeye. Ve dahi şalvar bağı katı bağlu gerek
ve key berk ola...

Haliloğlu Yahyâ
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b) Okuduğunuz metinlerden ve Mantıku’t Tayr adlı eserden yararlanarak XIII-XIV. yüzyıllarda
öğretici metinleri, anlatım biçimleri yönünden gruplandırınız. Tespitlerinizi aşağıdaki şemaya yazınız.

XIII-XIV. YÜZYILDAKİ ÖĞRETİCİ METİNLERİN

ANLATIM BİÇİMLERİ

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

c) Okuduğunuz metinlerden ve araştırmalarından faydalanarak 14. yy. nesrinin özelliklerini
açıklayınız.

1. Aşağıdaki cümlelerde bildirilen yargılardan doğru olanlarının başına “D”, yanlış olanla-

rınkine “Y” yazınız.

(   ) XIV. y.y. edebî eserleri daha çok tasavvuf ağırlıklıdır.

(   ) Mantıku’t-Tayr, Eski Anadolu Türkçesinin en önemli eserlerindendir.

(   ) Mantıku’t-Tayr, mesnevi tarzında yazılmıştır.

(   ) XIV. yy. nesrinin dili oldukça süslü ve ağırdır.

(   ) XIV. yy. daki edebî ürünler daha çok öğretici metinlerdir.

2. İlahî aşk, mecazi aşk ne anlama gelmektedir? Tasavvuf kavramını da göz önünde bu-

lundurarak konu hakkındaki düşüncelerinizi defterinize yazınız.

3. Aşağıdakilerden hangisi fıkranın özelliklerinden biri değildir?

A) İçinde nükte barındırması

B) Açık, sade bir dille anlatılması

C) Hem güldürüp hem de düşündürmesi

D) Manzum sözlü edebiyat ürünü olması

E) Okuyucuya/dinleyiciye mesaj vermesi

4. Aşağıdaki kelimeleri anlamlarıyla eleştiriniz.

Bilge Yansıma
Vahdetivücud Mutlak güzellik
Tecelli Âlim
Hüsn-i mutlak Allah’ın birliği

DDEE⁄⁄EERRLLEENNDD‹‹RRMMEE
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5. XIII-XIV. yüzyıl metinlerinin genel özelliklerini defterinize yazınız.

6. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlarına “D”, yanlış olanlarına ise “Y” yazınız.

(    ) XIII-XIV. yüzyılda İslamiyeti yaymak amacıyla didaktik eserler verilmiştir.
(    ) Fıkralar konularına göre gruplandırılabilir.
(    ) XIII-XIV. yüzyıllarda ilk din dışı şiiri Sultan Veled yazmıştır.

1. “Yek-ahenk ve yek-avaz gazel” hakkında bilgi edininiz.

2. Sınıfta yedi gruba ayrılınız. Gruplar olarak sırasıyla aşağıdaki şairlerin yaşadıkları döne-

min siyasi, sosyal ve kültürel durumu hakkında araştırma yapınız. Araştırma sonuçlarını bir

sunumla arkadaşlarınıza aktarınız.

I.  grup: Necâtî Bey (XVI. yüzyıl)

II. grup: Ahmet Paşa (XV. yüzyıl)

III. grup: Fuzûlî (XVI. yüzyıl)

IV. grup: Yenişehirli Avnî (XIX. yüzyıl)

V. grup: İvaz Paşazâde Atâî (XV. yüzyıl)

VI. grup: Nedîm (XVIII. yüzyıl)

VII. grup: Bağdatlı Rûhî (XVI. yüzyıl)

3. “Gazel, murabba, kaside, rubai, tuyuğ, şarkı, terkibibent” nazım şekilleri hakkında bilgi

edininiz.

4. Günümüz şairlerine ait bir övgü şiirini okumak üzere sınıfa getiriniz.

5. Günümüz şairlerine ait aşk konulu bir şiir bulup okumak üzere sınıfa getiriniz.

6. Teması sosyal eleştiri olan günümüz şairlerinden bulacağınız bir şiiri sınıfa getiriniz.

7. Divan şiirinde çok kullanılan zülüf, gül, gül-bülbül, geda imgeleriyle Bağdat ve Necef

şehirlerinin bu şiirdeki yeri hakkında bilgi edininiz.

8. Halk ve divan şiirinin ortak yönlerini araştırınız.

9. Sınıfa getireceğiniz veya sevdiğiniz divan şiirlerinden bir antoloji oluşturunuz.

Araştırma
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4. XV. YÜZYILDAN XIX. YÜZYIL ORTALARINA KADAR OSMANLI 

EDEBİYATI

a. Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)

1. Divan Şiiri

1. Aşağıdaki üç şiiri okuyunuz. Bu şiirlerde ahengi sağlayan unsurlar nelerdir? Gösteriniz.
2. Aşağıdaki üç şiirin birimlerini hece sayıları yönünden karşılaştırınız. Hece sayılarının

eşitliği veya farklılığı şiire ritim ve ses yönünden ne katmıştır? Sözlü olarak ifade ediniz.
3. Aşağıya alınan metinlerin nazım birimlerini söyleyiniz.

Gazel

Lâle-hadler yine gülşende neler itmediler 
Servi yürütmediler gonceyi söyletmediler 

Taşradan geldi çemen mülkine bîgâne diyü 
Devr-i gül sohbetine lâleyi iletmediler 

Necâtî

Ölçüsü: Feilâtün (fâilâtün) feilâtün feilâtün feilün
. . _ _ ( _ . _ _ ) . . _ _ . . _ _ . . _

(Lale yanaklı sevgililer yine gül bahçesinde neler etmediler! Serviyi yürütmediler, goncayı
söyletmediler.

Taşradan geldi, çemen ülkesine yabancıdır diye, laleyi gül devri sohbetine iletmediler.)

Yalnızlığa Dair

Can yoldaşın olmazsa olmasın, 
Yalnızım diye hayıflanmayasın. 
Eğilmiş üstüne gökyüzü masmavi; 
Bir anne şefkatine müsavi; 
Üç adım ötede deniz; 
Dosttur ne öfkesi ne durgunluğu sebepsiz. 

Bir derdin varsa açabilirsin ağaçlara; 
Ağaç yaprak verir sır vermez rüzgâra. 
Ve kış yaz 
Dalda kuş eksik olmaz. 
Dağ başında duman. 
Yalnızlık nedir göreceksin öldüğün zaman. 

Cahit Sıtkı Tarancı

Unutulmuş Kızlar Balladı

Bilinmez nerde bitmiş hangisi nerde başlar
Unutulmuş kızları mevsimlik sevdaların
Yalnızlığa uzun Kanlıca’da bir çınar 
Savrulan yaprakları hicranlı sonbaharın
Unutulmuş kızları mevsimlik sevdaların 
…

Eski şarkılara mı yoksa saklamışlar 
Tramvay duraklarına belki rüyaların 
Harcanmış mutluluk ümitleridir yaşar 
İçinde bir yerinde mutsuz ihtiyarların 
Unutulmuş kızları mevsimlik sevdaların     

Attilâ İlhan

HHAAZZIIRRLLIIKK

(Bu bölümde inceleyeceğiniz metinleri 9. Sınıf Türk edebiyatı dersi II. ünitedeki “Şiir İnceleme
Yöntemi”ne göre inceleyiniz.)
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11..  mmeettiinn

GAZEL

1. Çıkalı göklere ahum şereri döne döne
Yandı kandîl-i sipihrûn cigeri döne döne

2. Ayagı yer mi basar zülfüne ber-dâr olanun
Zevkü şevk ile virür cân u seri döne döne

3. Şâm-ı zülfünle gönül Mısrı harâb oldı diyu
Sana iletdi kebûter haberi döne döne

4. Sen durub raks idesen karşuna ben boynum egem
İne zülfün koca sen sîm-beri döne döne

5. Ka’be olmasa kapun ay ile gün leyl ü nehâr
Eylemezlerdi tavâf ol güzeri döne döne

6. Sen olasan diyu yir yir asılub âyîneler
Gelene gidene eyler nazarı döne döne

7. Ey Necâtî yaraşur mutribi şeh meclisinün
Raks urub okuya bu şi’r-i teri döne döne

Necâtî Bey

Necâtî Bey Divanı

hzl.: Ali Nihat Tarlan

Günümüz Türkçesiyle

1. Ahımın kıvılcımı döne döne göklere çıkalı göğün kandilinin ciğeri döne döne yandı. 
2. Senin zülfüne asılan kimsenin ayağı yere mi basar? Canını ve başını zevkle ve şevkle döne dö-

ne verir.
3. Gönül ülkesi zülfünün karanlığında harap oldu diye güvercin, haberi sana döne döne ulaştırdı.
4. Sen raksetmeye başlayasın (kâh raksedesin, kâh durasın), ben de karşına geçip boynumu eğe-

yim; zülfün insin, senin gibi bir gümüş tenliyi döne döne (tekrar tekrar) kucaklasın! (Bunun daya-
nılır tarafı var mı?)

5. Senin kapın Kâbe olmasa ay ile gün, gece ile gündüz döne döne (Devrin anlayışına göre dünya
sabit, Ay ve Güneş seyir hâlindedir.) senin bulunduğun yeri tavaf ederler miydi? (Burada Müslü-
manlar için Kâbe’nin Allah’ın evini sembolize ettiği, ona inananların ise en çok sevilmesi gereke-
ni sevdikleri için onun evini tavaf ettikleri, bu çerçevede de âşıkların Kâbe’sinin sevgilinin evi gi-
bi telakki edildiği bilinmelidir.)

Minyatür (Levnî)

‹‹NNCCEELLEEMMEE
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6. Aynalar yer yer asılıp sen olasın diye gelene gidene döne döne bakar (Burada şehrin belli nok-
talarına yuvarlak madenî aynaların asılı olduğu bilgisi hatırlanmalıdır.).

7. Ey Necâtî! Senin bu yeni şiirini, padişah meclisinin şarkıcısı raks ederek döne döne okusa uygun
düşer.
1. a) Okuduğunuz şiirin ahenk ögelerini belirleyiniz. Tespitlerinizi aşağıya yazınız.

Asonans : .....................................................................................................................

Aliterasyon : .....................................................................................................................

Kelime tekrarı : .....................................................................................................................

Uyak : .....................................................................................................................

Ölçü : .....................................................................................................................

b) Bu ahenk ögelerinin, konuşma dilindeki vurgu ve tonlamayla şiirin ses ve söyleyiş özelliğiy-
le ilişkisini açıklayınız.

2. a) Şiirdeki ses ve anlam kaynaşmasından oluşan birimleri belirleyiniz. Bunların özelliklerini
söyleyiniz. Şiirin birimlerinin kendi içinde bütünlüğü olup olmadığını açıklayınız.

b) Şair, her beyitte aynı konuyu mu anlatmıştır? Tartışınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak
ifade ediniz.

c) Hem ses (uyak, redif) hem de anlam yönünden beyitler arasında nasıl bir ilişki olduğunu
açıklayınız.

ç) XV. yüzyıl şairi Necatî Bey ve yaşadığı yüzyılın siyasi, sosyal ve kültürel özelliklerini grup
sözcünüz aracılığıyla arkadaşlarınıza aktarınız.

• Necâtî Bey’in gazelindeki ses akışı ve söyleyiş, Osmanlı Devleti’nin o dönemdeki duru-
munu çağrıştırıyor olabilir mi? Açıklayınız.

3. a) Necâti Bey’e ait şiirin yapısıyla ilgili aşağıdaki tabloda istenilenleri yazınız. Şiirin hangi na-
zım biçimi ile yazıldığını belirleyiniz. Tespitlerinizi yazınız. Yapıyla ilgili soruları 9. sınıf Türk edebiyatı der-
sinin II. ünitesindeki “Şiir İnceleme, Şiirde Yapı” bölümünde edindiğiniz bilgi birikimine göre cevaplayınız.)

b) Necâtî Bey, okuduğunuz gazeli kuralları önceden belirlenmiş bir şiir şekline uyarak mı yaz-
mıştır? Neden? Tartışınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.

c) Şiirin ait olduğu geleneği söyleyiniz.

Özellikler Nazım Şeklinin Adı

Nazım birimi

Birim sayısı

Konu

Ölçü
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4. a) Şiirdeki beyitlerin konusunu ve şiirin temasını aşağıdaki tabloya yazınız.

b) Şemadan yararlanarak beyitlerin ortak bir tema etrafında bütünlük oluşturup oluşturmadı-
ğını açıklayınız.

5. a) Necâtî Bey’in gazelinde aynı duygu hâlinin, tüm beyitlerde değişik kelimelerle tekrar edilip
edilmediğini tartışınız. Ulaştığınız sonucu belirtiniz.

Araştırmalarınızdan ve tartışma sonucundan yararlanarak okuduğunuz gazelin türünü söyleyiniz.

b) KARŞILAŞMA

Böyle mi karşılayacaktın beni
Bakışların böyle mi olacaktı
Ne ummuş ne düşünmüştüm? Hani
O şaheser gözlerin dolacaktı

Neler vadetmiştin bana giderken
Gözlerin alev alev yanmalıydı
İçin titreyerek “hoş geldin” derken
Ellerin sevgiyle uzanmalıydı

....

Ümit Yaşar Oğuzcan

Necâtî Bey’in gazeliyle Ümit Yaşar Oğuzcan’ın şiirini duyguların veya düşüncelerin anlatım şek-
line göre karşılaştırınız. İki şiirin farklı olan yönlerini sıralayınız.

Tema : .................................................................................................................................

Beyitler Beyitlerin Konusu

1. Beyit

2. Beyit

3. Beyit

4. Beyit

5. Beyit

6. Beyit

7. Beyit
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6. a) Kitabınızdaki gazelin ilk beytinde geçen “cigeri” kelimesinin sözlükteki ilk (temel) anlamıy-
la kullanılıp kullanılmadığını belirtiniz. Bu söz sanatının adını belirtiniz. Şiirden bu tarzda kullanılmış ke-
limelere örnekler veriniz. 

b) Aşağıdaki tabloya söz sanatlarının özelliklerini yazınız.

c) Üçüncü beyitte geçen sevgilinin saçı (zülüf imgesi) karanlıktır ve âşığı harap etmiştir. Bu-
radaki söz sanatının adını söyleyiniz.

ç) Şiirdeki diğer imgeleri de bulunuz.
d) Şiirdeki imge ve söz sanatlarının metinde nasıl bir işlevi olduğunu belirtiniz.
e) Şiirin son beytinde Necâtî Bey’in adı kullanılmıştır. Şairin bunu kullanma amacı nedir? Be-

lirtiniz.
7. Divan şiirinin hedeflediği okuyucu kitlesinin özelliklerini söyleyiniz. 
8. Kitabınızdaki şiirin temasına, yabancı şiirlerde, film senaryolarında da rastlanabilir mi? Tartı-

şınız. Sonuçtan hareketle divan şiirinin evrensel ve insana özgü olan temaları nasıl dile getirdiğini açık-
layınız.

9. Okuduğunuz metinde şairin sevgiliyi anlatırken çevresindeki dünyayayla ilgili izlenim, gözlem
ve sezgisini; kişisel duyarlılığını nasıl yansıttığını belirtiniz.

10. Şiirin yan anlam bakımından zengin olup olmadığını açıklayınız.
11. Günümüz şairlerine ait sınıfa getiriniz aşk konulu şiiri okuyunuz. Necâtî’nin gazelinde anlatı-

lan duygu ve düşüncelerin okuduğunuz şiirde nasıl ifade edildiğini belirtiniz.
12. Kitabınızdaki şiirden Arapça ve Farsça kelimelere örnekler veriniz. Bu kelimelerin şiirde kulla-

nılma nedenini açıklayınız.
13. Şiirde aktarılan duygular hakkındaki düşüncelerinizi belirtiniz.
14. Şiiri okurken neler hissettiğinizi açıklayınız.
15. Okuduğunuz şiirin, kaleme alındığı dönemin zihniyetiyle ilişkisini açıklayınız.
16. a) Necâtî Bey hakkında yaptığınız araştırma ve kitabınızdaki şiirden yararlanarak şairin ede-

bî ve fikrî yönüyle ilgili çıkarımlarınızı aşağıya yazınız.
............................................................................................................

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

Necâtî Bey ............................................................................................................

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

............................................................................................................
b) Necatî Bey’in fikrî ve edebî özellikleriyle incelediğiniz gazel arasında bağlantı kurunuz.

Söz sanatları Özellikleri

İstiare (eğretileme)

Teşbih (benzetme)

Tekrir (yineleme)

Tecahülüarif (bilmezlikten gelme)
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22..  mmeettiinn
MURABBA

1. Gül yüzünde göreli zülf-i semen-sây gönül
Kara sevdâda yiler bî-ser ü bî-pây gönül
Dimedüm mi sana dolaşma ana hay gönül
Vây gönül vây bu gönül vây gönül ey vây gönül

2. Bizi hâk itdi hevâ yolına sevdâ nidelüm
Pâymâl eyledi ol zülf-i semen-sâ nidelüm
Kul idinmezdi güzeller bizi illâ nidelüm
Vây gönül vây bu gönül vây gönül ey vây gönül

3. Felegün nûş iderem nîşini sağarlar ile
Doğradı hâr-ı cefâ bağrumı hançerler ile
Baş koşam dimez idüm ben dahı dilberler ile
Vây gönül vây bu gönül vây gönül ey vây gönül

4. Yârun itden çoğ uyar ardına ağyâr dirîğ
Bize yâr olmadı ol şûh-ı sitem-gâr dirîğ
Kıldı bir dilber-i hercâyiyi dildâr dirîğ
Vây gönül vây bu gönül vây gönül ey vây gönül

5. Ben dimezdüm ki hevâ yolına serbâz gelem
Ney-i aşk ile gamun çengine demsâz gelem
Dir idüm aşk kopuzun işiderek vaz gelem
Vây gönül vây bu gönül vây gönül ey vây gönül

6. Dil dilerken yüzünün vaslını cândan dahı yiğ
Bir demin görür iken iki cihândan dahı yiğ
Akdı bir serve dahı âb-ı revândan dahı yiğ
Vây gönül vây bu gönül vây gönül ey vây gönül

7. Ahmed’em kim okunur nâmum ile nâme-i aşk
Germdür sözlerimün sûzı ile hengâme-i aşk
Dil elinden biçilüpdür boyuma câme-i aşk
Vây gönül vây bu gönül vây gönül ey vây gönül!

Ahmet Paşa

Eski Türk Edebiyatında Nazım

hzl.: Fahir İz

Günümüz Türkçesiyle

1. Senin güle benzeyen yüzünde, o yasemin kokan zülfünü gördü göreli,
Gönül perişan hâlde, kara sevda ile dolanıp durmadadır.
Ben sana “sakın, o zülfe dolaşma” demedim miydi a gönül,
Vay gönül, vay bu gönül, vay gönül, eyvah gönül.

Minyatür (Levnî)
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2. Bu sevda bizi heva yoluna toprak etti ne yapalım, 

Bu yasemin kokulu zülf (bizi) ayaklar altına düşürdü ne yapalım,

Aksi hâlde (böyle olmasak) güzeller bizi kul edinmezlerdi, ne yapalım,

Vay gönül, vay bu gönül, vay gönül, eyvah gönül!

3. Feleğin zehrini kadehlerle içiyorum,

Cefa dikeni hançerlerle bağrımı doğradı,

(Oysa) Ben artık güzellerle baş koşayım (Yarışayım, baş başa vereyim.) dahi demezdim.

Vay gönül, vay bu gönül, vay gönül, eyvah gönül!

4. Sevgilinin peşine takılan ağyar (rakipler) köpek sürüsünden çok; eyvah!

O zulmedici sitemkâr güzel bize yâr olmadı, eyvah!

Hercai bir güzeli (o sevgili kendisine) sevgili etti, eyvah!

Vay gönül, vay bu gönül, vay gönül, eyvah gönül.

5. Ben demezdim ki: “Heveslerimin, isteklerimin yoluna başımı feda edeyim,

Aşkının neyi ile gamın çengine arkadaş olayım.”

(Aksine) Derdim ki: “Aşk kopuzunu kırayım, parçalayayım, aşktan vazgeçeyim.”

Vay gönül, vay bu gönül, vay gönül, eyvah gönül!

6. Gönül (o güzel) yüzüne kavuşmayı candan bile üstün tutup dilerken,

Seninle birlikte geçecek bir anı her iki dünyaya değişmezken,

Bir selvi boylu güzele akar sulardan daha hızla akıverdi,

Vay gönül, vay bu gönül, vay gönül, eyvah gönül!

7. Ahmed’im ben; aşk kitabı benim adımla okunur,

Aşk hengâmesi (mevsimi) sözlerimin ateşiyle hareketlidir,

Aşk elbisesi, boyuma (bedenime, vücuduma) gönül tarafından biçilmiştir,

Vay gönül, vay bu gönül, vay gönül, eyvah gönül!
1. a) Okuduğunuz şiirin ahenk ögelerini belirleyiniz.

b) Bu ahenk ögelerinin, konuşma dilindeki vurgu ve tonlamayla şiirdeki ses ve söyleyiş özel-
liğiyle ilişkisini açıklayınız.

2. a) Şiirin birimlerini belirleyiniz. Bunların özelliklerini sıralayınız. Bu birimlerin kendi içinde bü-
tünlük sağlayıp sağlamadığını belirtiniz.

b) Bentlerde anlatılanları sözlü olarak ifade ediniz.

c) Hem ses hem de anlam yönünden bentler arasında nasıl bir ilişki olduğunu açıklayınız.

ç) Araştırmalarınızdan da  faydalanarak XV. yüzyıl şairi Ahmet Paşa’nın yaşadığı yüzyılın si-
yasi, sosyal ve kültürel özelliklerini grup sözcünüz aracılığıyla arkadaşlarınıza aktarınız.

d) Ahmet Paşa’nın şiirde sağladığı sanatlı, görkemli söyleyişle güçlü, gür ahengin Osmanlı
toplumunun o dönemdeki sosyal ve kültürel hayatıyla devletin askerî, ekonomik ve medeni gelişimi ara-
sında nasıl bir ilişkisi vardır? Açıklayınız.

3. a) Ahmet Paşa’nın şiirinin yapı özelliklerini sıralayınız. Nazım şeklini belirleyiniz.

b) Şiirin ait olduğu geleneği söyleyiniz.
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4. a) Okuduğunuz murabbanın bentlerinin ve şiirin temasını aşağıya yazınız.

b) Tablodan yararlanarak şiirin bentlerinin ortak bir tema etrafında nasıl bütünlük oluşturduğu-
nu belirtiniz.

5. SİTEM

Önde zeytin ağaçları arkasında yâr
Sene 1946
Mevsim
Sonbahar

Önde zeytin ağaçları neyleyim neyleyim
Dalları neyleyim

Yâr yoluna dökülmedik dilleri neyleyim.

Yâr yâr!.. Seni kara saplı bir bıçak gibi sineme
sapladılar

Değirmen misali döner başım
Sevda değil bu bir hışım
Gel gör beni darmadağın
Tel tel çözülüp kalmışım.
Yâr yâr
Canımın çekirdeğinde diken
Gözümün bebeğinde sitem var.

Bedri Rahmi Eyuboğlu

Bedri Rahmi Eyuboğlu’nun şiiriyle Ahmet Paşa’nın murabbasını duyguların ve düşüncelerin di-
le getirilişi yönünden karşılaştırınız. Benzerlik ve farklılıkları sıralayınız.

6. a) Murabbanın ilk dörtlüğündeki “kara” kelimesinin hangi anlamda (temel, mecaz, yan) kulla-
nıldığını açıklayınız. Bu söz sanatının adını belirtiniz. Bu tarzda kullanılan kelimelere şiirden örnekler
veriniz.

b) Aşağıdaki tabloya şiirde başvurulan diğer söz sanatlarının özelliklerini yazınız.

Söz sanatları Özellikleri

Teşbih (benzetme)

Teşhis (kişileştirme)

İstiare (eğretileme)

Tekrir (tekrarlama)

Bentlerin Teması Şiirin Teması

1

2

3

4

5

6

Bedri Rahmi Eyuboğlu



c) Şiirdeki “felek” imgesinin nasıl kullanıldığını açıklayınız.
ç) Murabbadaki imge ve söz sanatlarının şiire katkısını açıklayınız.
d) Şiirde şairin adının geçtiği dörtlüğü bulunuz. Ahmet Paşa’nın dörtlükte kendi adını kullan-

ma nedenini açıklayınız.
7. Şiirin temasının evrensel ve insana özgü olan bir gerçekliği nasıl dile getirdiğini belirtiniz.
8. Şairin duygularını dile getirirken çervesindeki dünyayla ilgili izlenim, sezgi, gözlem ve kişisel

duyarlılıktan nasıl yararlandığını açıklayınız.
9. Şiirin yan anlam bakımından zengin olup olmadığını belirtiniz.

10. Şiirde dile getirilen duygunun günümüz şiirlerinde ve şarkı sözlerinde de kullanılıp kullanılma-
dığını örneklerle açıklayınız.

11. Şiirde kullanılan Arapça ve Farsça kelimelerin altını çiziniz. Bunların şiirde kullanılma nede-
nini belirtiniz.

12. a) Ahmet Paşa’nın dile getirdiği duyguları hissettiğiniz oldu mu? Belirtiniz.
b) Şiiri okurken neler hissettiğinizi açıklayınız.

13. Ahmet Paşa hakkındaki araştırmalarınız ve kitabınızdaki şiirden yararlanarak şairin edebî ve
fikrî yönüyle ilgili değerlendirmelerinizi belirtiniz. Onun bu özellikleriyle şiir arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

33..  mmeettiinn

KASİDE 

1. Saçma ey göz eşkten gönlümdeki odlara su
Kim bu denlü dutuşan odlara kılmaz çâre su

2. Âb-gûndur günbed-i devvâr rengi bilmezem
Yâ muhît olmuş gözümden günbed-i devvâre su

3. Zevk-i tîğından aceb yoh olsa gönlüm çâk çâk
Kim mürûr ilen bırağur rahneler dîvâre su

4. Vehm ilen söyler dil-i mecrûh peykânın sözün
İhtiyât ilen içer her kimde olsa yâre su

5. Suya versin bağ-ban gül-zârı zahmet çekmesin
Bir gül açılmaz yüzün tek verse min gül-zâre su

6. Ohşadabilmez gubârını muharrir hattına
Hâme tek bahmaktan inse gözlerine kâre su

7. Ârızın yâdıyla nem-nâk olsa müjgânım nola
Zâyi’ olmaz gül temennâsıyla vermek hâre su

8. Gam günü etme dil-i bîmârdan tîğın dirîğ
Hayrdır vermek karanu gicede bîmâre su

121
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9. İste peykânın gönül hecrinde şevkım sâkin et
Susuzam bir kez bu sahrâda menimçün âre su

10. Men lebin müştâkıyam zühhâd Kevser tâlibi
Nitekim meste mey içmek hoş gelir huş-yâre su

11. Ravza-i kûyine her dem durmayıp eyler güzâr
Âşık olmuş galibâ ol serv-i hoş-reftâre su

12. Su yolun ol kûydan toprak olup tutsam gerek
Çün rakîbimdir dahi ol kûya koyman vâre su

13. Dest-bûsu ârzûsuyla ger ölürsem dostlar
Kûze eylen toprağım sunun anınla yâre su

14. Serv ser-keşlik kılur kumrî nîyâzından meğer
Dâmenin duta ayağına düşe yalvâre su

15. İçmek ister bülbülün kanın meğer bir reng ile
Gül budağının mizâcına gire kurtâre su

16. Tînet-i pâkini rûşen kılmış ehl-i âleme
İktidâ kılmış tarîk-i Ahmed-i Muhtâr’e su

17. Seyyid-î nev’-i beşer deryâ-yı dürr-i ıstıfâ
Kim sepüpdür mu’cizâtı âteş-i eşrâre su

18. Kılmak için tâze gül-zâr-ı nübüvvet revnakın
Mu’cizinden eylemiş ızhâr seng-i hâre su

19. Mu’cizi bir bahr-ı bî-pâyân imiş âlemde kim
Yetmiş andan min min âteş-hâne-i küffâre su

20. Hayret ilen barmağın dişler kim itse istimâ’
Parmağından verdiği şiddet günü ensâre su

21. Dostu ger zehr-i mâr içse olur âb-ı hayât
Hasmı su içse döner elbette zehr-i mâre su

22. Eylemiş her katreden min bahr-ı rahmet mevc-hîz
El sunup urgaç vuzu’ için gül-i ruhsâre su
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23. Hâk-i pâyine yetem der ömrlerdir muttasıl
Başını taşdan taşa urup gezer âvâre su

24. Zerre zerre hâk-i dergâhına ister salınur
Dönmez ol der-gâhtan ger olsa pâre pâre su

25. Zikr-i na’tın virdini derman bilür ehl-i hatâ
Eyle kim def’-i humâr için içer mey-hâre su

26. Yâ Habîba’llah yâ Hayre’l-beşer müştâkınam
Eyle kim leb-teşneler yanup diler hem-vâre su

27. Sensin ol bahr-ı kerâmet kim şeb-i Mi’râc’da
Şeb-nem-i feyzin yetirmiş sâbit ü seyyâre su

28. Çeşme-i hurşîdden her dem zülâl-i feyz iner
Hâcet olsa merkadin tecdîd eden mi’mâre su

29. Bîm-i dûzah nâr-ı gam salmış dil-i sûzânıma
Var ümîdim ebr-i ihsânın sepe ol nâre su

30. Yümn-i na’tından güher olmuş Fuzûlî sözleri
Ebr-i nîsandan dönen tek lü’lü’-i şeh-vâre su

31. Hâb-ı gafletten olan bîdâr olanda rûz-ı haşr
Eşk-i hasretten dökende dîde-i bîdâre su

32. Umduğum oldur ki rûz-ı haşr mahrûm olmayam
Çeşm-i vaslın vere men teşne-i dîdâre su

Fuzûlî

Örneklerle Türk Şiir Bilgisi

hzl.: Cem Dilçin

Günümüz Türkçesiyle

1. Ey göz! Gönlümdeki ateşlere gözyaşlarımdan su saçma çünkü böyle tutuşan ateşleri su sön-
dürmez.

2. Bilmiyorum dönen kubbe (gökyüzü) mi su rengindedir yoksa gözyaşlarım mı gökyüzünü kap-
lamıştır?

3. Kılıç gibi keskin bakışlarının zevkinden gönlüm parça parça olursa buna şaşılmaz çünkü su
aka aka zamanla duvarda yarıklar açar. 

4. Yaralı gönül, senin ok gibi kirpiklerinin temreninin sözünü korkarak söyler. Nitekim yarası olan
kimse suyu ihtiyatla içer.

5. Bahçıvan, (boş yere) zahmet çekmesin, gül bahçesini sele versin. O, bin gül bahçesine su ver-
se senin yüzün gibi bir gül açılmaz.

Fuzûlî’nin temsilî resmi
(www.okulweb.meb.gov.tr)
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6. Kalemin bakmaktan gözlerine kara su inse yine de gubari yazısını (çok ince yazılan bir yazı
çeşidi) senin yüzündeki tahrirli ayva tüylerine benzetemez.

7. Senin yüzünü anarak kirpiklerim gözyaşından ıslansa ne olur? Gül elde etmek için dikene su
vermek boşa gitmez.

8. Gam günü hasta gönülden kılıç gibi keskin bakışını esirgeme. Karanlık gecede hastaya su
vermek hayırlı bir iştir, sevaptır.

9. Gönül, sevgilinin ayrıldığında onun kirpiklerinin oklarını iste, arzunu onlarla yatıştır. Susuzum,
bu sahrada bir kez de benim için su ara.

10. Ben senin dudağını özlüyorum, sofular ise kevser (cennetteki bir su) istiyorlar. Nitekim sarho-
şa şarap içmek, ayık kimseye de su içmek hoş gelir.

11. Su, galiba yürüyüşü hoş, o servi boylu güzele âşık olmuş ki durmayıp her zaman onun cennet
gibi köyüne akıp gidiyor.

12. Toprak olup suyun yolunu o köyden kesmeliyim çünkü su rakibimdir. Onu o köye varmaya bı-
rakmam.

13. Dostlar! Sevgilimin elini öpme arzusuyla ölürsem toprağımdan testi yapıp onunla sevgiliye su
sunun.

14. Servi, kumrunun yalvarmasına karşı dikbaşlılık ediyor. Su servinin eteğini tutsun, ayağına düş-
sün, yalvarsın da onu dik başlılıktan vazgeçirsin.

15. Gül dalı, bülbülün kanını içmek istiyor. Su, bir hile ile gül dalının damarına girip mizacını etki-
lerse bülbülü kurtarabilir.

16. Su, Hz. Peygamber’in yoluna uymakla temiz yaratılışını dünya halkına açıkça göstermiştir.
17. Hz. Peygamber, insanların efendisi, seçkin inciler denizidir. Onun mucizeleri kötülerin ateşine

su serpmiş, o ateşi söndürmüştür.
18. Hz. Muhammed, peygamberlik gül bahçesinin parlaklığını tazelemek için mucizesiyle sert taş-

tan su çıkarmıştır.
19. Onun mucizesi dünyada öyle uçsuz bucaksız bir deniz imiş ki o denizden kâfirlerin, binlerce

ateşe tapanların ibadethanesine su erişip ateşlerini söndürmüş.
20. Hz. Peygamber’in, savaş günü parmağından ensar (Peygamber’e yardım eden Medineliler)a

su verdiğini kim işitse hayretinden parmağını ısırır.
21. Onun dostu eğer yılan zehiri içse içtiği zehir abıhayat olur. Düşmanı su içse içtiği su, yılan zeh-

rine döner.
22. Hazret-i Peygamber, abdest almak için gül gibi olan yüzüne eliyle su serptiğinde o suyun her

damlasından binlerce rahmet denizi dalgalanmıştır.
23. Hz. Peygamber’in ayağının toprağına (mezarına) erişeyim, diye su ömürler boyu başını taştan

taşa vurup avare gezer.
25. Sarhoşun baş ağrısını gidermek için su içtiği gibi günah işleyenler de seni natının zikrini dai-

ma dillerinde tekrarlamayı dertlerine derman bilirler.
26. Ey Allah’ın sevgilisi! Ey insanların hayırlısı! Susuzluktan yanıp dudağı kuruyanların daima su

istedikleri gibi ben de seni özlüyorum.
27. Sen o keramet denizisin ki Miraç Gecesi’nde senin feyzinin çiğ taneleri sabit ve seyyar bütün

yıldızlara su eriştirmiştir.
28. Senin mezarını onaran mimara su lazım olsa güneş çeşmesinden her an bol bol saf ve tatlı su

akar.
29. Cehennem korkusu, yanık gönlüme gam ateşi salmıştır. Senin ihsan bulutunun o ateşe su ser-

peceğini umuyorum.
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30. Seni övmenin bereketiyle Fuzûlî’nin sözleri, nisan bulutundan düşüp büyük inciye dönen su
damlası gibi birer inci olmuştur.

31. (Fuzûlî) Mahşer günü gaflet uykusundan uyanıp gözünden hasret gözyaşı döktüğü vakit,
32. Senin yüzünü görmeye susamış Fuzûlî’yi vuslat çeşmenden mahrum etmeyeceğini ummak-

tayım.

1. a) Okuduğunuz şiirin ahenk ögelerini tahtaya yazınız.

b) Ahenk ögelerinin; konuşma dilindeki vurgu ve tonlamayla şiirin ses ve söyleyiş özelliğiyle
ilişkisini açıklayınız.

2. a) Şiirdeki ses ve anlam kaynaşmasından oluşan birimleri belirleyiniz. Bunların özelilklerini sı-
ralayınız. Şiirin birimlerinin kendi içinde bir bütünlük oluşturup oluşturmadığını belirtiniz.

b) Beyitlerde anlatılanları sözlü olarak ifade ediniz.

c) Beyitler arasında hem anlam hem ses yönünden nasıl bir ilişki olduğunu açıklayınız.

ç) XVI. yüzyıl şairi Fuzûlî’nin yaşadığı dönemin siyasi, sosyal ve kültürel özelliklerini grup söz-
cünüz aracılığıyla arkadaşlarınıza aktarınız.

d) Fuzûlî’nin kasidesindeki ses akışı ve şairin söyleyişindeki kendine olan güveninin, Osman-
lı Devleti’nin o dönemdeki durumuyla ilişkisini açıklayınız.

3. a) Kasîde Der Na’t-ı Hazret-i Nebevî adlı şiirin yapı özelliklerini ve nazım şeklini tespit ediniz.
Yaptığınız araştırmadan da yararlanarak bu bilgileri aşağıdaki tabloya yazınız.

Şiirin Yapı Özellikleri

Nazım birimi :

Birim sayısı :

Bölümlerinin içeriği :

Nesib (teşbib) :

Girizgâh :

Methiye :

Fahriye :

Tegazzül :

Dua :

Taç beyit :

Ölçü :

Nazım şeklinin adı :

b) Tespitlerinizden hareketle şiirin ait olduğu geleneği belirtiniz.
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4. a) Sınıfta gruplar oluşturunuz. Okuduğunuz şiiri grup sayısı kadar bölümlere ayırınız. Be-

yitlerin ve şiirin temasını tabloya yazınız. Diğer grupların tespitlerini de kitabınızdaki tabloya not ediniz.

b) Şiirin birimlerinin, şiirin teması etrafında nasıl bütünleştiğini açıklayınız.

Birimlerin Teması

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Şiirin Teması
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5. Günümüz şairlerine ait sınıfa getirdiğiniz övgü şiirini okuyunuz. Okuduğunuz şiirlerle Fuzû-
lî’nin kasidesini duygu ve düşüncelerin dile getirilişi yönünden karşılaştırınız. Farklı yönleri sıralayınız.

6. a) Şiirin ilk beytinde “Ey göz!” ifadesiyle şair gözü hem kişileştirmek hem de ona hitap etmek
suretiyle hangi söz sanatlarını yapmıştır?

b) Sınıfta gruplar oluşturunuz. Şiiri, grup sayısı kadar bölümlere ayırınız. Grupça inceleyece-
ğiniz beyitlerdeki söz sanatlarını belirleyip bunların nasıl yapıldıklarını açıklayınız. Şiirdeki imgeleri bu-
lunuz. Tespitlerinizi grup sözcünüz aracılığıyla arkadaşlarınıza aktarınız.

c) İmge ve söz sanatlarının şiire katkısını açıklayınız.

ç) Kasidede geçen kişi adlarını sıralayınız. Bu adların hangi amaçla kullanıldıklarını söyleyiniz.

7. Şiirin temasının evrensel ve insana özgü bir gerçekliği dile getirip getirmediğini tartışınız.
Ulaştığınız sonucu kısaca ifade ediniz.

8. Okuduğunuz şiirde şairin izlenim, gözlem, sezgi ve kişisel duyarlılığını yansıtan ifadelere ör-
nekler veriniz.

9. Kasidenin yan anlam bakımından zengin olup olmadığını belirtiniz.

10. Kasidede bulunan Arapça ve Farsça kelimelere örnekler veriniz. Bunların kullanılma amacını
söyleyiniz.

11. Şiirde aktarılan duygularla ilgili düşüncelerinizi açıklayınız.

12. Şiiri okurken neler hissettiğinizi belirtiniz.

13. Okuduğunuz şiirin ait olduğu dönemin zihniyetini nasıl yansıttığını açıklayınız.

14. a) Fuzûlî hakkındaki araştırmalarınız ve kitabınızdaki şiirden hareketle şairin edebî ve fikrî yö-
nüyle ilgili çıkarımlarınızı aşağıya yazınız.

Fuzûlî’nin Edebî ve Fikrî Yönü

• .............................................................................................................................................

• .............................................................................................................................................

• .............................................................................................................................................

• .............................................................................................................................................
b) Fuzûlî’nin edebî ve fikrî yönünün okuduğunuz kasideye yansımalarını belirtiniz.

44..  mmeettiinn

RUBAİ Günümüz Türkçesiyle

Mecnûn ki “lâ-ilâhe illâ” der idi Mecnûn ki “lâ ilâhe illâ” derdi,

Teklîf-i şu’ûr eyleseler “lâ” der idi Aklını başına almasını teklif etseler “Hayır!” derdi,

Ol mertebe meşgûl idi Leylâ ile kim O derece Leylâ ile meşgul (onu düşünmekte) idi ki

“Mevlâ” diyecek mahalde “Leylâ”’ der idi “Mevlâ!” diyeceği yerde aşkından “Leylâ!” der idi.
Yenişehirli Avnî

Örneklerle Türk Şiir Bilgisi

hzl.: Cem Dilçin
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1. a) Okuduğunuz şiirin ahenk ögelerini aşağıya yazınız.

Asonans : ...........................................................................................................................

Aliterasyon : ...........................................................................................................................

Uyak : ...........................................................................................................................

Ölçü : ...........................................................................................................................

b) Ahenk ögelerinin, konuşma dilindeki vurgu ve tonlamayla şiirin ses ve söyleyiş özelliğiyle
ilişkisini açıklayınız.

2. a) Şiirin birimini söyleyiniz. Özelliklerini sıralayınız.

b) Birimin her bir dizesinde dile getirilenlerin bütünlük sağlayıp sağlamadığını açıklayınız.

c) Yenişehirli Avnî ve yaşadığı yüzyılın (XIX. yüzyıl) siyasi, sosyal ve kültürel özelliklerini araş-
tırmalarınızdan da yararlanarak grup sözcünüz aracılığıyla arkadaşlarınıza aktarınız.

ç) Yenişehirli Avnî’nin şiirindeki ses akışı ve söyleyişin, Osmanlı Devleti’nin o dönemdeki du-
rumuyla ilişkisini açıklayınız.

3. a) Okuduğunuz şiirin yapı yönünden özelliklerini sıralayınız. Bu nazım şeklinin adını belirtiniz.

b) Şiirin ait olduğu geleneği söyleyiniz.

4. Şiirin temasını belirtiniz. Dizelerde dile getirilen duyguların aynı tema etrafında bütünlük oluş-
turup oluşturmadığını söyleyiniz.

5. a) Bedri Rahmi Eyuboğlu’nun Sitem şiiriyle Yenişehirli Avnî’nin rubaisini düşünce ve duygula-
rın anlatım şekline göre karşılaştırınız. Sonuçtan yararlanarak rubaideki duygu ve düşüncenin (tema-
nın) günümüz şiirlerinde nasıl işlendiğini açıklayınız.

6. a) Yenişehirli Avnî’nin şiirinde kendi anlamı dışında kullanılan kelimelere örnekler veriniz. Şii-
rin yan anlam bakımından zengin olup olmadığını belirtiniz.

b) Şairin “Mecnûn” adını şiirde kullanma amacını söyleyiniz. Buna göre efsanelerin, kişi adla-
rının şiirdeki işlevini belirtiniz.

c) Şiirdeki söz sanatlarını bulunuz.

ç) Şiirdeki imgeleri gösteriniz.

d) Şiirdeki imge ve söz sanatlarının metne katkısını belirtiniz.

7. Şiirin temasının evrensel ve insana ait gerçekliği dile getirme şeklini açıklayınız.

8. Şairin kendi duygularını dile getirirken izlenim, gözlem, sezgi ve kişisel duyarlılığını neden
“Leylâ ile Mecnûn” aşkıyla ifade ettiğini açıklayınız.

9. Metinden Arapça ve Farsça kelimelere örnekler veriniz. Bunların kullanılma nedenlerini belirtiniz.

10. a) Şiiri okurken neler hissettiğinizi açıklayınız.

b) Şiirde iletilen duyguyu siz nasıl dile getirirdiniz? Sözlü olarak ifade ediniz.

11. Yaptığınız araştırmadan ve okuduğunuz rubaiden yararlanarak Yenişehirli Avnî’nin edebî ve
fikrî özellikleri hakkında bilgi veriniz. Bu özelliklerin okuduğunuz şiirle ilişkisini açıklayınız.
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55..  mmeettiinn
TUYUĞ Günümüz Türkçesiyle

Dil-berin haddi gül-i handân durur Dilberin yanağı gülen (açılmış) güldür,
Şol mutarra’ sünbüli reyhân durur Reyhan ise, o güzel kokulu (saçı) sünbülüdür.
Cân eger tenden revân olsa ne gam Can bedenden çıkıp giderse gam çekmeye değmez,
Ehl-i aşkın cânı çün cânân durur Çünkü âşığın canı sevgilidir.

İvaz Paşazâde Atâî

Türk Şiiri Özel Sayısı II (Divan Şiiri)

1. a) Okuduğunuz şiirin ahenk ögelerini belirleyiniz. Tespitlerinizi defterinize not ediniz.
b) Bu ahenk ögelerinin, konuşma dilindeki vurgu ve tonlamayla, şiirin ses ve söyleyiş özelli-

ğiyle ilişkisini belirtiniz.
2. a) Şiirin ses ve anlam kaynaşmasından oluşan birimini ve özelliklerini sıralayınız.

b) Şiirdeki dizelerin her birinin anlam yönünden bütünlük sağlayıp sağlamadığını belirtiniz.
c) İvaz Paşa-zâde Atâî ve yaşadığı yüzyılın siyasi, sosyal ve kültürel özellikleri hakkındaki bil-

gilerinizi, grup sözcünüz aracılığıyla arkadaşlarınıza aktarınız. Şairin söyleyişinin, yaşadığı yüzyılın bu
özellikleriyle ilişkisini açıklayınız.

3. a) Kitabınızdaki şiirin, yapı yönünden özelliklerini (nazım birimi, birim sayısı, konu, ölçü) belir-
leyiniz. Tespitlerinizden hareketle bu nazım şeklinin adını söyleyiniz.

b) Şiirin ait olduğu geleneği belirtiniz.
4. Şiirin temasını söyleyiniz.

5. “NE BÖYLE SEVDALAR GÖRDÜM

NE BÖYLE AYRILIKLAR”

Ne zaman seni düşünsem
Bir ceylan su içmeye iner
Çayırları büyürken görürüm

Her akşam seninle
Yeşil bir zeytin tanesi
Bir parça mavi deniz
Alır beni.

Seni düşündükçe
Gül dikiyorum elinin değdiği yere
Atlara su veriyorum
Daha bir seviyorum dağları.

İlhan Berk

Günümüz şairlerinden İlhan Berk’in şiirini, İvaz Paşa-zâde Atâî’nin şiiriyle duygu ve düşünce-
lerin dile getirilişi yönünden karşılaştırınız. Farklılıkları sıralayınız. Şiirin temasının günümüzde nasıl iş-
lendiğini açıklayınız.

İlhan Berk
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6. a) İvaz Paşa-zâde Atâî, dilberin (güzelin, sevgilinin) yüzünü gülen bir güle benzetmiştir. Yani
teşbih (benzetme) sanatı yapmıştır. Şiirdeki diğer söz sanatlarını da bulup bunların nasıl yapıldıklarını
açıklayınız.

b) Araştırmalarınızdan da yararlanarak divan edebiyatındaki gül imgesini açıklayınız. Tuyuğ-
daki diğer imgeleri de bulunuz.

c) Tuyuğda bulunan imge ve söz sanatlarının, duyguların dile getirilişindeki rolünü açıklayınız.
7. Tuyuğda şiirin temasının, yerli ve yabancı şarkılarda da işlenip işlenmediğini bildiğiniz örnek-

lerden yararlanarak açıklayınız.
8. İvaz Paşa-zâde Atâî’nin, sevgilinin yanağını güle,  saçını sümbüle benzetmesinin; onun izle-

nim, gözlem, sezgi ve kişisel duyarlılığıyla ilişkisini açıklayınız.
9. Tuyuğun yan anlam bakımından zengin olup olmadığını belirtiniz.

10. Tuyuğdaki Arapça ve Farsça kelimelere örnekler veriniz. Bunların kullanılma nedenini söyle-
yiniz.

11. İvaz Paşa-zâde Atâî’nin, şiirde aktardığı duyguları dile getirme yöntemini nasıl değerlendirdi-
ğinizi açıklayınız.

12. Tuyuğu okurken neler hissettiğinizi belirtiniz.
13. İvaz Paşa-zâde Atâî hakkındaki araştırmalarınız ve okuduğunuz eserinden yararlanarak onun

edebî ve fikrî yönüyle ilgili çıkarımlarınızı belirtiniz. Onun bu özelliklerinin okuduğunuz şiirle ilişkisini
açıklayınız.

66..  mmeettiinn
ŞARKI

1. Sevdiğim cânım yolunda hâke yek-sân olduğum
Iyddır çık nâz ile seyrâna kurbân olduğum
Ey benim aşkında bülbül gibi nâlân olduğum
Iyddır çık nâz ile seyrâna kurbân olduğum

2. Cümle yârân sana uşşâk olduğun bilmez misin
Cümlenin tâkatları tâk olduğun bilmez misin
Şimdi âlem sana müştâk olduğun bilmez misin
Iyddir çık nâz ile seyrâna kurbân olduğum

3. Gâhi Feyz-âbâd’a doğru azm edib eyle safâ
Âsaf-âbâd’a gelüb gâhi salın ey meh-likâ
Gel hele gör sahn-ı Sa’d-âbâd’a hiç olmaz bahâ
Iyddir çık nâz ile seyrâna kurbân olduğum

4. Kapladub gül-penbe şâli ferve-i semmûruna
Ol siyeh zülfü döküp ol sîne-i billûruna
Itr-ı şâhîler sürüp ol gerden-i kâfûruna
Iyddir çık nâz ile seyrâna kurbân olduğum Minyatür (Levnî)
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5. Sen açıl gül gibi zâr ile hezâr olsun Nedîm
Bend bend olsun ham-ı zülfün şikâr olsun Nedîm
Sen salın cânâ yolunda hâksâr olsun Nedîm
lyddir çık nâz ile seyrâna kurbân olduğum

Nedîm

Nedîm Divânı

hzl.: Muhsin Macit

Günümüz Türkçesiyle

1. Sevdiğim, canım, yolunda toprakla bir olduğum (canımı verip toprak olmaktan kaçınmadığım)
Bayramdır, naz ile (nazlı nazlı salınarak) gezmeye çık, kurban olduğum.
Ey aşkı yüzünden bülbül gibi feryat edip inlediğim
Bayramdır, naz ile gezmeye çık, kurban olduğum.

2. (Sanki) dostların tümünün sana âşık olduğunu bilmez misin?
Tümünün (de) dermanının kalmadığını bilmez misin?
Şimdi âlemin (herkesin) senin özlemini çektiğini bilmez misin?
Bayramdır, naz ile gezmeye çık, kurban olduğum.

3. Bazan Feyz-âbâd köşküne doğru gidip safa eyle (eğlen)
Ey ay yüzlü, bazan da Asaf-âbâd köşküne gelip salına salına dolaş,
Hele gel, bir de paha biçilmez güzellikteki Sa’d-âbâd alanını gör,
Bayramdır, naz ile gezmeye çık, kurban olduğum.

4. Gül pembesi şalı samur kürküne kaplatıp
O billur sineye, o siyah zülfü (saçı) döküp
O kâfur (beyaz) gerdanına, güzel kokular sürüp
Bayramdır, naz ile gezmeye çık, kurban olduğum.

5. Sen gül gibi açıl, Nedîm de inleyip feryad edecek bülbül olsun.
Zülfünün büklümleri bend bend olsun, Nedîm de o bendlere (bağlara yakalanan) av olsun.
Ey sevgili, sen salın (varsın); Nedîm senin yolunda toprakla bir (zelil, perişan) olsun (Uğrun-
da canını versin.).
Bayramdır, naz ile gezmeye çık, kurban olduğum.

1. a) Okuduğunuz şiirin ahenk ögelerini belirleyiniz. Tespitlerinizi aşağıya yazınız.

Asonans : ..........................................................................................................................

Aliterasyon : ..........................................................................................................................

Kelime tekrarı : ..........................................................................................................................

Uyak : ..........................................................................................................................

Ölçü : ..........................................................................................................................
b) Ahenk ögelerinin, konuşma dilindeki vurgu ve tonlamayla, şiirin ses ve söyleyiş özelliğiyle

ilişkisini açıklayınız.
2. a) Şiirin ses ve anlam kaynaşmasından oluşan birimlerini ve özelliklerini söyleyiniz. Şiirdeki

her bir birimin anlam yönünden kendi içinde bir bütünlüğü olup olmadığını belirtiniz.
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b) Şiirin her bir biriminde anlatılanları söyleyiniz. Birimler arasında hem ses hem anlam yö-
nünden nasıl bir ilişki olduğunu belirtiniz.

c) Nedîm’in canlı, neşeli söyleyişinin ve şiirde aksettirilen ortamın XVIII. yüzyılın siyasi, sos-
yal ve kültürel durumuyla ilişkisini araştırmalarınızdan da faydalanarak açıklayınız.

3. a) Kitabınızdaki şiirin yapı yönünden özelliklerini (nazım birimi, birim sayısı, nazım şeklinin na-
sıl oluştuğu) belirleyiniz. Tespitlerinizden yararlanarak şiirin nazım şekline ne ad verildiğini söyleyiniz.

b) Şiirin ait olduğu geleneği belirtiniz.

4. a) Kitabınızdaki şiirin ve beyitlerin temasını aşağıdaki şemaya yazınız.

b) Şiirdeki birimlerin aynı tema etrafında oluşturdukları bütünlüğü açıklayınız.

5. MAHUR BESTE

şenlik dağıldı bir acı yel kaldı bahçede yalnız
o mahur beste çalar Müjgan’la ben ağlaşırız
gitti dostlar şölen bitti ne eski heyecan ne hız
yalnız kederli yalnızlığımızda sıralı sırasız
o mahur beste çalar Müjgan’la ben ağlaşırız
...
bitmez sazların özlemi daha sonra daha sonra
sonranın bilinmezliği bir boyut katar ki onlara
simsiyah bir teselli olur belki kalanlara
geceler uzar hazırlık sonbahara

Attilâ İlhan

a) Yukarıdaki şiiri, Nedîm’in “Şarkı” adlı eseriyle duygu ve düşüncelerin anlatım şekline göre
karşılaştırınız. Farklılıkları sıralayınız.

b) Nedîm’in şiirindeki temanın günümüz şiirlerinde nasıl işlendiğini açıklayınız.

6. a) Şarkıda geçen “hâke yeksân olmak” söz grubundaki kelimelerin ilk anlamda kullanılıp kul-
lanılmadığını açıklayınız. Bu söz sanatının adını belirtiniz.

Şarkının Teması

5

4

3 2

1

Attilâ İlhan
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b) Aşağıdaki tabloya şiirde başvurulan diğer söz sanatlarının özelliklerini yazınız.

c) Araştırmalarınızdan da faydalanarak şiirdeki gül-bülbül imgesini açıklayınız.

ç) İmge ve söz sanatlarının şiire katkısını açıklayınız.

7. Şarkının temasının, evrensel ve insana özgü bir gerçekliği dile getirip getirmediğini örnekler-
le açıklayınız.

8. Nedîm’in yaşadığı yüzyıldaki sosyal ve kültürel ortamla ilgili gözlem, sezgi, izlenim ve kişisel
duyarlılığı yansıtan kelimelere örnekler veriniz.

9. Şiiri yan anlam bakımından zengin bulup bulmadığınızı açıklayınız.

10. Şiirdeki Arapça ve Farsça kelimelerin kullanılma nedenini belirtiniz.

11. a) Şiiri okurken neler hissettiğinizi açıklayınız.

b) Şairin hislerini dile getiriş şekli hakkındaki yorumlarınızı belirtiniz.

12. a) Yaptığınız araştırmadan ve kitabınızdaki şiirden hareketle Nedîm’in edebî ve fikrî yönüyle
ilgili çıkarımlarınızı belirtiniz.

b) Şairin edebî ve fikrî yönünün kitabınızdaki şiirle ilişkisini açıklayınız.

77..  mmeettiinn
TERKİBİBENT

I Günümüz Türkçesi

Söz sanatları Özellikleri

Teşbih (benzetme)

İstiare (eğretileme)

Tecahüliarif (bilmezlikten gelme)

Sanman bizi kim şîre-i engûr ile mestiz
Biz ehl-i harabâttanız mest-i elestiz

Ter-dâmen olanlar bizi âlûde sanır lîk
Biz mâil-i bûs-i leb-i câm u kef-i destiz

Sanmayın ki biz üzüm şiresi (şarabı) ile sarho-
şuz.
Biz harabat ehlindeniz elest (meclisinin) mesti-
yiz.

Eteği yaş olanlar (günahkârlar kötü işlere bulaş-
mış olanlar, müfsitler, münafıklar) bizi (kendileri
gibi kirli işlere, günaha) bulaşmış zannederler,
lakin
Biz (sadece) kadehin dudağını ve (o kadehi ve-
ren) sakinin elinin ayasını öpmeye eğilimliyiz, ar-
zuluyuz.
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Sadrın gözetip neyleyelim bezm-i cihânın
Pây-ı hum-ı meydir yerimiz bâde-perestiz

Mâil değiliz kimsenin âzârına ammâ
Hâtır-şiken-i zâhid-i peymâne-şikestiz

Erbâb-ı garaz bizden ırağ olduğu yeğdir
Düşmez yere zîrâ okumuz sâhib-i şestiz

Bu âlem-i fânide ne mîr ü ne gedâyız
A’lâlara a’lâlanırız pest ile pestiz

Hem-kâse-i erbâb-ı diliz arbedemiz yok
Mey-hânedeyiz gerçi velî aşk ile mestiz

Biz mest-i mey-i mey-kede-i âlem-i cânız
Ser-halka-i cem’iyyet-i peymâne-keşânız

IV
Gör zâhidi kim sâhib-i irşâd olayın der
Dün mektebe vardı bugün üstâd olayın der

Mey-hânede ister yıkılıp olmağı vîrân
Bî-çâre harâbâtta âbâd olayın der

Elden komasın gül gibi câm-ı meyi bir dem
Her kim ki bu gam-hânede dil-şâd olayın der

Bir serv-kaddin bende-i efkendesi olsun
Âlemde o kim gussâdan âzâd olayın der

Ömrün geçirip kûh-ı belâda dil-i şeydâ
Berhem-zen-i hemgâme-i Ferhâd olayın der

Dünya meclisinin başköşesini gözetip (bekleyip,
umup, o başköşeye göz dikip de) neyleyelim,
Yerimiz, şarap küpünün dibidir, (biz) şaraba (ila-
hî aşka) tapanlarız.

Kimsenin azarlanmasından, incitilmesinden ya-
na değiliz ama
(Tariz taşı ile) Kadeh kıran ham sofunun (da) ha-
tırını (gönlünü kırarız).

Garaz ehlinin (kötü niyetlilerin) bizden ırak olma-
ları (bize kötülük etmemeleri, kendileri için) daha
iyidir
Çünkü biz şast (zehgîr) sahibiyiz, okumuz yere
düşmez (hedefini bulur).

Bu fani âlemde (dünyada) ne beyiz ne (de) dilen-
ciyiz.
Ululuk taslayanlara ululanır, mütevazı kişilere
karşı da daha aşağıdan alırız.

Gönül erleriyle aynı kâseden (kadehten) birlikte
içmedeyiz; gürültümüz, patırtımız (anlaşmazlığı-
mız) yok.
Gerçi meyhanedeyiz (sarhoşuz) ama ilahî aşk
ile sarhoşuz (şarapla değil).

Biz can âlemi meyhanesinin içkisiyle mestiz (ve)
Halka olup kadeh çekenler (içki içenler) toplulu-
ğunun başıyız.

Zâhide (şu ham sofuya da) bak, irşad sahibi
(mürşit, yol gösterici) olayım der.
Dün okula başladı, bugün öğretmen olayım der.

Meyhanede yıkılıp viran olmamayı ister.
Zavallı harabatta bayındır olayım der.

Her kim bu gam evinde şad gönüllü olayım
der(se) (dünya denilen gam evinde tasadan,
kaygıdan kurtulmak, gönlü neşeli olmak isterse)
Gül gibi içki kadehini bir an bile elinden bırakma-
sın.

Dünyada, kim gussadan (gamdan, kederden)
kurtulayım der(se),
Bir servi boylu güzelin düşkün kulu, kölesi olsun.

Deli (aşktan çılgına dönmüş olan) gönül ömrünü
bela dağında geçirip
Ferhat’ın velveleli macerasını unutturayım der.
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1. a) Okuduğunuz şiirin ahenk ögelerini belirleyiniz. Tespitlerinizi defterinize yazınız.

b) Bu ahenk ögelerinin, konuşma dilindeki vurgu ve tonlamayla şiirin ses ve söyleyiş özelliğiy-
le ilişkisini açıklayınız.

2. a) Şiirin ses ve anlam kaynaşmasından oluşan birimlerini ve özelliklerini aşağıya yazınız.

b) Birimlerde anlatılanları söyleyiniz.

c) Şiirin birimlerinin kendi içinde anlam bütünlüğü sağlayıp sağlamadığını açıklayınız.

ç) Ses ve anlam yönünden birimler arasındaki bağlantıyı belirtiniz.

d) Araştırmalarınızdan hareketle XVI. yüzyıl şairi Bağdatlı Rûhî ve yaşadığı dönemin siyasi,
sosyal ve kültürel özelliklerini grup sözcünüz aracılığıyla arkadaşlarınıza aktarınız. Bağdatlı Rûhî’nin
söyleyiş özelliği ve okuduğunuz şiirindeki sosyal eleştirilerin yaşadığı dönemle ilişkisini açıklayınız.

3. a) Kitabınızdaki şiirin yapı yönünden özelliklerini belirtiniz. Tespitleriniz ve bilgi birikiminizden
yararlanarak bu nazım şeklinin adını söyleyiniz.

b) Şiirin ait olduğu geleneği belirtiniz.

Şiirin Birimi Özellikleri

Vasl istemeyip hecr ile hoş geçtiği bu kim
Miskin gam-ı cânâneye mu’tâd olayın der

Gezdi yürüdü bulmadı bir eğlenecek yer
Min-ba’d yine âzim-i Bağdâd olayın der

Bağdâd sadeftir güher-i dürr-i Necef’tir
Yanında anın dürr ü güher seng ü hazeftir

Bağdatlı Rûhî

Örneklerle Türk Şiir Bilgisi

hzl.: Cem Dilçin

(Gönlün) Vuslat istemeyip ayrılıkla hoşça vakit
geçirmesinin sebebi şudur:
Zavallı, “Sevgilinin gamına alışayım.” der.

Gezdi, dolaştı; eğlenecek (duracak) bir yer bula-
madı.
Artık “Yine Bağdat’a gideyim.” der.

Bağdat (bir) sadeftir; incisi (de) Necef incisidir,
İnci ve mücevher, onun yanında (Necef incisinin
yanında) taş toprak, çanak çömlek kırığıdır.
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4. a) Okuduğunuz şiirin ve birimlerinin temasını aşağıya yazınız.

b) Tespitlerinizden yararlanarak bentlerin aynı tema etrafında oluşturdukları bütünlüğü açıklayınız.

5. a) Günümüz şairlerinden birine ait, teması sosyal eleştiri olan şiiri arkadaşlarınıza okuyunuz.
Bu şiiri, kitabınızdaki terkibibent ile anlatım şekillerine göre karşılaştırınız. Farklılıkları sıralayınız.

b) Terkibibentin temasının, günümüz şiiirinde nasıl ele alındığını açıklayınız.

6. a) Şairin, birinci bendin üçüncü beytinde “sadr ile pây” kelimeleri arasında kurduğu anlam iliş-
kisini açıklayınız. Bu söz sanatının adını söyleyiniz.

b) Aşağıdaki tabloya şiirde başvurulan diğer söz sanatlarının özelliklerini yazınız.

c) Araştırmalarınızdan yararlanarak “geda” imgesinin şiirdeki kullanımını açıklayınız. Diğer
imgeleri de bulunuz.

ç) İmge ve söz sanatlarının şiire katkısını açıklayınız.
d) Şiirin IV. bendinin sekizinci beytinde geçen “Bağdat ve Necef” kelimelerinin kullanılma

amacını belirtiniz.
7. Terkibibendin temasının evrensel olup olmadığını belirtiniz. Şiirin insana ait gerçekliği nasıl di-

le getirdiğini açıklayınız.
8. Bağdatlı Rûhî’nin şiirinde yaptığı sosyal eleştiride onun gözlem, izlenim, sezgi ve kişisel du-

yarlılığının rolünü belirtiniz.

9. a) Terkibibendi okurken neler hissettiğinizi söyleyiniz.

b) Şiirde aktarılan düşüncelere katılıp katılmadığınızı nedenleriyle açıklayınız.

Söz sanatları Özellikleri

Tenasüp (uygunluk)

Leffüneşr (açma, yayma)

Tezat (zıtlık)

Teşbih (benzetme)

Telmih (anımsatma)

I. Bent Terkibibendin Teması IV. Bent
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10. a) Araştırmalarınızdan ve okuduğunuz şiirden yararlanarak Bağdatlı Rûhî’nin edebî ve fikrî
yönü hakkındaki çıkarımlarınızı şemaya yazınız.

b) Bağdatlı Rûhî ile okuduğunuz şiir arasında bağlantılar kurulabilir mi? Tartışınız. Ulaştığınız
sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.

1. Okuduğunuz şiir örneklerinden hareketle divan şiirini mısra örgüsü, kafiye düzeni ve temasına
göre gruplandırınız.

2. Okuduğunuz şiir örneklerinden yararlanarak divan şiirini besleyen kültür kaynaklarını ve bu
şiirin toplumla ilişkisini açıklayınız.

3.

KOŞUK Günümüz Türkçesi

Tümen çeçek tizildi Binlerce çiçek dizildi
Bükünden ol yazıldı O tomurcuklardan yayıldı
Öküş yatıp üzüldi Çok yatmaktan üzüldü
Yirde kopa adrışur Yerden biter bitmez ayrışır.

GAZEL Günümüz Türkçesi

Âdeti hûbların cevr ü cefâdur ammâ Güzellerin âdeti zulüm ve cefa etmektir 
Bana itdüklerini kimselere itmediler ama bana ettiklerini kimselere etmediler.

Necâtî

Mısra örgüsüne göre Kafiye düzenine göre Temasına göre

Divan Şiiri

Bağdatlı Rûhî’nin Edebî

ve Fikrî Yönü

AANNLLAAMMAA--YYOORRUUMMLLAAMMAA
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Destan Dönemi şiiri ile divan şiirini “ahenk ögeleri, yapı, tema, gelenek, dil ve anlatım” yönüyle kar-
şılaştırınız. Benzerlik ve farklılıkları defterinize yazınız.

4. Halk ve divan şiirinin ortak yönleri üzerine yaptığınız çalışmaları da dikkate alarak Nedîm’in
kitabınızdaki şarkısında, halk şiirine ait hangi özellikler olduğunu tespit ediniz. Tespitlerinizi sözlü olarak
arkadaşlarınızla paylaşınız.

5. Nedîm’in şarkısında Farsça-Arapça kelimelerin az olduğu görülmektedir. Bunun sebeplerini;
Nedîm’in şiir anlayışı ve şarkının özelliklerini de dikkate alarak açıklayınız.

6. Hayalinizdeki sevgili ve âşık tipini yazarak veya resmederek arkadaşlarınızla paylaşınız.

7. Divan şiirinin hangi özelliklerini beğendiğinizi nedenleriyle açıklayınız.

8. Oluşturduğunuz şiir antolojisinden beğendiğiniz bir divan şiiri örneğini seçerek arkadaşlarını-
za okuyunuz.

1. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlarına “D”, yanlış olanlarına ise “Y” yazınız.

• Divan şairleri ağırlıklı olarak bireysel konularda şiirler yazmışlardır. (   )

• Tevhit, münacaat, naat gibi türler çoğunlukla gazel nazım şekliyle yazılmıştır. (   )

• Fuzûlî divan şiirinin en usta gazel şairlerinden biridir. (   )

• Nedîm, Lale Devrinin güzelliklerini şiirlerinde yansıtmıştır. (   )

• Divan şiirinin kurgusu nesnel gerçeklikten uzaktır. (   )

• Âşık için sevgilinin kapısında bulunmak bile onun için bir makamdır. (   )

• Âşığın gam ortağı sevgilidir. (   )

• Mahallîleşme akımının en önemli temsilcisi olan Nedîm, gazel ve şarkılarıyla 

ün kazanmıştır. (   )

• Nedîm, klasik şiirimize yerli bir hava getirmiştir. (   )

• Şarkı, şekil bakımından murabbaya benzer. (   )

• Şarkıların tekrarlanan son dizelerine mısrayımütekerrir (tekrar mısrası) denilir. (   )

2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.

• Divan şiirinde ünlü kimseleri öven şiirlere .......................... denir.

• Fuzûlî edebiyatımızda ........................ ve ....................... şairi olarak bilinir.

• Fuzûlî ..................... coğrafyasında yaşamış, ......................... Türkçesiyle eserler vermiştir.

• Okuduğunuz aa xa xa xa ... şeklinde kafiyelenen şiirin nazım şekli ................................ .

• Divan şiirinde Arapça ve Farsça kelimelerin kullanılmasının nedeni ................................

3. Divan şiirinde evrensel ve insana özgü temalar nasıl ifade edilmiştir? Açıklayınız.

DDEE⁄⁄EERRLLEENNDD‹‹RRMMEE
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4. XV. yüzyıl divan edebiyatında gazel, kaside ve mesnevi nazım biçimlerinin üçünde de

eser veren şairlerin sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Şeyhî - Bağdatlı Rûhî - Necâtî
B) Necâtî - Âşık Paşa - Şeyhî
C) Şeyhî - Necâtî - İvaz Paşazâde Atâi 
D) Ahmet Paşa - Melihî - Nevîzâde Atâî
E) Ahmedî - Necâtî - Şeyhî

5. Aşağıdakilerden hangisi divan şiirinin özelliklerinden biri değildir?

A) Nazım biriminin beyit olması B) Aruz vezninin kullanılması
C) Şiirlerin genellikle divanlarda toplanması D) Evrensel konuların işlenmesi
E) Anlamın, şiirin bütününde aranması

6. Aşağıdaki kelime ve kavramlardan birbiriyle ilişkili olanları eşleştiriniz.

7. Kasidelerinde kullandığı ağır dil, gazellerinde, özellikle şarkılarında oldukça sadeleşir. Farsça
ve Arapça şiirleri de olmakla birlikte şiirlerinin çoğu Türkçedir. Kasidelerinden çok, yeni buluşlarla süs-
lediği şarkı ve gazelleriyle ünlüdür. Gazellerine “Ma’lûmdur benim sühânım mahlâs istemez.” diye övü-
necek derecede kişiliğinin damgasını vurmuştur.

Bu paragrafta tanıtılan divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fuzûlî B) Bâkî C) Nedîm D) Nef’î E) Nâbî
(1992-ÖYS)

8. Bize İran edebiyatından geçmiştir. Dört dizeden oluşur. Aruz ölçüsünün kendine özgü kalıpla-
rıyla yazılır. Az sözle çok şey söylenerek sağlanan anlam yoğunluğu, başta gelen özelliğidir. Genellikle
felsefeyle ilgili düşünsel temalar işlenir.

Bu dörtlüğün nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gazel B) Müstezat C) Murabba D) Rubai E) Kaside
(1992-ÖYS)

9. Aşağıdakilerden hangisi kasidenin bölümlerinden biri değildir?

A) Nesib B) Girizgâh C) Methiye D) Fahriye E) Mersiye

Peykân

Bağbân

Bîmâr

Müştâk

Bağ bozumu

Arzulayan, isteyen

Dilenci

Ok

Hasta

1. Halk şiiri hakkında bilgi toplayınız.
2. Türkülerin anonim oluşunun nedenleri neler olabilir? Anonim metinlerin tarihî kaynağı

nedir? Halk edebiyatında başka anonim şekiller biliyor musunuz? Araştırınız.
3. Halk edebiyatı ve divan edebiyatında aynı konuyu işleyen şiir örneklerini sınıfa getiriniz.
4. Büyüklerinizden türkülerin niçin söylendiğini öğrenmeye çalışınız.
5. Mâni ve türkü nazım şekli ile çeşitleri hakkında araştırma yapınız.
6. Murad Reis Türküsü’nü CD’den ezgisiyle dinlemek üzere hazırlık yapınız.
7. Sınıfınıza farklı konularda söylenmiş türkü örnekleri getiriniz.

Araştırma



1.
Keten gömlek beden dar
Beni koyup giden yâr
Sen bana kıymaz idin
Sana bir öğreten var

Anonim

2.
Gülerler
Gümüş kollar gül eller
Yiğit aşka düşünce
Söyletirler gülerler
Bahçıvanca bahtım yok
Sümbül okşar gül eller

Anonim
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2. Halk Şiiri

a. Anonim Halk Şiiri (Mâni, Türkü)

1. Yörenize ait kaç tane türkü ve mâni biliyorsunuz? Bunlardan beğendiğiniz bir örneği ez-
gisiyle söyleyiniz.

2. a) Türkü üzerine yazılmış aşağıdaki metnin temasını söyleyiniz.

Türkü Kimliği’nden

Gençtiler, tartışıyorlardı. Dedim ki:

Millî kimliğinize mi sahip olmak istiyorsunuz; farklı olmak, bilinmek, onurlu ve başı dik mi
kalmak istiyorsunuz? Türkü dinleyin ve türkü söyleyin. Çünkü millî kültürümüzün ana sütunların-
dan biri musikimizdir. Musikimizin kalbi de türkülerimizdir.

Dünya daralıyormuş, yabancı kültürler evlerimize doluşuyormuş; varsınlar gelsinler, kork-
mayın ama türkü söyleyin.

…

Türk kalmak için, Türk olmak için türkü söyleyin. İçeride, dışarıda, yabancı kültürler karşı-
sında en büyük gücünüz budur. Büyük lafları, “millî” vesaireleri bir kenara koyun; küçük işlerle uğ-
raşın, küçük şeyleri kurtarın; derinden, inceden bir türkü tutturun. Türk olmak için de Türk’ü anla-
mak için de durmayın, türkü söyleyin.

...

Nevzat Kösoğlu

b) Yazarın düşüncelerine katılıyor musunuz? Nedenini açıklayınız.

11..  mmeettiinn
MÂNİ

HHAAZZIIRRLLIIKK

‹‹NNCCEELLEEMMEE
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1. Okuduğunuz mânilerin ahenk unsurlarını (asonans, aliterasyon, kafiye, redif, ölçü söyleyiş
özelliğini) belirleyerek tahtaya yazınız.

2. Yukarıdaki mânilerin hangisinde cinaslı ifadeler kullanılmıştır? Bunların şiire kattığı değer nedir?

3. a) Okuduğunuz mânilerde ses ve anlam kaynaşmasından oluşan birimleri belirleyiniz. Bunla-
ra ne ad verildiğini söyleyiniz.

b) Mânilerde bir müzikalite sezdiniz mi? Sizce bazıları bestelenmiş olabilir mi? Belirtiniz.

4. Okuduğunuz mânilerde bütün mısraların anlam yönünden bir değeri var mıdır? Doldurma di-
yebileceğiniz mısralar hangileridir? Belirtiniz.

5. Okuduğunuz mânilerde asıl duygu ve düşünceler hangi mısralarda ifade edilmiştir?
Açıklayınız.

6. Okuduğunuz mânilerin temasını söyleyiniz ve mânileri yorumlayınız.

7. Mânilerdeki deyimlere ve mecazlı ifadelere örnekler veriniz. Mânilerin dil ve anlatım özellikleri-
ni belirtiniz.

3.
Bahçenizde dut var mı
Havada bulut var mı
Ben yârimi kaybettim
Bulmaya umut var mı

Anonim

4.
Güldüğümü
Vardım yârin bağına
Çözülmüş gül düğümü
Felek bir sille vurdu
Şaşırdım bildüğümü
Ey felek çok mu gördün
Bir kere güldüğümü
Hakk’a geçeydi niyâz
Dilerdim öldüğümü

Anonim

5.
Böyle bağlar
Yâr başın böyle bağlar
Gül açmaz bülbül ötmez
Yıkılsın böyle bağlar

Anonim

6. 
İlkbahara yaz derler
Şirin söze naz derler
Kime derdim söylesem
Bu dert sana az derler
Kendin ettin kendine
Yana yana gez derler

Anonim

7.
Dağıdır
Sayda gelmez dağıdır
Gelse yârim yanıma
Cümle gamım dağıtır
Vur külüngün Şirin’im
Sinem Ferhad dağıdır
Dilin bülbül yüzün gül
Sinen cennet bağıdır
Ak gerdanın üstüne
Siyah zülfün dağıtır
Bir kez yüzüme gülmez
Ettiği gözdağıdır
Sensiz şeker yiyemem
Kuzum bana ağıdır

Anonim

Örneklerle Türk Şiir Bilgisi

hzl.: Cem Dilçin
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8. Aşağıdaki mânilerin tür özelliklerini ve bunlara ne ad verildiğini yaptığınız araştırma sonuçların-
dan yararlanarak yanlarında verilen kutucuklara yazınız.

a) Yâr elinden
Tutaydım yâr elinden
Yâr benim canım gözüm
Korkum ağyâr elinden

Anonim

b) Derdim var beller gibi
Söylemem eller gibi
Kalbimin hüzünü var
Yıkılmış eller gibi
Gözlerimden yaş akar
Bulanmış seller gibi

Anonim

c) Ağa — Adilem sen nâ-çarsın
İnci mercan saçarsın
Dünya deniz olunca
Güllüm nere kaçarsın

Adile — Ağam derim nâ-çarım
İnci mercan saçarım
Dünya deniz olunca
Ben kuş olup uçarım

Anonim

ç) Bir mendil işle yolla
Ucun gümüşle yolla
İçine beş elma koy
Birini dişle yolla

Anonim

d) Karaca
Aldım aşkın tüfeğin
Vurdum birkaç karaca
Dünyada bir yâr sevdim

Kaşı gözü karaca

Anonim
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22..  mmeettiinn

MURAD REİS TÜRKÜSÜ

Bir gemimiz var telli varaklı 

Yelkenleri kırmızı yeşil direkli 

Tayfamız da vardır arslan yürekli 

Rabb’im nasib eyle bize karayı 

Evvelden karayı sonra sılayı 

Bir gemimiz vardır topa dayanmaz 

Tayfaları gaflet almış uyur uyanmaz 

Derler ölüm gelmiş gönül inanmaz 

Rabb’im nasib eyle bize karayı 

Evvelden karayı sonra sılayı 

Üsküdar ardında var idi bağlar 

Murad Reis durmuş dümende ağlar 

On bir ay deyince göründü dağlar 

Rabb’im nasib eyle bize karayı 

Evvelden karayı sonra sılayı 

Bir kuşcağız geldi kondu serene

Bizden selam olsun dosta yârene 

Bir Acem kölesi karay(ı) görene 

Rabb’im nasib eyle bize karayı 

Evvelden karayı sonra sılayı 

Anonim 

Akdeniz’de ve Cezâyir’de Türk Halk Şairleri 

hzl.: Şükrü Elçin
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1. Türkünün nakaratını gösteriniz. Nakaratın türküye hangi açıdan katkı sağladığını söyleyiniz.

2. Türkünün ölçüsünü duraklarıyla birlikte gösteriniz.

3. Murat Reis Türküsü’ne hâkim ruh hâlini söyleyiniz.

4. a) Türküde ahenk hangi ögelerle sağlanmıştır? Kitabınızdaki şiiri bestelenmiş hâliyle CD’den
dinleyiniz. Ahenk özelliklerini inceleyiniz.

b) Türkünün musiki ile ilgisine dair neler söyleyebilirsiniz?

5. Türkünün kafiye düzenini tahtada gösteriniz. Türkünün ses ve anlam kaynaşmasından oluşan
birimlerini belirleyiniz. Bunlara ne ad verildiğini söyleyiniz.

6. Türkünün teması nedir? Her bendin konusunu bularak temayı oluşturan yardımcı ögeleri gös-
teriniz. 

7. Metne göre türküyü yakan kimse ne kadar zamandır karadan ayrı yaşamaktadır?

8. Okuduğunuz metni sınıfa getirdiğiniz ve daha önce incelediğiniz divan şiiri örnekleri ile şekil,
dil ve konu bakımından karşılaştırınız. Ulaştığınız sonuçları panoya asınız.

9. Halk edebiyatı ve divan edebiyatında aynı konuyu işleyen şiir örneklerini türkü metni ile sos-
yal gerçeklik ve ifade biçimleri açısından karşılaştırınız. Sonuçları arkadaşlarınızla değerlendiriniz.

10. Türkünün dil ve anlatım özelliklerini açıklayınız.

1. Kitabınızdaki mâni ve türkü örneklerinden hareketle anonim halk şiirinin oluşmasını sağlayan
zihniyetle ilgili çıkarımlarınızı belirtiniz.

2. a) Sınıfınızda gruplar oluşturunuz. Farklı konularda yazılmış türkü örneklerini kendi içinde
gruplandırarak türkü konularının tasnifini maddeler hâlinde yazınız.

b) Mısra örgüsü, kafiye düzeni ve konusuna göre bu türkülere hangi adların verildiğini söyleyiniz.

c) Aşağıdaki türkülerin çeşitlerini altlarına yazınız.

Silifke’nin yoğurdu Havada bulut yok bu ne dumandır
Seni kimler doğurdu Mahlede ölen yok bu ne figandır
Seni doğuran ana Adı Yemen’dir gülü çemendir
Balınan mı yoğurdu Giden gelmiyor acep nedendir
...................................... Burası Huş’tur yolu yokuştur

Giden gelmiyor acep ne iştir
..................................................

3. Okuduğunuz örnek şiirlerden yararlanarak anonim şiirleri çeşitlerine göre gruplandırınız.
Tespitlerinizi aşağıdaki şemaya yazınız.

Anonim Şiirler

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

AANNLLAAMMAA--YYOORRUUMMLLAAMMAA
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4. Türkülerin ve mânilerin ait oldukları sosyal çevreyi belirtiniz. Araştırmalarınızdan yararlanarak
bu metinlerin neden anonim olduğunu söyleyiniz. Düşüncelerinizi sözlü olarak ifade ediniz.

5. Büyüklerinizden öğrendiğiniz türkülerin yazılış sebeplerini söyleyiniz.
6. Anonim metinler, Destan Döneminden itibaren geniş halk kitlesi içinde varlığını sürdüren sözlü

geleneğe bağlıdır. Araştırmalarınızdan da hareketle anonim metinlerin tarihî kaynağını açıklayınız.
7. “Çanakkale Türküsü” veya seçeceğiniz bir türkünün oluşumuna dair hayalinizde bir olay kur-

gulayınız ve bunu türkünün hikâyesi olarak yazınız. Hazırladığınız metni arkadaşlarınıza okuyunuz.

1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.

• Türküler .............................. ve .......................... olmak üzere iki kısımdan meydana gelir.
• Mâniler .............................. hece ölçüsüyle söylenir
• Türküler, anonim olduğu gibi .......................... olanlar da vardır.

2. Bir halk edebiyatı ürünü olan “mâni” ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Yazarları belli değildir.
B) Kafiye düzeni a-a-b-a biçimindedir.
C) Anlatılmak istenen duygu ya da düşünce son iki dizede bulunur.
D) İlk iki dize, son iki dize ile ölçü ve kafiye bakımından ilgilidir.
E) Yalnızca aşk konusu işlenir.

(ÖYS-1990)
3. Aşağıdakilerden hangisi anonim halk edebiyatının bir ürünü değildir?

A) Mâni B) Koşma C) Türkü D) Destan E) Ninni

4. Türkülerin özelliklerini defterinize yazınız.

5. Mâni çeşitlerini söyleyiniz.

6. Aşağıdakilerden hangisi, halk edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

A) Münacat, naat, mesnevi, mersiye gibi ortak tür ve konular kullanılması
B) İslamiyetten önceki Türk edebiyatı geleneğini sürdüren sözlü bir edebiyat olması
C) Şiirde hece ölçüsü ve yarım kafiye kullanılması
D) Şiirlerin, “saz şairi” ya da “âşık” denen şairlerce, “bağlama” adı verilen sazla söylenmesi
E) Düşünce ve duyguların dörder dizelik bentler biçiminde anlatılması

1. Âşık ve âşıklık geleneği hakkında bilgi toplayınız. Topladığınız bilgileri sunum hâline ge-
tiriniz.

2. “Koşma, semai, varsağı, destan, güzelleme, koçaklama, taşlama, ağıt” gibi âşık tarzı şi-
irlerin şekil ve türleri konusunda araştırma yapınız. Mısra örgüsü, kafiye düzeni ve temasına gö-
re bu şiirleri gruplandırınız. Yaptığınız bu çalışmayı örnek metinler de hazırlayarak sunum hâline
getiriniz.

3. “Halk şairi ve kalem şairleri” hakkında bilgi edininiz.
4. Sözlü edebiyat geleneği ile halk şairlerinin nasıl bir ilişkisi olabilir? Araştırınız.
5. Karacaoğlan ve Âşık Ömer hakkında bilgi edininiz.
6. Sınıfa divan şiiri örnekleri getiriniz.

Araştırma

DDEE⁄⁄EERRLLEENNDD‹‹RRMMEE
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b. Âşık Tarzı Halk Şiiri (Koşma, Semai)

1. Âşık tarzı şiir şekilleri ve türleri hakkında yaptığınız araştırmanın sunumunu yapınız. Su-
numlarınızın sonucunda şiirlerin yapı ve muhteva olarak benzer ve farklı yönleri konusunda dü-
şüncelerinizi sözlü olarak ifade ediniz. Çıkardığınız sonuçları maddeler hâlinde tahtaya yazınız.

2. Yılda bir kurbân ederler halk-ı âlem ıyd içün
Dem-be-dem sâat-be-sâat men senin kurbânınam

Fuzûlî
(Cihan halkı bayram için yılda bir kurban keser.
Ey sevgili! Ben her an, her saat senin kurbanınım.)

Yukarıdaki beyiti yorumlayınız. Beyit, halk şiirlerinde geçen kelimelerle ve duygularla
örtüşüyor mu? Belirtiniz.

3. Gurbet, ayrılık ve özlem konulu şiir ya da türkülerden daha önce öğrendiklerinizi sınıfta
ezgisiyle okuyunuz.

4. Araştırma bölümünde yaptığınız çalışmaları da dikkate alarak halk şairleri ile sözlü ede-
biyat geleneği arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

11..  mmeettiinn
KOŞMA

Ela gözlerine kurban olduğum Terk eyledim ağalarım, beylerim 
Yüzüne bakmaya doyamadım ben Boz bulanık seller gibi çağlarım 
İbret için gelmiş derler cihana Onun içün ben ah edip ağlarım 
Noktadır benlerin sayamadım ben Ayrılık oduna doyamadım ben 

Aşkın ateşidir sinemi yakan Kaldı deli gönül kaldı hep yasta 
Lutfuna erer mi cevrini çeken Mevla’m erdir beni murada kasta 
Kolların boynuma dolanmış iken Âşık Ömer eydür sevgili dosta 
Seni öpmelere kıyamadım ben Allah’ısmarladık diyemedim ben

Âşık Ömer

Âşık Ömer, Hayatı ve Şiirleri

hzl.: Sadettin Nüzhet Ergun

1. Şiirde anlam ve ses kaynaşmasından oluşan kaç birim vardır? Bu birimlere ne ad verilir? Bu
birimlerin yapısından koşma nazım şekli hakkında hangi bilgilere ulaşabiliriz? Açıklayınız.

2. Şiirin temasını belirtiniz. Şiirdeki birimlerin temayla ilişkisini açıklayınız.
3. Şair, “doyamadım, sayamadım, kıyamadım, diyemedim” kelimelerinde görüldüğü üzere “-m”

(1. tekil kişi) şahıs ekini, kelimelerden sonra da “ben” zamirini redif olarak kullanmıştır. Bunun sebebi
nedir? Düşüncelerinizi sözlü olarak ifade ediniz.

4. Şiirde anlam ve dil bilgisi bakımından günlük konuşma diliyle benzer ve farklı yönler nelerdir?
Tespit ediniz.

5. a) Şiirin dörtlüklerinde işlenen konuları defterinize yazınız. Dörtlüklerde ele alınan konular ile şi-
irin bütünü arasında anlam ilişkisi var mıdır? Tartışınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.

b) Şiirdeki birimleri ve bunların birbiriyle nasıl birleştiğini açıklayınız.

HHAAZZIIRRLLIIKK

‹‹NNCCEELLEEMMEE
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6. Dört gruba ayrılınız. Her grup, koşmanın bir dörtlüğünün temasını bulsun. Sonra da koşmanın
tamamının temasını bulunuz. Tespitlerinizi aşağıdaki şemaya yazınız.

Şiirin temasından hareketle halk şiirinin temelindeki anlayışın ne olabileceğini belirtiniz.
7. Şiirde anlatılanlar ile gerçek yaşam arasında nasıl bir ilgi vardır? Burada anlatılanlar yaşan-

mış veya yaşanması mümkün olan olay ya da durumlar mıdır? Açıklayınız.
8. Şiirde sevgili ve âşığın hangi özelliklerine yer verilmiştir? Tabloya yazınız.

9. Şairin hayatıyla şiirde anlatılanlar arasında bir ilgi kurulabilir mi? Nedenini belirtiniz.
10. Şiirin bugün meşhur bir türkü olarak okunuyor olmasının sebepleri neler olabilir? Söyleyiniz.
11. a) Şairin, “İbret için gelmiş derler cihana” dizesiyle sevgilinin güzelliğini hangi sanatla anlattı-

ğını açıklayınız. Şiirin diğer dizelerindeki söz sanatlarını ve özelliklerini belirleyiniz. Bunların şiirdeki iş-
levini söyleyiniz.

b) Şiirdeki imgeleri belirtiniz. Şiirde kullanılan dil ve imgelerin, ait oldukları gelenekle ilişkisini
açıklayınız.

12. “Ela gözlerine kurban olduğum / Yüzüne bakmaya doyamadım ben” mısraları ile Fuzûlî’nin
hazırlık bölümündeki beytini karşılaştırınız. Sonuçlarını arkadaşlarınızla paylaşınız.

13. Okuduğunuz şiiri şekil ve muhteva açısından sınıfa getirdiğiniz divan şiirleriyle karşılaştırınız.
Ulaştığınız sonuçları belirtiniz.

14. Şiirin geneline hangi duygular hâkimdir? Tespit ediniz. Şiirde hissettiklerinizle ilgili bir paragraf
yazınız.

15. a) Âşık Ömer hakkındaki araştırmalarınız ve okuduğunuz eserden yararlanarak şairin edebî ve
fikrî özelliklerini aşağıdaki şemaya yazınız.

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

Âşık Ömer .................................................

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

b) Âşık Ömer’in özellikleriyle şiir arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

Sevgilinin Özellikleri Âşığın Özellikleri

1. Dörtlük 2. Dörtlük

3. Dörtlük 4. Dörtlük

Tema
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22..  mmeettiinn

SEMAİ

İncecikten bir kar yağar 
Tozar Elif Elif diye
Deli gönül abdal olmuş 
Gezer Elif Elif diye

Elif’in uğru nakışlı 
Yavru balaban bakışlı 
Yayla çiçeği kokuşlu 
Kokar Elif Elif diye

Elif kaşlarını çatar 
Gamzesi sineme batar 
Ak elleri kalem tutar 
Yazar Elif Elif diye

Evlerinin önü çardak 
Elif’in elinde bardak
Sanki yeşil başlı ördek 
Yüzer Elif Elif diye

...

Karacaoğlan

Bütün Şiirleri

hzl.: Ayşe Canay

1. Okuduğunuz şiire göre âşığın sevgiliye bakışı nasıldır? Sevgilinin hangi özellikleri ön plana çı-
karılmıştır? Âşık sevgiliyi nasıl tanıtmaktadır? Açıklayınız.

2. a) Semainin ahenk unsurlarını tahtada belirleyiniz (kafiye, redif, aliterasyon, asonans, ölçü).
b) Ahengi sağlamada ses akışı, söyleyiş, ritm ve her türlü ses benzerliğinin ne derece etkili

olduğunu tartışınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz. 
3. Şairin, şiirde kullandığı dil ile konuşma dili arasında benzerlik var mıdır? Bu, şairin hangi özel-

liğini yansıtır? Belirtiniz.
4. Şiirde tanıtılan âşık ve sevgilinin özelliklerini tahtada şema hâlinde gösteriniz.
5. Her dörtlükteki düşünceyi tespit ederek temayı bulunuz. Şiirin konusunu belirtiniz.
6. “Deli gönül abdal olmuş/Gezer Elif Elif diye” mısralarıyla anlatılmak istenen nedir?
7. a) Yağan karın Elif Elif diye tozmasını nasıl açıklarsınız? Burada yapılan söz sanatının adını

belirtiniz. Benzer söz sanatlarını bularak bunların şiirdeki işlevini söyleyiniz.
b) Şiirdeki dilin ve kullanılan imgelerin, ait olduğu gelenekle ilişkisini açıklayınız.

8. Aşağıda istenenleri tespit ediniz. Bulgularınızı defterinize not ediniz. Tespitleriniz, hangi nazım
şeklinin özelliklerini verecektir?

a) Şiirin her dörtlüğünün kafiye şemasını çıkarınız. 
b) Dörtlükleri birbirine bağlayan şekle ait unsuru bulunuz.
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9. Şair, “Yayla çiçeği kokuşlu / Kokar Elif Elif diye” dizelerinde halkın beğenisini göz ardı etme-
den, kişisel değerlendirmesini soyut olanla birleştirerek sevgilisini tasvir etmektedir. Şiirden bu tarz baş-
ka örnekler veriniz.

10. Şiiri yorumlayınız ve şiirin sizde uyandırdığı duyguları açıklayınız.
11. a) Karacaoğlan hakkındaki araştırmanız ve okuduğunuz eserden hareketle şairin edebî ve

fikrî özelliklerini aşağıya yazınız. 
Edebî ve fikrî yönü:.....................................................................................................................

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

...................................................................................................................................................................
b) Semai adlı şiirle Karacaoğlan arasında bağlantılar kurulabilir mi? Tartışınız. Ulaştığınız

sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.

1. Okuduğunuz aşık tarzı halk şiirlerinden hareketle bu şiirlerin oluşmasını sağlayan zihniyet
hakkındaki düşüncelerinizi belirtiniz.

2. a) “Koşma, semai, varsağı, destan, güzelleme, koçaklama, taşlama, ağıt” hakkında edindiği-
niz bilgileri hazırladığınız sunumla arkadaşlarınıza aktarınız.

b) Âşık tarzı halk şiirini mısra örgüsü, kafiye düzeni ve temalarına göre gruplandırınız. Tespit-
lerinizi tahtaya çizeceğiniz bir şema üzerinde gösteriniz.

3. Gamze nedir? Neden sineye batar? Gamzenin halk ve divan şiirinde neyin sembolü olduğu-
nu açıklayınız.

4. “Olvido” şiirinden alınan dizeleri okuyunuz. Okuduğunuz şiiri, sınıfa getirdiğiniz divan edebi-
yatı şiirlerini ve Karacaoğlan’ın semaisini ses, ahenk ve yapı bakımından karşılaştırınız. Sonuçları söz-
lü olarak ifade ediniz.

Olvido

...
Söylenmemiş aşkın güzelliğiyledir
Kâğıtlarda yarım bırakılmış şiir
İnsan yağmur kokan bir sabaha karşı
Hatırlar bir gün camı açtığını
Duran bir bulutu, bir kuş uçtuğunu
Çöküp peynir ekmek yediği bir taşı
Bütün bunlar aşkın güzelliğiyledir.
...

Ahmet Muhip Dıranas

5. Sözlü edebiyat geleneği içinde halk şairinin yeri neresidir? Araştırmalarınız ışığında düşünce-
lerinizi sözlü olarak ifade ediniz.

6. Halk şairleri başka şairlerin eserlerini de nakleder. Yaptığınız araştırmalar sonucunda öğrendiğiniz
halk şairi kavramından da hareketle bu konudaki düşüncelerinizi sözlü olarak arkadaşlarınızla paylaşınız.

7. “Halk şairleri ve kalem şairleri” hakkındaki araştırmanızın sonucundan yararlanarak bunların
iletişim tarzındaki farklılıkların neler olduğunu açıklayınız.

1. Aşağıdaki yargılardan hangisi Karacaoğlan’ın semaisinin özelliklerinden değildir?

A) Şiir, sekizli hece ölçüsüyle yazılmıştır.
B) Âşık, Elif’i diğer güzellerden üstün bulur.
C) Şiirin nazım birimi dörtlüktür.
D) Şair, Elif’in aşkından deliye dönmüştür ve her yerde onu arar.
E) Şair, tabiattaki olaylarla Elif arasında bağlantı kurar.

AANNLLAAMMAA--YYOORRUUMMLLAAMMAA

DDEE⁄⁄EERRLLEENNDD‹‹RRMMEE
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2. Semai nazım şeklinin koşmadan farklı özelliklerini defterinize yazınız.

3. Aşağıdaki yargıların, türkü metninden hareketle, doğru olanlarına “D”, yanlış olanları-

na ise “Y” yazınız.

Şiirde konu bütünlüğü yoktur. (   )
Şiir ahenk yönünden başarılıdır. (   )
Şiirdeki dil günlük konuşma diline yakındır. (   )
Şiirde bilinmeyen kelimeler çok fazladır. (   )

4. Âşık Ömer’in “Boz bulanık seller gibi çağlarım.” mısrası ile Zâtî’nin “Dem-be-dem seylâb-
veş eşk-i revânım çağlar” (Akan gözyaşlarım sürekli olarak sel gibi çağlamaktadır.) mısrası arasında

içerik açısından bir farklılık görüyor musunuz? Bu söyleyişlerdeki ortak edebî sanatı gösteriniz.

5. Aşağıdakilerden hangisi âşık tarzı Türk şiirinin temsilcilerinden değildir?

A) Âşık Veysel B) Karacaoğlan
C) Seyyid Nesimî D) Âşık Ömer
E) Erzurumlu Emrah

6. Aşağıdakilerden hangisi âşık tarzı halk edebiyatının özelliğidir?

A) Ürünlerin anonim olması
B) Âşık tarzı ürünlerden bazılarının mâni, ninni ve destan olması
C) Âşıkların beyit nazım birimi ve aruz veznini hiç kullanmamış olmaları
D) Âşıklık geleneğinin usta-çırak ilişkisiyle gelişmesi
E) Âşıkların kendi hayat hikâyelerini anlattıkları eserlere divan denilmesi

7. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.

a. Âşık edebiyatı nazım türleri ...................., ...................., .................... ve ....................
b. Âşık tarzı şiirin nazım birimi ..............................

8. Aşağıdakilerden hangisi halk şairlerimizin ortak özellikleri arasında yer almaz?

A) Nazım birimi olarak dörtlüğü kullanmaları
B) Aruzla yazanlar bulunmakla birlikte kullandıkları asıl ölçünün hece olması
C) Şiirlerini, halk arasında kullanılan konuşma diliyle söylemeleri
D) Şiirlerinde genellikle yarım kafiye kullanmaları
E) Eserlerinde dini, mistik konuların yanı sıra devrin bazı sosyal olaylarını ele almaları

(1988-ÖYS)

1. “Tasavvuf”, “mutasavvıf” terimleri ne demektir? Araştırınız. Araştırmalarınızın sonuçları-
nı defterlerinize kısaca yazınız.

2. Dinî-tasavvufi şiirin belli başlı temsilcileri hakkında bilgi toplayınız.

3. Hümanizmin insana bakış açısını araştırınız.

4. Kaygusuz Abdal’ın yaşadığı dönem, kişiliği ve hayatı hakkında bilgi edininiz.

5. Sınıfa halk ve divan edebiyatı şiir örnekleri getiriniz.

Araştırma
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c. Dinî-Tasavvufi Türk Şiiri

Kâşki sevdiğimi sevse kâmû halk-ı cihân 
Sözümüz cümle hemân kıssa-i cânân olsa

Bir demir dağı delip boynuna almak gibidir
Her kişi âşık olurdu eğer âsân olsa

Taşlıcalı Yahyâ Efendi

Güzelliğin on par’etmez 
Şu bendeki aşk olmasa
Eğlencek yer bulamam
Gönlümdeki köşk olmasa

Âşık Veysel

1. Yukarıda farklı iki şairden alınmış dizeleri okuyunuz. Şairlerin aşka bakışları farklı mıdır?
Benzer yanları var mıdır? Tartışınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.

2. Dinî-tasavvufi Türk şiiri isimlendirmesinden ne anlıyorsunuz? Sözlü olarak ifade ediniz.

Bed asla necâbet mi verir hiç üniforma
Zer-dûz palan ursan eşek yine eşektir

Ziyâ Paşa

(Aslı kötü olana üniforma soyluluk mu verir? Eşeğe altın işlemeli palan vursan da o yine
eşektir.)

Bir ağaçdur bu âlem mîvesi olmuş âdem
Mîvedür maksûd olan sanma ki ağaç ola

Gaybî

(Bu âlem bir ağaçtır; meyvesi âdem. Maksat meyvedir, ağaç sanma.)

“Hoşça bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen”
Şeyh Galip

(Kendi zâtına hoşça bak ki sen âlemin özüsün.)

3. Yukarıya alınan manzum metinlerdeki ortak tema nedir? 
4. İnsanın kimliği ve ne olduğu üzerine soru sormak en çok hangi bilim dalının alanına girer?
5. Dünya görüşü ile insana bakış açışı arasında nasıl bir ilgi vardır?

HHAAZZIIRRLLIIKK
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MMeettiinn

BU ÂDEM DEDİKLERİ Günümüz Türkçesiyle

Bu âdem dedikleri Bu insan dedikleri,
El ayakla baş değil El ayakla baş değil.
Âdem mânâya derler İnsan manaya derler;
Sûret ile kaş değil Suret (surat / görüntü) ile kaş değil.

Gerçi et ü deridir Gerçi et ve deridir.
Cümlenin serveridir Herkesin önderidir.
Hakk’ın kudret sırrıdır Hakk’ın kudret sırrıdır.
Gayre bakmak hoş değil Başka (türlü) bakmak hoş değildir.

Âdem mânâ-yı mutlak İnsan mutlak manadır.
Âdemdedir nutk-ı Hak Tanrı’nın sözü insandadır.
Âdemden gâfil olma İnsandan gafil olma.
Nefsi de serkeş değil Onun nefsi dikbaşlı değildir.

Âdemdedir külli hâl İnsandadır bütün hâl,
İlm ü hikmet güft ü kâl İlim, hikmet, dedikodu.
Âdem katında âlem İnsanın yanında âlem,
Dâne-i haşhaş değil Haşhaş tanesi değildir.

Âdem odur ey hoca İnsan odur ki ey hoca!
Gıdası mânâ ola Gıdası mana olsun
Maksûd âdemden ahi İnsandan kastedilen kardeş.
Hayâl ile düş değil Hayal ve düş  (kurmak) değildir.

Kendi özünü bilen Kendi özünü bilen,
Maksûdun bulan kişi Aradığını bulan kişi;
Hakk’ı bilen doğrudur Hakki bilen doğru kişidir.
Yalancı kallaş değil Yalancı veya kalleş değildir.

Bu Kaygusuz Abdâl’a Bu Kaygusuz Abdâl’a,
Âşık demen dünyâda Dünyada âşık demeyin.
Nakş u sûret gözetir Nakış ve suretlere bakar,
Maksûdu nakkâş değil Maksadı nakkaş (olmak) değildir.

Kaygusuz Abdal 

Alevi ve Bektaşi Şiirleri Antolojisi

hzl.: İsmail Özmen

Minyatür (Levnî)

‹‹NNCCEELLEEMMEE
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1. Şiirdeki ahenk unsurlarını bulunuz. Bunların özelliklerini belirtiniz.

2. Kitabınızdaki şiirin yapı özelliklerini belirleyiniz. Ses ve anlam kaynaşmasından oluşan birim-
lerinin (dörtlüklerin) bütünlüğünün nasıl sağlandığını (aralarındaki ilişkiyi) açıklayınız.

3. Şair, sizce neden devrik cümleler kurmuştur? Şiirin dil ve söyleyiş özelliklerini örnekler vere-
rek açıklayınız.

4. Şiirin anlam özelliklerini söyleyiniz.

5. Şiirin size neler hissettirdiğini açıklayınız.

6. Şiiri yorumlayınız.

7. Şiirde yer alan anlam öbeklerini belirtiniz. Bu anlam öbeklerinden hareketle şiirin temasını bulunuz.

8. Şairin insana bakış açısını tespit ediniz. Bu bakış açısındaki tasavvuf tesirinin rolünü belirtiniz.

9. Şiir, dönemin tasavvufi hayatından izler taşıyor mu? Araştırmalarınızdan da faydalanarak şi-
irdeki bu izleri bulup gösteriniz.

10. Kaygusuz’un bu şiirini Yunus Emre’nin “İlim ilim bilmektir / ilim kendin bilmektir / Sen kendini
bilmezsin / Ya nice okumaktır” mısralarıyla karşılaştırınız. Benzer ve farklı yönlerini gösteriniz.

11. “Âdem mânâya derler / Sûret ile kaş değil” sözüyle anlatılmak istenen nedir?

12. Şiirin yazılış amacının ne olabileceğini tartışınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade
ediniz.

13. a) Kaygusuz Abdal’ın yaşadığı dönem, kişiliği ve hayatı hakkındaki bilgilerinizi arkadaşlarınız-
la paylaşınız. Bilgi birikiminiz ve okuduğunuz şiirden yararlanarak şairin edebî ve fikrî yönüyle ilgili çı-
karımlarınızı belirtiniz.

b) Şairin edebî ve fikrî yönüyle kitabınızdaki şiir arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

1. Hümanizm anlayışıyla bu şiirdeki insana bakış açısını karşılaştırınız. Sonuçları arkadaşları-
nızla paylaşınız.

2. a) Şiirin, Kaygusuz Abdal’ın yaşadığı dönemin zihniyetiyle ilişkisini açıklayınız.
b) Araştırmalarınızdan faydalanarak dinî-tasavvufi şiirin belli başlı temsilcileri hakkında bilgi

veriniz.
3. “Nefsini bilen Rabb’ini bilir.” sözü ile şiirin altıncı dörtlüğü arasında ilgi kurunuz. Bu ilgiden ha-

reketle Kaygusuz Abdal’ın düşünce dünyasına dair neler söylenebilir? Düşüncelerinizi bir paragraf ya-
zarak ifade ediniz.

4. Yunus Emre’nin,
Cennet cennet didükleri
Bir ev ile birkaç huri
İsteyene virgil anı
Bana seni gerek seni

dörtlüğü ile Kaygusuz Abdal’ın şiirinin son dörtlüğü arasında nasıl bir ilgi vardır? Açıklayınız.
5. Sınıfta getirdiğiniz metinlerden hareketle okuduğunuz şiiri divan ve halk edebiyatı şiiriyle ses,

ahenk ve yapı bakımından karşılaştırınız. Sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.

AANNLLAAMMAA--YYOORRUUMMLLAAMMAA
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1. Aşağıdakilerden hangisi dinî-tasavvufi Türk şiiriyle divan şiirinin ortak noktalarından bi-
ri değildir?

A) Her ikisinde de evrensel konuların işlenmesi
B) Her ikisinin de didaktik olması
C) Her ikisinin de ortak mazmun ve mecazları olması
D) Her ikisinin de de hem aruz hem de heceyi kullanması
E) Her ikisinde de aşka çokça yer verilmesi

2. Aşağıdaki yargıların doğru olanlarına “D”, yanlış olanlarına ise “Y” yazınız.

• Tasavvufi şiirler her zaman sade, anlaşılır bir dilde yazılmıştır. (    )
• Tasavvufi şiirler divan edebiyatındaki mazmunlar üzerine kurulmuştur. (    )
• Tasavvufi şiirlerde tasavvufi semboller vardır. (    )

3. Tasavvufi şiirlerin evrensel değerlerini söyleyiniz.

4. Kaygusuz Abdal hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Şiirlerinde tasavvufi konuları işlediği
B) Şiirlerinde sade, anlaşılır bir dil kullandığı
C) Mensur ve manzum eserleri bulunan şairin mensur eserlerinde didaktik bir üslup kullandığı
D) Mevlânâ’nın takipçisi olduğu
E) Minbername, Gevhername, Dilgüşa, Budalaname gibi eserlerinin olduğu

5. Aşağıdakilerden hangisi dinî-tasavvufi edebiyatın ürünlerinden değildir?

A) İlahi B) Devriye C) Methiye D) Şathiye E) Nutuk
6. Aşağıdakilerden hangisi dinî-tasavvufi şiirlerin özelliklerinden biri değildir?

A) Dinî-tasavvufi şiirin nazım biriminin divan şiirinin nazım birimiyle ortak olması
B) Dinî-tasavvufi şiirin vezninin divan şiirinin vezniyle ortak olması
C) Dinî-tasavvufi şiirde daha çok Allah’ın birliğinde yok olma konusunun işlenmesi
D) Dinî-tasavvufi şiirde daha çok tasavvufi konuların işlenmesi
E) Dinî-tasavvufi şiirin sadece tekke çevresinde yazılıp okunması

7. İnsanın tasavvuf kültüründeki yeri ve önemini belirtiniz.

8. Yüzyıllar boyunca Tekke şiirinin önderi sayılmış, şiirleriyle kafalara ve gönüllere Türkçe seslen-
miştir. Tasavvuf akımını, taşkın ve coşkun bir lirizm ile halka yansıtmıştır. Aruzla da şiirler yazmakla bir-
likte, genellikle heceyi kullanmıştır. Bu  şiirlerde kullanılan ana tema, Tanrı ve insan sevgisidir.

Yukarıda özellikleri belirtilen şair kimdir?

A) Yunus Emre     B) Yusuf Has Hacip     C) Mevlânâ     D) Sultan Velet     E) Hacı Bayram Veli
(1987-ÖYS)

1. “Efsane”, “menkıbe”, “modern hikâye”, “tiyatro” ve “roman” kavramları hakkında bilgi
toplayınız. Bunları defterlerinize yazınız.

2. Kerem ile Aslı hikâyesini bulup okuyunuz.
3. Mesnevi hakkında bilgi toplayınız.
4. Şeyh Galip hakkında bilgi, belge ve resim toplayarak okulunuzda Şeyh Galip köşesi

oluşturunuz.
5. Sınıfa farklı dönemlere ait hikâye, masal ve mesneviler getiriniz.
6. Halk hikâyeleri hakkında bilgi toplayınız.
7. Tahir ile Zühre adlı halk hikâyesinin tamamını okuyunuz.
8. Yaşayan halk hikâyeciliği geleneğimiz hakkında araştırma yapınız.

Araştırma

DDEE⁄⁄EERRLLEENNDD‹‹RRMMEE
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1. Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler (Halk Hikâyeleri, Mesneviler)

b. Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler

11..  mmeettiinn
HÜSN Ü AŞK

Aşk, tutulduğu Hüsn’ü, Benî Muhabbet kabilesinin ulularından ister. Aşk’a şayet Kalb ülkesinde-
ki kimyayı getirmezse Hüsn’e kavuşamayacağını söylerler. Aşk, lalası Gayret’i alıp yollara düşer. Yol-
culuk sırasında çok büyük engellerle ve tehlikelerle karşılaşırsa da hepsinden yardımcısı abisi arkada-
şı? m Sühan’ın da yardımıyla kurtulmayı başarır. Üzerinde mumdan gemilerin yüzdüğü ateş denizini aş-
tıktan sonra Çin ülkesine varır. Aşk, burayı sevgilisiyle gezindiği bahçeye benzetir. Bir süre sonra kar-
şısına Hoşrübâ adlı güzel bir kız çıkar ki, tıpatıp Hüsn’e benzemektedir. Hoşrübâ ertesi gün Aşk’ı her
tarafı resimlerle dolu Zâtü’s-Süver kalesine götürür. Sonunda bu kaleden kurtulan Aşk, bir bakar ki, se-
fere başladığı yerdedir; Aşk Hüsn’den, Hüsn de Aşk’tan başkası değildir. 

1. Roman ve mesnevi hakkında topladığınız bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. İnsanlar üzerinde nesir dili mi şiir dili mi daha etkilidir? Kısa bir münazara yapınız.

3. Aşk mesnevileri denince hangi eserleri ve şairleri hatırlıyorsunuz?

4. Araştırmalarınızdan hareketle halk hikâyeleri ile modern hikâyelerin özellikleri üzerine dü-
şüncelerinizi sözlü olarak ifade ediniz. Ardından bunların benzerlik ve farklılıklarını defterlerinize ya-
zınız.

Şeyh Galiph Türbesi, Galata, Mevlevihanesi Önünde Selamlaşma, Hüseyin Rif’at Keçecioğlu, 1928

HHAAZZIIRRLLIIKK

‹‹NNCCEELLEEMMEE
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Hüsn ü Aşk’tan

RESÎDEN-İ RÂH-I Û BE-DERYÂ-YI ÂTEŞ

Günümüz Türkçesiyle

Aşk’ın Yolunun Ateş Denizine Uğraması 

1. Aşk, o ateş denizi üzerindeki mumdan gemiler hikâyesi-
ni duymuştur.

2. Şimdi o ciğerler yakan ateş denizi ansızın yolunun üze-
rine çıktı. 

3. Çok sayıda dev (cin) mumdan gemilere binmiş, o deniz-
de seyrediyordu. 

4. Ateş o kavme bir zarar vermiyordu. Hiç ateş, ateşten in-
cinir mi? 

5. Gemileri hava üzerinde yürütüyorlar ve birçok akıldan
yayan ahmağı bununla avlıyorlardı. 

1. Gûş etmiş idi o ser-güzeşti 
Âteş yemi üzre mûm keştî 

2. Çıkdı yolı üzre şimdi nâgâh 
Ol kulzüm-i âteş-i ciger-gâh 

3. Mûmdan gemiler edip hüveydâ 
Kılmış niçe dîv o bahri me’vâ 

4. Çün âteş o kavme etmez âzâr 
Âzürde olur mı nârdan nâr 

5. Keştîleri ber-hevâ dutarlar 
Çok ebleh-i bî-nevâ dutarlar 

6. Keştîye kim eyler ise ikdâm 
Ol dîvler eyler idi i’dâm

7. Keştî velî nahl-i sûra benzer 
Kâlibedi sürh şu’le-peyker 

8. Gûyâ ki cezîre-i felâket 
Pür-sûz-ı belâ kızıl kıyâmet 

9. Her biri misâl-i kûh-ı Sürhâb 
Dopdolı içinde dîv-i küh-râb 

10. Tâbût idi san o keştî-yi mûm 
Olmaz girenin mezârı ma’lûm 

11. Ol fülk ü o nâr-ı pür-felâket 
Hep şem’-i mezârdan ibâret 

12. Ol sihre mahall idi fakat nâr 
Hiç sâhile edemezdi âzâr 

13. Çün dîvler etdi Aşk’ı da’vet 
Gel keştîye bulasın selâmet 

14. Aşk eyledi mâcerâyı iz’ân 
Sabr eyleyip olmadı şitâbân 

15. Ammâ ki ne çâre râh mesdûd 
Hiç olmadı bir tarîk meşhûd 

Şeyh Galip

Hüsn ü Aşk

hzl.: Muhammet Nur Doğan

Şeyh Galip’in temsilî resmi
(www.baskent.edu.tr)
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6. Gemiye kim binmek isterse devler onu öldürüyordu.

7. Gemiydi ama düğün nahılına (Balmumundan yapılmış yapma ağaç, yapma meyveler, çiçekler,
altın veya gümüşten yapraklarla süslenir ve sonradan odasına konulmak üzere gelinin önüne getirilir-
di.) benziyordu; gövdeleri kırmızı, alev görünüşlü... 

8. Sanki birer felaket adası gibi baştan başa bela ateşi ile dolu, kızılca kıyamet idiler. 

9. Her biri Sürhab Dağı gibi kıpkırmızıydı ve içi dağların üvey çocukları olan devlerle dopdoluydu. 

10. Mumdan gemiler, sanki içine girenin mezarının belli olmadığı birer tabuttu. 

11. O gemiler, o felaket dolu ateşler, hep mezarlarda yanan mumlardan imal edilmişti. 

12. Ateş o büyünün meydana geldiği yerdi ama kıyıya hiç zararı dokunamıyordu. 

13 - 14. Devler, Aşk’ı “Gel gemiye bin de kurtuluşa er!” diyerek davet ettiklerinde, Aşk olan biteni
kavradı, sabretti ve gemiye koşup binmedi. 

15. Ama ne çare ki yol kapalıydı ve hiçbir çıkış görünmüyordu. 

1. Metin, kendisinden önce yazılmış benzer mesnevilerden farklı bir kurguya sahiptir. Daha çok

roman tarzını hatırlatır. Okuduğunuz metinde anlatılanların olduğu gibi yaşanması mümkün müdür? Ne-

den? Buna göre metni, kurmaca ve gerçeklik bakımından yorumlayınız. 

2. Metnin olay örgüsünü bulunuz. Olay örgüsü ile olay zinciri arasnıdaki farkları, olay örgüsünde

hangi olay parçalarına yer verildiğini ve metinde okuyucunun tamamlayabileceği kısımlar olup

olmadığını belirtiniz.

3. Metnin ana düşüncesi nedir? Ana düşünceyi ifade ederken olay örgüsü ve kişilerin bir işlevi

var mıdır? Açıklayınız.

4. Metindeki kişilerin tarihî, dinî ve mitolojik özellikleri var mıdır? Bu kişilerin olay örgüsündeki

işlevleri nedir? Sözlü olarak ifade ediniz.

5. Metindeki kişilerin benzeriyle tarihte ve günümüzde karşılaşılabilir mi? Bu kişiler metinde han-

gi değerleri ve kavramları temsil etmektedir? Tartışınız. Sonuçları belirtiniz.

6. Okuduğunuz metindeki mekânın özelliklerini tahtaya yazınız. Bu özellikleri masal motifleri,

gerçeklik ve kurmacalık açısından değerlendirerek sonuçları ilgili kutucuklara yazınız.

7. Metinde resmedilen mekânın gerçek hayatta karşılığı olabilir mi? Şair niçin böyle bir mekân

tasviri yapma ihtiyacı hissetmiş olabilir? Tartışınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.

8. Metinde mekânın anlatılmasında ve tanıtılmasında nelere, niçin önem verildiğini örnekler ver-

erek açıklyaınız.

9. Anlatılan hikâyenin zamanı konusunda ne söylenebilir?

10. Metindeki kişilerle zaman ve mekân arasında nasıl bir ilişki vardır? Sözlü olarak ifade ediniz.
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11. a) Aşk’ın Hüsn’e kavuşma yolunda katettiği mesafenin sonunda, Aşk’ın Hüsn’den, Hüsn’ün
de Aşk’tan başka bir şey olmadığını fark etmesini, evrensel değerler açısından nasıl yorumlarsınız?
Tartışınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.

b) Metni yorumlayınız.

12. Metinde yer alan hikâye/roman unsurları nelerdir? Okuduğunuz eseri manzum bir hikâye ve-
ya roman olarak kabul edebilir misiniz? Nedenini açıklayınız.

13. Araştırma bölümünde roman ve mesnevi hakkında topladığınız bilgilerden de yararlanarak
romanla mesneviyi, konuları ve işlevleri açısından mukayese ediniz. Ortak ve ayrılan noktalarını defte-
rinize yazınız.

14. Metnin temasının dönemin sosyal yapısı, duyuş ve düşünüşüyle ilişkisini belirtiniz.

15. Okuduğunuz parçayı masal metinleriyle karşılaştırınız. Benzeyen ve ayrılan yönlerini gösteriniz.

16. Hüsn ü Aşk’ın beslendiği en önemli kaynak Mevlânâ’nın Mesnevi’sidir. Bu bilgi ile şairin ta-
savvufi kişiliğini bir arada düşündüğünüzde, eserin yazıldığı dönemdeki zihniyet hakkındaki çıkarımla-
rınızı belirtiniz.

17. Metin hangi geleneğe bağlı kalınarak yazılmıştır.

18. Şairin, eserinde olağanüstü özelliklere ve soyut kavramlara yer vermesi onun düşünce yapı-
sıyla ilişkilendirilebilir mi? Neden? Buna bağlı olarak anlatıcının bakış açısını ve özelliklerini belirtiniz.

19. Ateş denizi ile mumdan gemi ilişkisi üzerine kurulan tezatlı ifade, metne nasıl bir anlatım özel-
liği kazandırmaktadır? Metnin dil özellikleri nelerdir? Açıklayınız.

20. Sizce okuduğunuz metin, dönemin hangi ihtiyaçlarını karşılamaktadır? Metnin temasının
yazıldığı dönemdeki önemini ve değerini belirtiniz.

21. Şairin eserini manzum olarak kaleme almış olmasının sebebini nasıl izah edersiniz? Mesne-
vinin özelliklerini de dikkate alarak düşüncelerinizi sözlü olarak ifade ediniz.

22. Okuduğunuz mesnevinin mısra örgüsü ve kafiye şemasını belirleyiniz. Yaptığınız çalışmayı
tahtada gösteriniz.

23. Okuduğunuz metinle günümüzdeki fantastik filmler arasında benzerlik kurulabilir mi? Nasıl?
Açıklayınız.

24. Hüsn ü Aşk hikâyesi bugün yazılsa tercih edilen anlatım biçimi sizce ne olurdu? Neden?
Belirtiniz.

25.Sizden araştırma bölümünde Kerem ile Aslı hikâyesini okumanız istenmişti. Kerem ile Aslı hi-
kâyesi ile Hüsn ü Aşk’ı estetik açıdan karşılaştırınız. Ulaştığınız sonuçları yazılı hâle getiriniz.

26. Metinde Hüsn ile Aşk neyin sembolüdür?

27. a) Şair eserinde neden sembolik bir anlatım tercih etmiş olabilir? Tasavvuf konusundaki ön-
ceki bilgilerinizi de hatırlayarak düşüncelerinizi belirtiniz.

b) Araştırmalarınızdan da faydalanarak şairin fikrî ve edebî yönünü anlatınız.

c) Metinden hareketle şair ile eseri arasındaki ilişkiyi belirtiniz.
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22..  mmeettiinn

(Hikâyede padişah kızı olan Zühre ile vezir oğlu olan Tahir’in aşkı konu edilmiştir. Birbirini seven
iki genç gizli gizli görüşürlerken Zühre’yi içten içe seven padişahın Arap kölesi onlara türlü düşmanlıklar
eder. Başlangıçta kızını Tahir’e vermeyi düşünen padişah, hanımının yaptırdığı büyü ile bu düşüncesin-
den vazgeçer. Sevgililer birbirinden ayrılır. Birkaç kez Hızır’ın ve lalalarının yardımıyla görüşürlerse de
sonunda padişah Tahir’i ölüme mahkûm eder. Cellat, başını vurmadan canını alması için Allah’a dua
eden Tahir, duasının kabul edilmesiyle canını teslim eder. Bu durumu gören Zühre de Tahir’in mezarı-
na sarılarak ölür. Arap köle de mezar başında kendisini hançerleyerek ölür.)

TAHİR İLE ZÜHRE

...

Yine karşılıklı uygun türküler söylediler. Meğer o gece Tahir bir rüya görmüştü. Rüyasında, bir ka-
ra köpek, Zühre’nin önüne gelip Tahir’e geçit vermedi. Tahir ne kadar uğraştıysa da Zühre’nin yanına
varmaya muvaffak olamadı. Çaresiz kaldığı sırada bir de dişi köpek ortaya çıktı ve iki köpek birden Ta-
hir’e hücum ettiler. Tahir kaçtıkça köpekler onu kovaladı. Tahir rüyasını kendisi yorup bunu Zühre’ye şu
türküyle anlattı: 

Aldı Tahir: 
Seyrimde gice gördüm.
Zühre’ye varam dedim.
İki kara kelp geldi.
Menetti beni, durdum. 

Kelpler bana kastetti.
Gönlümü şikest etti.
Aciz olup ben kaçtım.
Bu düş beni mest etti. 

İki hane de Zühre söyledi: 
Tahir karadır bu düş 
Düşvar ola gibi iş 
Yârini görecektir 
Elbette bu garip baş 

Ağyar düşüp araya 
Esrarımı araya 
Senden beni ayırıp 
Zulmeder biçareye 

Minyatür (Matrakçı Nasuh)
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Yine aldı Tahir: 
Hicran ölümden beter 
Cismim yanuben tüter 
Bilemem ki bu rüzgâr 
Beni ne yana atar 

Yine aldı Zühre: 
Didelerim giryandır 
Ciğerciğim püryandır 
Tahir bu yalan dünya 
Sensiz bana haramdır. 

deyip kalktılar ve saraya döndüler. Padişah bun-
ların dürüst ve sadık âşıklar olduğunu görüp kı-
zını Tahir’e vermeye karar verdi. Meğer o şehir-
de bir hain sihirbaz vardı. Zühre’nin annesi o si-
hirbazı çağırıp durumu anlattı. Ve “Padişah Züh-
re’yi Tahir’e verecek, ben buna razı değilim. Ta-
hir vezir oğlu, benim kızım padişahlara layıktır.
Sen bir ilaç ile padişahı Tahir’den soğut.” deyip
sihirbaza yüz altın verdi, “Gayret edersen bin al-
tın daha veririm.” dedi. Sihirbaz cadı, doğru evi-
ne gidip sihir torbasını önüne döktü, çeşitli sihirler yaptı, mezarlıktan toprak alıp karıştırdı ve götürüp
Zühre’nin annesine verdi. “Bu toprağı şerbetin içine karıştır ve padişaha içir.” dedi. Sultan toprağı alıp
padişah şerbet isteyince içine o toprağı katıp kendi eliyle padişaha götürdü. Padişah şerbeti içince he-
men Tahir’den soğudu ve saraydan kovdurdu. Verdiği sözden vazgeçti. Tahir ve Zühre birbirlerinden ay-
rılınca gece gündüz ağlaştılar. Zühre’nin aşkından deliye dönen Tahir, eline sazını alıp bağlara ve bah-
çelere gidip türküler söylüyordu:

Yârdan ayrılmaklığım figandır 
Didelerim pürnem, kaddim kemandır 
Tan etmeyin dostlar ah u zarıma 
Dostu görmeyeli hayli zamandır

diyerek gönlünü avutmaya çalışıyordu. Bazen de aklına gelen türküleri yazıyor ve oturduğu yerlerde bı-
rakıp gidiyordu. Bu şiirler başkalarının eline geçince aşkları bütün şehre yayıldı. Yaşlı kadınlar bu şiir-
lerden bazılarını Zühre’ye de götürüyorlardı. 

Bir müddet böyle avundular. Ancak Zühre’nin haremde daha uzun süre kalmaya mecali yoktu. Bir
gün babasına, “Devletli baba, filan yerde yol kenarına bir köşk yaptır, gelip geçeni seyredeyim. Belki gö-
züm gönlüm açılır.” diye yalvardı. Padişah emreyledi, Zühre’nin istediği yerde şahane bir köşk yaptırdı.
Zühre o köşke taşındı. Yanına sade dadısını aldı. O köşkte dadısıyla oturup ona saz çalıyordu. Günlerin
birinde, “Ey dadı sana bir sualim var, doğru söyle, gizleme. Tahir’i hareme niçin koymazlar, sebebi ne-
dir?” dedi. Dadı, “Sultanım Tahir ile aşkınızı Arap köle duyup annenize söyledi, o da padişah babanıza
durumu anlattı. Padişah da kendi gözüyle görüp Tahir’e sarayı yasak eyledi. Ama babanızın muradı, se-
ni Tahir’e vermekti ancak valideniz razı olmadı ve bir sihirbaz kadına sihir yaptırdı, hasılı durum böyle!”
dedi. Bunları işiten Zühre’nin aklı başından gidip bayıldı. Dadı bu hâli görünce söylediğine pişman oldu
ama olan olmuştu. Hemen Zühre’nin yüzüne gülsuyu serpip elini ayağını ovdu. Zühre gözlerini açtı ve bir
kere daha ah edip gözyaşı dökmeye başladı. Olanları kimseye anlatmamasını rica edip köşküne çekildi.

Ayla Renda’nın “Aşk-ı Muhabbet” isimli minyatürü
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Bir gün köşkün penceresinden yola bakarken bir kişinin Tahir’in türkülerini söyleyerek gittiğini gör-
dü. Yine saçını başını yolarak ağlamaya başladı. Bu tarafta da Tahir elinde sazı ile bağ bahçe demeyip
dolaşıyordu. Bir gün belki görürüm ümidiyle köşkün altına geldi. Ve şu türküyü söyledi.

Aldı Tahir:
Yürü hakikatsiz Zühre
Ahdinde durmaz Zühre
Beni ne tez unuttun
Ahdine bivefa Zühre.

…
Anonim

Tahir ile Zühre

hzl.: Fikret Türkmen

1. Okuduğunuz hikâyeyi zaman, mekân ve kişiler açısından inceleyiniz. Tespitlerinizi arkadaşla-
rınızınkilerle karşılaştırınız. Benzer olanları not alınız.

2. Hikâyede anlatılan tema nedir?  Hikâyenin olay örgüsünü tahtaya çizeceğiniz bir şemaya ya-
zınız.

3. a) Hikâye manzum ve mensur karışıktır. Aslında mensur olmasına rağmen kahramanların
duyguları, kendi ağızlarından saz eşliğinde manzum olarak ifade edilir. Bu durum hikâyeye ne katmış-
tır? Metindeki manzum kısımların mısra örgüsü ve kafiye şemasını belirtiniz.

b) Metnin manzum - mensur yazılmış olmasının sebeplerini söyleyiniz.
4. Tahir ile Zühre hikâyesinde her iki kahramanın da dadısı vardır. Gerek Tahir’in gerekse Züh-

re’nin dadısı iki âşığın ilişkilerinde ölçülü davranmalarını salık verir. Bu durumu nasıl yorumluyorsunuz?
Bu durumun, eserin ait olduğu toplumun sosyal yapısı, duyusu ve düşüncesiyle (dönemin zihniyetiyle)
ilişkisini tartışınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.

5. Hikâyede kahraman zorluklarla karşılaştığında iki rekât namaz kılar, Hakk’a yalvarır, ya Hızır
imdada yetişir ya da duası kabul olur. Bunun Türk-İslam kültürüyle ilişkisine dair neler söylersiniz? Baş-
ka hikâye ve masallarda buna benzer motifler hatırlıyor musunuz? Açıklayınız.

6. Kahramanların başlarına gelecek musibetleri rüyalarından hareketle sezmelerini nasıl yorum-
larsınız? Okuduğunuz ya da dinlediğiniz başka hikâyelerde rüya motifinin olup olmadığına dikkat edi-
niz.

7. “Kelp”, “şikest etti”, “düşvar”, “ağyar”, “esrar”, “giryan”, “püryan”, “dide” gibi kelimelerin karşılı-
ğını sözlüklerden bulup metni yorumlayınız ve metnin hissettirdiklerini açıklayınız.

8. a) Okuduğunuz hikâyenin kurmaca olup olmadığını sözlü olarak ifade ediniz.
b) Hikâye kişilerinin karakter özellikleri hakkında neler söyleyebilirsiniz? Bu kişilerin tarihî,

mitolojik ve dinî özellikleri var mıdır? Belirtiniz.
c) Hikâyede olay örgüsü ve kişilerin nasıl bir işlevi olabilir? Sözlü olarak ifade ediniz.
ç) Hikâyedeki kişilerin temsil ettikleri değer ve kavramları açıklayınız
d) Bu kişilerin benzeriyle tarihte ve günümüzde de karşılaşılabilir mi? Belirtiniz.

9. Halk hikâyelerinin yazıya geçirilişi ve derleyicileri için neler söyleyebilirsiniz? Bu kişiler eseri
yazıya geçirirken ve derlerken kendi görüş, düşünce ve kültürlerini yansıtırlar mı? Tartışınız. Ulaştığınız
sonucu sözlü olarak ifade ediniz.

10. Hikâyede anlatıcı kimdir? Anlatıcının özelliklerini tespit ediniz.
11. Metindeki mekânın işlevini ve özelliklerini açıklayınız.
12. a) Metindeki mekânın benzerinin yeryüzünde bulunup bulunmadığını tartışınız. Sonuçlarını

belirtiniz.
b) Mekân anlatılırken ve tanıtılırken nelere, niçin önem verildiğini örnekler vererek açıklayınız.

13. Zamanın, metindeki işlevini sözlü olarak ifade ediniz.
14. Metnin bağlı olduğu geleneği açıklayınız.
15. Metnin temasının yazıldığı dönemdeki önemini belirtiniz.
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1. Kerem ile Aslı, Leyla ile Mecnun gibi aşk hikâyelerini okumak günümüz okuyucusuna neler
kazandırır? Tartışınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.

2. Halk hikâyeleriyle ilgili araştırmanızdan hareketle bu hikâyelerin sinemaya uyarlanıp uyarla-
namayacağı hususunu tartışınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.

3. Günümüz âşıklarının sevgilerini ifade ediş biçimleriyle, Tahir ile Zühre’nin birbirleriyle sazlı
sözlü konuşmaları arasında bir ilgi kurabilir misiniz? Nedenini belirtiniz.

4. Tahir ile Zühre isimli halk hikâyesinin nesir bölümleri mi, manzum bölümleri mi sizi daha çok
etkiledi? Açıklayınız.

5. Tahir ile Zühre hikâyesini Hüsn ü Aşk ile kurgu, dil ve üslup açısından karşılaştırınız. Sonuç-
ları arkadaşlarınızla paylaşınız.

6. Araştırmalarınızdan da faydalanarak halk hikâyeleri ve mesnevilerin çağdaş anlatılırdaki yeri-
ni belirtiniz.

7. Siz olsaydınız Tahir ile Zühre hikâyesini başka nasıl sonuçlandırırdınız? Hikâyeyi yeniden kur-
gulayınız.

8. Gruplara ayrılınız. Bulduğunuz halk hikâyeleri ve mesnevileri incelediğiniz hikâye ve mesne-
vilerle ahenk (ses, ritim), tema, dil ve gerçeklik yönlerinden karşılaştırınız. Ulaştığınız sonuçları defteri-
nize yazınız.

9. Okuduğunuz metinlerdeki temalar insana özgü bir gerçekliği yansıtıyor mu? Tartışınız.
Sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.

10.Yaşayan halk hikâyecilik geleneğimizin özelliklerini; halk hikâyelerinin kimin tarafından, kime ve
hangi amaçla anlatıldığını belirleyiniz.

1. Tahir ile Zühre hikâyesinde, klasik edebiyatımızda olduğu gibi, sevgilinin tasvirlerine

yer verilmiş midir? Neden?

2. Aşağıdaki cümlelerde bildirilen yargılardan doğru olanlarına “D”, yanlış olanlarına ise “Y”

yazınız.

• Hikâyenin kurgusunda Tahir ile Zühre’nin ilişkileri dönemin değer yargılarından 
bağımsızdır. (    )

• Hikâye yaşanması mümkün bir olay üzerine kurulmuştur. (    )
• Hikâyedeki mekân tasviri bütünüyle çölde geçer. (    )
• Rüyada görülen siyah köpek Arap köleye işaret eder. (    )
• Tahir, Zühre uğruna başını cellada verir. (    )

3. Aşağıdakilerden hangisi mesnevileri halk hikâyelerinden ayıran bir özelliktir?

A) Aşk konusunda mesnevilerin olması,
B) Mesnevilerin sadece manzum olarak yazılması
C) Mesnevilerin kurmaca olması
D) Mesnevilerde bir olay örgüsünün bulunması
E) Mesnevilerde bir anlatıcının bulunması 

(1997-ÖSS)
4. Hüsn ü Aşk hikâyesinin, mesnevi nazım şekliyle yazılmış olmasının nedenini belirtiniz.

1. Karagöz, orta oyunu, meddah ve köy seyirlik oyunları hakkında bilgi edininz.
2. Günümüz modern tiyatro örneklerinden birinin metnini okumak üzere sınıfa getiriniz.
3. Sınıfa herhangi bir Karagöz oyununun değişik bölümlerinden alıntı metinler getiriniz.

Araştırma

AANNLLAAMMAA--YYOORRUUMMLLAAMMAA

DDEE⁄⁄EERRLLEENNDD‹‹RRMMEE
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11..  mmeettiinn

KANLI KAVAK

2. Göstermeye Bağlı Edebî Metinler

1. Okuduğunuz bir metin mi, yoksa temsilini seyrettiğiniz bir oyun mu daha
çok aklınızda kalır? Kısa bir münazara yapınız.

2. İnsanlar niçin Karagöz oynatma ihtiyacı hissetmiş olabilirler? Tartışınız. Ulaştığınız so-
nuçları tahtaya yazınız.

3. Sınıfa getirdiğiniz Karagöz oyununun değişik bölümlerinden metinleri okuyunuz. Oyu-
nun kahramanlarını kartonlara çizerek panoya asınız.

4. Yazılı bir metne bağlı kalınmadan sergilenen oyunlarda ön plana çıkan unsurlar neler-
dir? Açıklayınız.

Kişiler

K. — Karagöz.

H. — Hacivat.

Âş. — Âşık Hasan.

Mu.— Muslu.

C. — Cin.

Ba. — Bayram Ağa (Kavak bekçisi, Arnavut).

Ra. — Ramazan Ağa (Kavak bekçisi, Arnavut).

Birinci bölüm: Mânici muhâveresi —

(Hacivat semai okuyarak gelir.)

(Makamı: Ferahnâk.)

Sözü canları bağışlar,

Bizim cânânımız vardır var.

Yüzü hurşîde benzer,

Meh-i tâbânımız vardır var.

(Nakarat)

Ömrüm yâlelel canım yâlelel,

Bizim cânânımız vardır var.

...

K. — (Penceresinden) Hoş geldin ıspanak
suratlı. (Çekilir.)

H. — Bir yâr-ı vefâşiârım olsa geliverse şu
dört köşe hayme üzere kadem bassa. O söylese
ben dinlesem. Haddim olmayarak bendeniz söy-
lesem Huzzar-ı Kirâm safâyâb olsalar.

Diyelim işimizi Mevlâ’m rast getire.

Yâr bana bir eğlence medet!..

Aman bana bir eğlence medet!.

K. – (İçeriden) Geliyorum, geliyorum...

H. — Aman bana bir eğlence medet!..

K. — (Atlar, boğuşurlarken) Dur Hacivat
şaka yaptım.

H. — Bırak birader, sakalımı yoldun. (Ka-
çar.)

K. — (Sırt üstü yatar.) Of aman amanın,
öldüm bayıldım, eski hasırlar gibi yerlere yayıl-
dım. (Ayağa kalkar.) Seni gidi utanıp arlanmaz,
bacası çökmüş, çatısı yıkılmış, kiremidi kalma-
mış ... mutfağı kıyafetli kerata seni, hele bir da-
ha gel de bak.

H. — Vay Karagöz’üm, maşallah maşal-
lah akşam-ı şerifler hayırlar olsun.

K. — Lebbeyk?

H. — Akşam-ı şerifler hayırlar olsun, derim.

HHAAZZIIRRLLIIKK

‹‹NNCCEELLEEMMEE
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K. — Senin de sinsileni sansarlar boğsun. 

H. — (Hiddetli tokat) Bak Karagöz beni
böyle gelir gelmez darbe (vurmaya) hakkın yok.

K. — Sen de şu yumruğu al da burrnuna
sok. (Tokat)

H. — A birader, ben şuraya gelir gelmez
bir vaveyladır koptu.

K. — Nerden koptu?

H. — Ne?

K. — O mor leylak?

H. — A külhani ben sana şimdi mor leylak
sordum mu? (Tokat)

K. — Ya ben de sana taze açmış zambak
sordum mu? (Tokat)

H. — A birader hep lafların setrepeki.

K. — On paralıkta bana al.

H. — Neden?

K. — O sert tönbekiden.

H. — A birader ben senden sert tönbeki
sordum mu? (Tokat)

K. — Ya ben de senden taze Bafra tütünü
istedim mi? (Tokat)

H. — Bak Karagöz’üm, bu akşam Rama-
zan-ı Şerif’in on sekizinci gecesi, Cenabıhak,
cemi cümleyi çok senelerine yetiştirsin.

K. — Amin...

H. — Sen davul çalmasını bilir misin?

K. — Haydi doğru hapise.

H. — Ne hapsine Karagöz’üm?

K. — Bekçinin davulunu çalayım, polisler
yakalasınlar.

H. — Yani Karagöz’üm, mânicilerin çaldı-
ğı gibi.

K. – Haa!.. Onu yaparım.

H. — Davulun var mı?

K. — Var ya...

H. — Haydi al da gel.

K. — Ne olacak?

H. — Mahalle mahalle dolaşırız, sen da-

vul çalarsın, ben de mâniler söylerim. Beş on ku-
ruş para kazanırız. Haydi git davulunu al da gel.

K. — Olur. (Eve gelir.) Yahu...

K.-K. — Hû...

K. — Şu davulu ver.

K.-K. — Aaa, ben onu kırdım, kasnağınla
su ısıttım, çocuğun bezlerini yıkadım.

K. — İyi halt ettin.

K. – Ne yapaacaksın?

K. — Hacivat’la sokaklarda mâni söyleyip
para kazanacaktık. Sana da fistanlık alacaktım.

K.-K. — Öyleyse şaka söyledim, kömür-
lükte duruyor, git de al...

K. — Ha şöyle... (Davulla meydana gelir.)
Geldik Hacivat.

H. — Hadi Karagöz’üm şurdan aşağı ma-
halleye gidelim, gel benimle. (Birkaç kere gider-
ler, gelirler.)

K. — Daha gidecek miyiz, yoruldum be.
(Yere oturur.)

H. — Kalk canım, işte geldik başla çalma-
ya...

K. — (Hem söyler hem çalar.) Dumbede-
dumdum! Dumbede, dumbede dumdum, dum-
bede!

H. — Size geldim, size geldim,

İnci, mercan dize geldim...

K. — (Çalar.)

Hacivat ve Karagöz
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H. — Benim güzel komşularım,

Arzulayıp size geldim.

K. — (Hem çalar hem söyler.) Gümbede
gümgümbede, gümbede gümgümbede...

H. — Başta sarık büküm büküm,

Sırtımda davuldur yüküm,

Benim güzel komşularım,

Hele selamün’aleyküm.

K. — Aleykümselam gümbedegümgüm...

...

(Âşık Hasan, oğlu Muslu ile türkü söyleye-
rek gelirler.)

...

Âş. — Bana bak oğlum Muslu. Öyle bir
yere geldik ki buradan çift gelen tek gider, tek
gelen hiç gider. Sen şöyle önüme geç oğlum.

Mu. — Babacığım arkanızdan geliyorum.
Hiç küçükler büyüğünün önüne geçer mi?

Âş. — Sen şimdi beni dinle geç önüme,
burası bir netameli yerdir, sonra seni çalarlar.

(Cin gelir, Muslu’yu götürür.)

Âş. — Haydi oğlum Muslu geç önüme.
Oğlum Muslu...

K. — (Pencereden) Hay hemşeri burada
musluk yok, şurada çeşme var, orada takılı mus-
luk. (Çekilir.)

Âş. — Ah zalim kavak dalın, budağın kırıl-
sın, yaprakların solsun. Oğlum Muslu...

K. — (Pencereden) Baba burada musluk
filan yok.

Âş. — Musluk değil, benim oğlumun adı
Muslu. Bu zalim kavak aldı gitti benim ciğerimi
dağladı.

K. — Yaa... demek bu kantorlu kavağın
hırsızlığı da var ha...

Âş. — Sazımla şu zalim kavağa yalvara-
yım belki insafa gelir de oğlumu bana bağışlar.

...

(Cin Muslu’yu getirir.)

Âş. — Ah oğlum Muslu’m, nerelerdesin
acep!

Mu. — Buradayım baba.

Âş. — Oğlum neredesin, geç önüme.

Mu. — Peki babacığım. (Önüne geçer.)

Âş. — Nerelere gittin oğlum?

Mu. — Beni götürdüler şeker verdiler, şer-
bet verdiler, tekrar buraya getirdiler.

Âş. — Haydi oğlum, buralardan gidelim.

(Türkü söyleyerek giderler.)

...

(Korucu Arnavut Bayram gelir.)

Ba. — Morey çim çesmiştir bu kavayı?

K. — (Baltayı arkasına saklar.) Ne bile-
yim ben.

Ba. — Tü Allah belasını versin. Morey
doğru söyle çim çeşmiştir bu kavayı?

K. — Görmedim.

Ba. — Ne yaparsın sen burda brey?..

K. — Ben yolcuyum işime gidiyorum.

Ba. — Ne var o elinde?

K. — Çubuk çubuk.

Ba. — Ver onu bana bir çekeyim.

K. — Delikleri tıkalı.

Ba. — Doğru söyle morey, nedir o elinde-
ki?

K. — Kaval kaval.

Ba. — Ver onu bir çalayım.

K. — Çatlak çatlak.

Ba. — (Arkadaşı Ramazan’a seslenir.) Ho
more Ramezan...

Ra. — (Karagöz’ün arkasına gelir.) Ne var
more Bayram?

K. — (Arkasına bakarak) Eyvah Arnavut-
lar ikileşti, şimdi ne halt etmeli?

Ra — Ne var bu adamın elinde?

Ra. — Balta more kardaş, balta.

K. — (Kendi kendine) Eyvah, şimdi hapı
yuttuk.

Ba. — Demek sen çestin bu kavayı?
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K. — Hayır ben kesmedim, bu balta kes-
miş.

Ba. — Tu... Allah müstahakını versin.

K. – Tükürme be suratıma berbat ettin.

Ba. — Ho more Ramezan, ne yapalım bu
adamı?

Ra. — Yakalım more, yakalım.

Ba. — Yazıktır more, yazıktır.

K. — Yazıktır ya...

Ba. — Yazıktır, bunu keselim, elindeki bal-
ta ile keselim.

Ra. — Yazıktır more kardaş.

K. — Yaa yazıktır!..

Ba. — Asalım bunu, asalım.

...

K. — (Kendi kendine) Vay köpoğlu herif-
ler, insanı çeşit çeşit öldürüyorlar!..

Ra. — Bunun ayaklarına yüz sopa vura-
lım.

Ba. — Vuralım. (Karagöz’e) Bırak elinden
baltayı yat aşağıya.

(Karagöz’ü yatırırlar, ayaklarını kaldı-
rırlar, biri tutar biri de vurmaya başlar.)

Ba. — Bir imiş, iki imiş.

K. — Yavaş vurun be!.. Hay elleriniz kırıl-
sın.

Ra. — Nasıl keser misin kavayı... (Vurur.)
Bir imiş, iki imiş, üç imiş, dört, pet (beş).

K. — (Ağlar.) Vay ayacıklarım vay... Ya-
vaş vurun be!

Ba. — More Ramezan! Kaç oldu bire?

Ra. — Bilmem, unuttum...

Ba. — Baştan (Vurur.) birimiş, ikimiş, üç
katır (4-5 demek) altı, yedi, on yirmi, otuz.

K. — Herif hesabı şaşırdı.

Ba. — More şaşırdım kaç idi?

K. — Otuzdu otuz.

Ra. — Ben de unuttum.

Ra. — Ben de unuttum.

Ba. — Baştan (Vurur.) birimiş, ikimiş, üç,
dört pet altmış.

K. — Ha bitiyor.

Ba. — Yetmiş, seksen, doksan..

K. — Ha bitiyor ha...

Ba. — More Ramezan!.. Ben şaşırdım,
kaç idi?

...

K. — Eyvah gene baştan başlayacaklar.
(Ağlayarak) Vay ayakcıklarım vaaay...

Ra. — More kardaş yeter bu kadar dayak.

K. — Hay Allah razı olsun...

Ra — Takalım boynuna bir ip, sokak so-
kak dolaştıralım. Herkes suratına tükürsün.

K. — Hay inayetinle yerin dibine gir.

(Boynuna ip takarlar. Yaş kesenin, baş ke-
senin hâli budur diyerek dolaştırırlar.)

— Yardaklar söylerler —

Yaş kesenin, baş kesenin hâli budur hey...

Yaş kesenin, baş kesenin hâli budur hey...

(Birkaç kere böyle dolaştırırlar. Karagöz
ellerinden kurtulur, meydana gelir.)

...

H. — Aman Karagöz’üm nedir bu işler?

K. — Kafanı kırsın geyiklerle keşişler. (To-
kat)

H. — Bana ne vurursun, elin kırılsın.

K. — Ekler kenetler gene vururum. (To-
kat)

H. – Hoş olsun külhani, yıktın perdeyi ey-
ledin viran, varayım sahibine haber vereyim he-
man. (Gider.)

K. — Her ne kadar sürç-i lisan ettikse af-
fola. İnşallah yarın akşam Kanlı Nigâr oyununda
yakan elime geçerse vay hâline vay... (Temenna
ederek çekilir, gider.)

Karagöz

hzl.: Muhittin Sevilen
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1. a) Karagöz, orta oyunu, meddah ve köy seyirlik oyunları hakkında yaptığınız araştırma sonu-
cu edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınıza sununuz.

b) Karagöz ile Hacivat oyununun, geriden ışıkla aydınlatılmış bir perde arkasında hareket et-
tirilen, adına hayal denilen deriden yapılmış figürlerin gölgelerinden yararlanılarak gösterilmesinin oyu-
na nasıl bir özellik kazandırdığını tartışınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.

c) Oyunda yanlış anlaşılan ifadeler ve tekerlemeler var mıdır?
ç) Oyunda yerel söyleyişler var mıdır?
d) Bu incelemelerinizden yararlanarak metnin dil ve anlatım özelliklerini sıralayınız.

2. Karagöz oyunu ile ilgili aşağıda bilgiler verilmiştir. Okuduğunuz metin ve yaptığınız araştırma-
lardan yararlanarak bu bilgilerin doğru olanlarının karşısındaki kutucuğu “✓” ile işaretleyiniz.

• Hareket taklitlerine ve konuşmaya dayalı seyirlik bir oyundur.

• Figürler değişmez.

• Karagöz’ün yazılı metinleri yoktur.

• Kendine özgü bir müziği vardır.

• Usta - çırak geleneği içinde sürdürülmüştür.

• Anlatma, söyleme, kuklaların gölgelerini perdeye düşürme işlemlerini bir kişi 

yapmaktadır.

• Dekor ve kişiler yüzyıllardır değişmez.

• Anlatılan olaylar gerçek hayattan alınmıştır.

• Tiplerin arasında imparatorlukta yer alan farklı toplulukları temsil edenler de vardır.

3. Metnin ana düşüncesini söyleyiniz. Bu ana düşünceye katılıp katılmadığınızı açıklayınız.
4. a) Metne mizah katan yönler nelerdir? Metinden bunlara örnekler veriniz.

b) Arnavut’un konuşmasının metne katkısını açıklayınız.
5. Metnin gelenekle ilişkisini belirtiniz.
6. Okuduğunuz metinden hareketle Karagöz ve Hacivat’ı tip yapan özellikleri sıralayınız.
7. Metnin varlık sebebini belirtiniz.

22..  mmeettiinn
ALİ ASKAR AĞA’NIN BURSA SEYAHATİ

Ali Askar (Acem) – Bana bah, Sururi Efendi. Davullar ki çalınır, ne vardır gardaş, düğün vardır? 

Sururi – Valla bilmiyorum Ali Askar. Bir kere sorduralım. Garson!.. 

Garson (Bursalı göçmen) – Efendim? 

Sururi – Bak davullar çalınıyor oğlum, şu nedir öğreniver. 

Garson – Efendi dayı, pınar başında pehlivan güleşi ya da o nişten (için, o yüzden) çalıyorlar. 

Sururi – Ali Askar, pehlivan güreşi varmış, pınar başında. İran’da pehlivan var mıdır ve İran
halkının ne dereceye kadar pehlivanlığa merakı vardır? 

Ali Askar – Sururi Efendi, sararaten yalan danışmaram. İran’da her kişi pehlivandır hatta özüm
de pehlivanam ha. 

Sururi – Maşallah. 
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Ali Askar – Beli! 

Sururi – Öyleyse gidelim de seninle Türk aslanlarını seyredelim. 

Ali Askar – Gidelim, men çok severem pehlivan güreşi. 

Bir ses (anlatan) – Pınar başında. 
Sururi – Ali Askar Ağa!

Ali Askar – Ne vardır, Hacı Sururi Efendi? 

Sururi – Bak bu ufak pehlivanlara, bunlara deste güreşi derler. 

Ali Askar – Beli, o desteler Tehran’da da vardır. 

Sururi – Hah, bak şimdi daha bü-
yükleri çıktı. Bunlara kü-
çük orta derler. 

Ali Askar – Bilirem ağa, küçük ortayı
da bilirem. 

Sururi – Dikkat et başpehlivanlar
çıkıyor. Bak gördün mü o
sarı pehlivanı, sarı bıyıklı-
yı? 

Ali Askar – Görmüşem. 

Sururi – O kim biliyor musun? 

Ali Askar – Yok bilmirem. 

Sururi – Ona meşhur Mihaliçli Ha-
san Pehlivan derler.
Onun daha kolunu büke-
cek kâinata kimse gelme-
miştir. O karayağız olan
da İnkayalı İbram Pehli-
van. 

Ali Askar – Onlar pehlivandır. 

Sururi – Elbette. 

Ali Askar – Sururi Efendi, ne diyesen
gardaş? Onlar çocuktur. 

Sururi – Neler? 

Ali Askar – Onlar. 

Sururi – Yok canım, çocuk olur mu? Yaptığın şeye bak Ali Askar, onlar hep, en namdar pehli-
vanlardan. 

Ali Askar – Sururi Efendi, o sarı bıyıklı pehlivanı gördün? 

Sururi – Evet. 

Ali Askar – Hasan Pehlivan, diyesen. 
Sururi – Evet. 

Osmanlı döneminde kahvehanede meddah gösterisi
(www.web.itu.edu.tr)
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Ali Askar – O Tehran’a geldi. 
Sururi – Ne vakit? 
Ali Askar – Çok oldu. 
Sururi – Eeee? 
Ali Askar – Şah’ın bi pehlivanı vardı, adına Hurşid-i Mellâ diyeler. 
Sururi – Eee? 
Ali Askar – Günde on sekiz yüz kişi yener gardaşım (?). Hatta Şah ferman eyledi ki bu Hurşid-i

Mellâ ile Hasan Pehlivan güleşsin. Meydana çıktılar, ellerini şaklattılar. Hasan Pehli-
van’ın sekiz metre boyu vardı, yedi metre galınlığı vardı ha.... Bu Hasan Pehlivan’a
parmağın havale eyledi, bahırlar (bakarlar) Hasan Pehlivan yok. Semavata gitmiş. On
yedi gün sonra telgraf geldi. “Hasan Pehlivan salimen Bandırma’ya vasıl olmuş.” di-
yeler. 

Yahudi – Aşk olsun Haci efendi. Maşallah be. Sizin memlekette artik otomobile, şimendüfere
lazımlık kalmadı. Birisi Paris’e gidecek, çağır pelivani vursun parmaği. Birisi Lon-
dra’ya gidecek çağir pelivani vursun parmaği. Ama biraz dikkat et, yavaş yavaş vur-
sun belki ahrete yötürür. 

Meddah Kitabı

hzl.: Ünver Oral

1. Metni, konunun anlatımı yönünden anlamlı parçalara ayırınız. Bölümlerini tahtada gösteriniz.

2. Meddah oyunuyla ilgili aşağıda bilgiler verilmiştir. Okuduğunuz metin ve yaptığınız araştırma-
dan yararlanarak bu bilgilerin doğru olanlarının karşısındaki kutucuğu “✓” ile işaretleyiniz.

•  Hikâye anlatılırken konu ve kişilerle ilgili taklitlere başvurulmuştur.

• Meddah metni yazılı edebiyat ürünüdür.

• Meddahta asıl olan anlatmadır.

• Olay ve kişilerin taklitleriyle anlatım zenginleştirilir.

• Meddahın hikâye etme geleneğiyle ilişkisi yoktur.

• Baston ve mendil, meddahın kullandığı temel aksesuarlardır.

• Usta - çırak geleneğiyle sürdürülür.

3. Metnin yazılış amacını belirtiniz.

4. a) Kişilerin yerel ağız özellikleriyle konuşturulduğu cümleleri tespit ediniz. Bu cümlelerin met-
ne katkısını sözlü olarak ifade ediniz.

b) Okuduğunuz metinde Acem tiplerine niçin yer verilmiş olabilir? Ağız özelliklerine de dikkat
ederek Sururi ile Ali Askar’ın cümle yapılarındaki farklılığı izah ediniz.

c) Metindeki güldürü ögelerinden ve kahramanların kullandığı dilden yararlanarak metnin dil
özelliklerini sıralayınız.

5. Okuduğunuz metindeki mübalağalı ifadeleri tespit ediniz. Ali Askar’ın İran pehlivanlarını anla-
tırken kullandığı mübalağanın sebepleri neler olabilir? Bunun, “Acem mübalağası” sözü ile bir ilgisi var
mıdır? Açıklayınız.
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6. Metnin ana düşüncesini sözlü olarak ifade ediniz.

7. Bu metnin edebî değeri hakkında neler söylenebilir? Düşüncelerinizi belirtiniz.

8. Eser, sahneleme tekniği açısından başarılı mıdır? Nedenini açıklayınız. 

9. Metnin ait olduğu gelenekle ilişkisini açıklayınız.

10. Okuduğunuz metnin varlık sebebini belirtiniz.

33..  mmeettiinn

ORTA OYUNU

Ressam Muazzez Özduygu’nun “Orta Oyunu Kavuklu Hamdi Pişekâr” isimli tablosu

KİŞİLER: Pişekâr (Küçük İsmail Efendi), Kavuklu (Kel Ali Efendi), Cüce, Zenne
GİRİŞ

(Zurna Pişekâr havası çalarken Pişekâr gelir ve meydanı bir defa dolaştıktan sonra iki 
eliyle temennâ ederek)

PİŞEKÂR — (“Bu akşam, taklidini aldığım “Gülme Komşuna” namındaki oyunu temsil edece-
ğiz.” der ve bir kenara çekilir.)

MUHÂVERE

ARZBÂR

(Zurna Kavuklu havası çalmaya başlar. Kavuklu, arkasında Cüce ile gelir ve 

bir defa meydanı dolaşır.)

KAVUKLU — (Cüce’ye.) Kapıyı kilitledin mi? Anahtarı aldın mı?

CÜCE — Kapıyı kitledim ama anahtarı üstünde bıraktım.
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KAVUKLU — Anahtar kapı üstünde bırakılır mı?

CÜCE — Geçen akşam hırsız, komşuya girerken kapıda zahmet çekmiş, kırmış. Kolaylık
olsun diye ben de anahtarı üstünde bıraktım.

KAVUKLU — Hay Allah müstahakını versin! Anahtar hırsız gimesin diyedir, hırsıza kolaylık ver-
mek için değil.

PİŞEKÂR — (Arkalarından) Hay gidi abdallar hay! Anahtarlarını kaybetmişler, kilitli kalmışlar.

KAVUKLU — (Ses gelen tarafa dönerek) Senin çenen amma açık kalmış... Siz çilingir misiniz?

PİŞEKÂR — Hayır, efendim; bendeniz bu mahallenin muhtarıyım. Bir müşkülünüz mü var?

KAVUKLU — Bizim yok ama burada bir düşkün var.

PİŞEKÂR — Ne düşkünü?

KAVUKLU — Senin gibi bir tımarhane düşkünü.

...

PİŞEKÂR — Adını öğrenmek istiyorum. Adın ne?

KAVUKLU — Ali.

PİŞEKÂR — Nasıl Ali?

KAVUKLU — Sade Ali

...

PİŞEKÂR — Yok, Ali Efendi, ben seni tanıdım; yalnız bir parça üzeyim diye yaptım. Nasılsın ba-
kayım, ne âlemdesin?

KAVUKLU — Ben seni tanıyamadım ki.

PİŞEKÂR — “Tanımadım!” ne demek? Beni tanıyacaksın, a canım.

KAVUKLU — Tanımadım.

PİŞEKÂR — Tanıyacaksın (...)

KAVUKLU — Tanımadım (...)

PİŞEKÂR — Hele bir dikkatli bak. Bana “İnsan sarrafı, lakırdı kavafı, meydan bülbülü Küçük İs-
mail Efendi” derler.

KAVUKLU — Ah, İsmail Efendi, ben de seni arıyordum. Şimdi derdimi anlatırım yalnız şu çocu-
ğa biraz harçlık ver de gitsin.

PİŞEKÂR — (Cüce’ye.) Al oğlum, şu yirmi beş kuruşu.

KAVUKLU — (Cüce’ye.) Gel bana bakayım. Ver o yirmi beşliği. (Alır.)
PİŞEKÂR — Sen de mi para veriyorsun?

KAVUKLU — Ne olur ne olmaz, üstünde para bulunsun. (Cüce’ye) — Haydi bakalım, doğruca
eve git şimdi. (Cüce gider.)
...

FASIL

PİŞEKÂR — Her ne hâl ise! Bu tarafa gelmekten, beni aramaktan maksadın ne?
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KAVUKLU — Ah, İsmailciğim, anlatayım. Pek acınacak bir hâldeyim. Konu komşunun delaleti
ile evlendim. “Evlendim” ne demek, başımı belaya soktum.

PİŞEKÂR — Hayrola! Ne gibi?

KAVUKLU — Ne gibi olacak, İsmailciğim. Aldığım kadın yüzüne bakılacak kadar güzel; güzel
ama huyu da o nisbette çirkin. Tembel, o kadar tembel ki tarif edemem. (...) ça-
maşır ne yıkar ne yıkatır, bir şey lazım oldu mu, kirli sepetine müracaat eder, en
beyazı hangisi ise onu alır giyeriz.

PİŞEKÂR — Canım, böyle münasebetsizlik olmaz. Hem sen çok mübalağa ediyorsun.

KAVUKLU — Eğer mübalağa ediyorsam senin hayrını görmeyeyim.

PİŞEKÂR — İnandım, yemin etme.

KAVUKLU — İşte onun şerrinden evi terk edip kaçtım. Şimdi senden bir ev istiyorum. Eğer na-
dim olup gelirse barışacağım, gelmezse bırakacağım.

PİŞEKÂR — Vah, Aliciğim, vah! Sen hiç merak etme, ben sana istediğinden âlâ bir ev bulurum.
Bak, elimin altında bir konak yavrusu var.

...

(Kısa bir konuşmadan sonra Pişekâr, Kavuklu’yu konak dediği evin önüne getirir.)

PİŞEKÂR — Eey, azizim, işte eve geldik. (Pastavla yenidünyanın kenarına vurarak.) Kapıyı da
açtım, haydi gir bakalım.

KAVUKLU — Bunun neresine gireyim? Bu, sansar kapanı gibi bir şey.

PİŞEKÂR — Canım, merdivenden bir çık. Pat... pat... pat...

KAVUKLU — (Aynı hareketi tekrar ile, yenidünyadaki iskemleye çıkar.) Oh! Hakikat hâl, güzel
bir evmiş. Ne manzara, ne manzara! (İner.) Bunun aylığı kaça?

PİŞEKÂR — Senin için on lira ama bir seneliği peşin.

KAVUKLU — Hay hay! Al. (Eliyle para verir gibi yaparak) Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz,
dokuz, on.

...

PİŞEKÂR — Hayırlı olsun. (Gider.)

(Zurna çalarken I. Zenne gelir, meydanı bir defa dolaşır.)

PİŞEKÂR — (Karşılayarak) Maşallah, hanım kızım! Böyle takmış takıştırmış, yapmış yakıştır-
mış, nereden gelip nereye gidiyorsun?

ZENNE — Ah, İsmail Efendi pederim! Başıma gelenleri sormayınız.

PİŞEKÂR — Hayrola, evladım! Bir hâl mi oldu?

ZENNE — (Utanarak) Ah! Neler, neler... Ne hâller oldu. Nasıl söyleyeyim, utanıyorum.

PİŞEKÂR — Teehhül (evlenmek) filan mı ettin?

ZENNE — Derdimi bildin, İsmail Efendiciğim. Pederim ısrar ile hiç tanımadığım bir adamla
beni evlendirdi. Koltuk merasiminde yanıma, kocam olacak, kaba saba (...) geldi-
ğini görünce ne kadar talihsiz olduğumu anladım. Fakat pederimin hatırını kırma-
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mak için her şeye katlanmaya karar verdim. Evlendiğimizin daha ikinci günü kü-
feyle eve geldi. Konu komşuya rezil olduk.

PİŞEKÂR — Vah, yavrum, vah! Seni yakmışlar.

ZENNE — Ah! Sorma, İsmail Efendi. Her şeyine katlandığım hâlde, en nihayet ne yapsa be-
ğenirsiniz! Evi bırakıp kaçtı.

PİŞEKÂR — Vah, yavrucuğum, vah!

ZENNE — Bu taraflara geldiğini duydum. Kadınlık hissini yenerek onu aramaya çıktım. Ne
kadar olsa ilk göz ağrısı.

PİŞEKÂR — Kimmiş o? Ben tanır mıyım acaba?

ZENNE — Elbette tanırsınız. “Kel Ali” diyorlar.

PİŞEKÂR — Bildim, bildim. Yalnız onun bu hâllerini bilmiyordum. Kendisi de ailesinden şikâyet
ederek geldi, burada ev tuttu.

ZENNE — O kör olası her şeyi yapar eder, sonra da zeytinyağı gibi suyun üstüne çıkar.

PİŞEKÂR — Kızım, ne de olsa mademki senin erkeğin, hazır gelmişken sizleri barıştırayım.
Hem ben onu fena huylarına tövbe ettiririm.

ZENNE — Siz bilirsiniz.

PİŞEKÂR — (Kavuklu’yu çağırır.) Ali Efendi! Ali Efendi! Bak, senin ailen geldi. Senden birçok
şikâyet ediyor. Zavallı kadıncağıza yapmadığını bırakmamışsın.

KAVUKLU — Hâşâ, İsmail Efendi. Emin ol, kabahat yalnız bende değil. Ben bir daha fena bir
şey yapmamaya söz veriyorum. Gel bizi barıştır.

PİŞEKÂR — Gel! (Kavuklu ile Zenne el ele verir; her ikisi de kedi miyavlaması gibi ağlamaya
başlar.) — Haydi bakalım, artık evinize gidiniz.

(Zenne ile Kavuklu, yenidünyaya girer; Pişekâr gider.)

...

BİTİŞ

PİŞEKÂR — Hakkın var, Ali Efendi oğlum. Bu hâl ne senin ailende ne de benim kızımda vardır.
Maksat, ibret alınsın diye bir vakayı temsilden ibarettir. Velinimetler affetsinler.

Orta Oyunu I

hzl.: Cevdet Kudret

1. Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız.

• Orta oyunu için “Karagöz’dekine benzer karakterler aracılığıyla canlandırılmış geleneksel ti-
yatro türüdür.” denilebilir mi?

• Kahramanlar değişmeyen tipler midir? Açıklayınız.

• Orta oyunu geleneğinin nasıl sürdürüldüğünü söyleyiniz.

• Tiyatrodakine benzer bir sahnenin olup olmadığını belirtiniz.

Sorulara verdiğiniz cevaplardan hareketle orta oyunu metinlerinin özelliklerini verilen boşluk-
lara sıralayınız.
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I. ...................................................................................................................................................

II. ...................................................................................................................................................

III. ...................................................................................................................................................

IV. ...................................................................................................................................................

2. a) Metinden, güldürü unsurunun (yanlış anlamalar, taklitler vb.) bulunduğu yerlere örnekler ve-
riniz. Bu bölümlerin metindeki işlevini açıklayınız.

b) Metinde anlamını bilmediğiniz kelimelerin bulunup bulunmadığını açıklayınız.

c) İncelemenizden yararlanarak metnin dil ve anlatım özelliklerini sıralayınız.

3. a) Okuduğunuz metnin varlık sebebini belirtiniz.

b) Parçada bilgi verme, anlatma ve gösterme unsurlarından hangisi ön plandadır? Bu açıdan
metnin, gelenekle ilişkisini açıklayınız.

4. Metindeki ana düşünceyi belirtiniz. Bu düşünceye katılıp katılmadığınızı nedenleriyle açıkla-
yınız.

5. Pişekâr ve Kavuklu’nun sözlerinden hareketle, kişilik ve karakter özelliklerini çıkarınız ve bun-
ları maddeler hâlinde sıralayınız. Bu özellikleri daha önce bu tiplerin kişilik ve karakter özelliklerine da-
ir edindiğiniz bilgilerle karşılaştırınız. Sonuçları arkadaşlarınızla paylaşınız.

6. Okuduğunuz metnin göstermeye dayalı metinler arasındaki yeri hakkında neler söyleyebilirsi-
niz?

1. Okuduğunuz metinler ve bilgi birikiminizden yararlanarak göstermeye bağlı metinleri gruplan-
dırınız. Tespitlerinizi aşağıdaki şemaya yazınız.

Göstermeye Bağlı Metinler

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

2. Okuduğunuz metinde olay akışını sağlayan; okuyucu, dinleyici ve seyircinin ilgisini çeken un-
surlar nelerdir?

3. Karagöz, meddah ve orta oyunu geleneği bugün hangi şekillerde sürdürülmektedir? Bu konu-
daki düşüncelerinizi sözlü olarak açıklayınız.

4. Meddahlık sanatının günümüze uyarlanması mümkün müdür? Günümüzde meddah olarak
adlandırabileceğimiz sanatçılar var mıdır? Meddah ve meddahlık hakkında yaptığınız araştırmadan da
yararlanarak düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

5. a) Oyunun kahramanlarından biri olmanız gerekse hangisini tercih edersiniz? Nedenini belir-
tiniz.

b) Bir meddah metni yazsanız metninizde hangi tiplere yer verirsiniz? Neden?

AANNLLAAMMAA--YYOORRUUMMLLAAMMAA
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6. Orta oyunundan günümüz tiyatrosu ne şekilde yararlanmış olabilir? Açıklayınız.

7. Siz de kitabınızdaki eserlerden birini sınıfta canlandırınız.

8. Pişekâr ve Kavuklu’nun genel özellikleri dikkate alındığında bunlarla Hacivat ile Karagöz tip-
lemesi arasında nasıl bir paralellik kurulabilir? Açıklayınız. 

9. Hacivat ve Karagöz’ün birbirine karşı davranışları nasıldır? Bu davranış tarzını beğeniyor mu-
sunuz? Nedeni açıklayınız.

10. Karagöz oyunu ile günümüzdeki tek kişilik gösteriler arasında ilgi kurulabilir mi? Benzer ve
farklı taraflarını tahtaya yazınız.

11. Sınıfa getirdiğiniz modern tiyatro eserinden bir bölümü sınıfta okuyunuz. Bu metni kitabınız-
daki “Karagöz, meddah ve orta oyunu” metinleriyle aşağıdaki ölçütlere göre karşılaştırınız. Sonuçları
verilen tabloya yazınız.

MODERN TİYATRO KARAGÖZ MEDDAH ORTA OYUNU

Sahne

Konu

Müzik

Tipler

Dekor
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1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri ve kelime gruplarını yer-

leştiriniz.

• Çeşitli tiplerin kendi ağız özellikleriyle - taklit edilerek - konuşturulduğu Karagöz oyununda-
ki bu bölüme ........................ denir.

• Karagöz oyununda Tuzsuz Deli Bekir, Beberuhi, Tiryaki, Çelebi, Acem, Arap ...................
tiplerdir.

• Karagöz oyunu ........................., ......................... veya ......................... denilen bir kişi tara-
fından oynatılır.

• Orta oyununda asıl konunun işlendiği bölüme ............................. denir.

• Tek kişilik halk tiyatrosuna ....................... denir.

• Meddah hikâye anlatırken ............................. başvurur.

• Orta oyunu için ............................. kişiler aracılığıyla canlandırılmış şekli denir.

2. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel Türk tiyatrosu örneklerinden biri değildir?

A) Karagöz B) Orta oyunu C) Meddah

D) Hayal oyunu E) Komedi

3. Aşağıdakilerden hangisi Karagöz oyununun bölümlerinden biri değildir?

A) Perde B) Mukaddime C) Muhavere

D) Fasıl E) Bitiş

4. Seyirlik oyunlarda, asıl konunun işlendiği bölüm veya bölümler hangileridir?

I. Muhavere                  II. Fasıl                   III. Mukaddime                    IV. Bitiş

A) I - III B) Yalnız II C) Yalnız IV

D) II - III E) I - IV

5. Aşağıdakilerden hangisi orta oyunu ile Karagöz’ün ortak özelliklerinden biri değildir?

A) Kahramanların herhangi bir metne bağlı olması

B) Oyunların gücünü taklit, mimik, doğaçlama ve söz sanatlarından alması

C) Konularının ve karakterlerinin birbirine benzemesi

D) Her ikisinin de perde oyunu olması

E) Her iki oyunun da “mukaddime”, “muhavere”, “fasıl” ve “bitiş” bölümlerinin olması

DDEE⁄⁄EERRLLEENNDD‹‹RRMMEE
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6. Aşağıdakilerden hangisi meddah oyunu için söylenemez?

A) Oyunun aktörü ve rejisörünün aynı kişi olması

B) Meddahın oyunu sergilerken mendil ve sopa kullanması

C) Gülme ve eğlendirmenin başlıca amaç olması

D) Ramazan gecelerine mahsus bir eğlence olması

E) Konuların hikâyeler, masallar ve günlük hayattan alınması

7. Aşağıdakilerden hangisi Karagöz oyununun karakterlerinden biri değildir?

A) Acem

B) Meddah

C) Tuzsuz Deli Bekir

D) Beberuhi

E) Tiryaki

8. Karagöz ve orta oyununun, diğer seyirlik oyunlardan ayrılan en belirgin özelliğini söy-

leyiniz.

9. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel Türk tiyatrosunun ortak özelliklerinden biri değildir?

A) Göstermeye dayanması

B) Eğlendirici ve güldürücü olması

C) Doğaçlamaya dayanması

D) Didaktik olması

E) Dekorsuz basit bir sahne düzeninin bulunması

10. Modern tiyatro ile geleneksel tiyatroyu sahne açısından karşılaştırınız. Benzerlik ve

farklılıkları defterinize sıralayınız.

1. Didaktik (öğretici) edebî metin türleri hakkında bilgi toplayınız.

2. Sınıfa lirik bir edebî metin örneği getiriniz.

3. Zarîfî, Latifî, Evliya Çelebi hakkında bilgi edininiz.

4. Tezkireler hakkında bilgi edininiz.

5. Sehî Bey Tezkiresi’nden bir bölümü okumak üzere sınıfa getiriniz.

6. Sade ve sanatkârane nesir hakkında araştırma yapınız. Bu metinlerden birer örnek bu-
larak bunları sınıfa getiriniz.

Araştırma
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11..  mmeettiinn
HUKÛK-I VÂLİDEYN

Hem rızâ-yı vâlideyne kıl heves 
Hıdmetinden hâlî olma bir nefes 

Ger oların hıdmetinde olasın 
Dü cihânda istedigin bulasın 

Gözlegil dâ’im rızâsın anların 
Âlî zikr et dilde nâm u şânların 

Adlarıyla sakınıp çagırma sen 
Key hazer kıl üstüne bagırma sen 

İctinâb et inkisârından sakın 
Ödenilmez öderem dersen hakın 

Tîr-i âhı seng-i hârâya geçer 
Hâ’il olmaz önüne kalkan siper

İster isen Hak seve dâ’im seni 
Erdigince kudretin hoş dut anı 

Râzî olursa ger ana vü ata 
Bil ki senden râzîdur Bârî Hudâ 

Fahr-i âlem seyyid-i zât u sıfât 
Dedi “Cennet tahte akdâm ümmehât” 

HUKÛK-I  ÜSTÂD

Pek uludur dahi üstâdın hakı 
Gözle dâ’im olmayam dersen şakî 

Her ne denlü âlî gözlersen anı 
Halk-ı âlem dutalar a’lâ seni 

Gözle sen dâ’im rızâsın anın 
Rütben âlî eyleye Mevlâ senin 

Hor gören üstâdın âhir hor olur 
Âdemiyyet zümresinden dûr olur 

HUKÛK-I KONŞU

Gözle konşu hakkını dinle beni 
İster isen Hak seve dâ’im seni 

Konşu hakkı ulu hakdır yâ ahî 
Hoşnud eyle kâfir olursa dahi 

Kırma gönlün hoş geçin mü’min isen 
Dü cihânda olmak istersen esen 

Konşusunu kim ederse bî-huzûr 
Dü cihânda Hak anı ede küsûr 

Lokma-i tâhir olar kim yediler 
Konşu hakkı Tanrı hakkı dediler 

Mü’mine lâyık olan saymak Hak’ı 
Olmaya dîvân-ı Bârî’de şakî 

Kudretince eyligine kıl taleb 
Eylige erişdire seni Çalab 

Güçlük ederse sana sabr eylegil 
Rıfkıla hoşça nasîhat söylegil 

Almaz ise ger nasîhatdan bile 
Semtine varma adın alma dile 

Pendnâme-i Zariîfî

hzl.: Mehmet Arslan

c. Öğretici Metinler

1. “Öğretici metin” kavramından ne anladığınızı açıklayınız.

2. İnsan neden şiir yazar? Konu hakkındaki düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. Gezip gördüğünüz bir yeri ayrıntılarıyla anlatınız.

Minyatür (Levnî)

HHAAZZIIRRLLIIKK

‹‹NNCCEELLEEMMEE
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Günümüz Türkçesiyle 

Ana Baba Hakkı

Ana babanın rızasına çalış; onlara bir an bile hizmetten geri durma.

Eğer onlara hizmet edersen iki cihanda da istediğini bulursun.

Daima onların rızasını gözle, onların nam ve şanlarını dilinde daima yücelterek an.

Sen onları sakın adlarıyla çağırma, hele onlara bağırmaktan çok sakın.

Onları kırmaktan kaçın. Onların haklarını öderim dersen bu ödenmez.

Onların ah okları (bedduaları) sert mermere işler, ona geçer; kalkan da önünde siper olamaz.

Eğer Hakk’ın daima seni sevmesini istersen gücün yettiği kadar onları hoş tut.

Eğer ana ve baba razı olursa bil ki Allah da senden razıdır.

Zat ve sıfatların seyidi (başı), âlemin övüncü (Peygamber) dedi ki: “Cennet annelerin ayağı altın-
dadır.”

Öğretmen/Usta Hakkı

Öğretmenin/ustanın hakkı çok büyüktür. Eğer asi olmayayım dersen onların hakkını daima gözet.

Onu ne kadar büyük gözler, yüceltirsen halk da seni öyle yüceltir.

Sen onun rızasını daima gözle ki Tanrı da senin dereceni yükseltsin.

Öğretmenini hor gören sonunda zelil olur, insanlıktan uzaklaşır.

Komşu Hakkı

Beni dinle, eğer Allah’ın seni daima sevmesini istersen komşu hakkını gözet.

Ey kardeş, komşu hakkı büyük haktır. O kâfir de olsa onu hoşnut eyle.

Eğer mümin isen ve iki cihanda huzurlu olmak istersen onun gönlünü kırma, onunla hoş geçin.

Kim komşusunu huzursuz ederse Allah da iki cihanda onu kusurlu yapar.

Temiz lokma yiyenler dediler ki komşu hakkı Tanrı hakkıdır.

Mümine yaraşan, Allah’ın huzurunda asi olmayıp Hakk’ı saymaktır.

Gücün yettiği kadar iyiliğini iste de Allah da seni iyiliğe ulaştırsın.

Eğer sana güçlük çıkarırsa sen sabret, yumuşaklıkla ona nasihat et, öğüt ver.

Eğer öğüdünü dinlemezse onun semtine uğrama, adını diline bile alma.

1. Metnin planını (giriş, gelişme, sonuç) çıkarınız.

2. a) Sınıfa getirdiğiniz lirik metin ile okuduğunuz metni ahenk unsurları açısından karşılaştırınız.
Sonuçları arkadaşlarınızla paylaşınız.
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b) Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız.

Sorulara verdiğiniz cevaplardan yararlanarak okuduğunuz metnin özelliklerini sıralayınız.

3. Metnin yazılış amacını söyleyiniz.

4. • Okuduğunuz metinde anlamını bilmediğiniz kelimeler var mıdır? Örnekler veriniz.

• Dizeler açık ve anlaşılır mı? Belirtiniz. Yaptığınız incelemeden yararlanarak metnin dil ve an-
latım özelliklerini söyleyiniz.

5. Metnin ana düşünce ve yardımcı düşüncelerini bulunuz. Tespitlerinizi aşağıdaki şemaya ya-
zınız.

Ana Düşünce

6. Şairin ifade ettiği düşüncelere katılıp katılmadığınızı nedenleriyle açıklayınız.

7. Metnin hangi geleneğin etkisiyle yazıldığını belirtiniz.

8. Metnin sizde uyandırdığı duyguları söyleyiniz ve metni yorumlayınız.

9. a) Aşağıdaki kelimelerin günümüzdeki karşılıklarını inceleyiniz.

gözlegil gözle

çagırma çağırma

konşu komşu

olmayam olmayayım

b) Cümlelerdeki değişikliklerin nedenlerini belirtiniz.

c) Metindeki ahenk ögelerini belirtiniz. İnceleme sonuçlarına göre metnin dil ve anlatım özel-
liklerini sıralayınız.

10. Zarîfî hakkındaki araştırmalarınız ve okuduğunuz eserden hareketle onun edebî ve fikrî yö-
nüyle ilgili çıkarımlarınızı söyleyiniz. Bu özelliklerle kitabınızdaki eserin ilişkisini açıklayınız.

Evet Hayır

Metnin dizeleri kısa ve açık mıdır?

Eser, bir düşünceyi ifade etmek, bir bilgiyi aktarmak için mi kale-
me alınmıştır?

Metin, edebî bir eser midir?
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22..  mmeettiinn
DER BEYÂN-I ‘İLLET-İ ŞİR’-GOFTEN-İ ŞU’ARÂ VE VECH-İ NAZM-KERDEN-İ ELFÂZ U MA’NÂ

Şol şu’arâ-i fazîlet-şi’âr ve nuzamâ-i hakîkat-güftâr ki “Lisân-ül şu’arâ miftâhu’l-cenne” ibtigâsın-
ca miftâh-ı zebânları kilîd-i der-i gencîne-i keşf ü beyân ve mefâtîh-i ebvâb-ı cinândur sanayi-i eş’âr ve
bedâyî-i eshârla künûz-ı hakâyıkı iş’âr ve rumûz-ı dekâyıkı ızmâr idüp gâh nazm-ı mesnevî birle makâ-
mât-ı tevhîdü’l-vâsılîn ve gâh ebyât-ı ma’nevî birle mevâız-ı tehdîdü’l-gâfilîn iderler ve gâh esbâb-ı hüs-
ni ve ahvâl-i aşkı sebeb idinüp erbâb-ı hüsn ü cemâlün ashâb-ı aşka işve ve kirşimesin ve istignâ vü şî-
vesin beyân iderler ve gâh nâr-ı mahabbet suhtelerinün âteş-i iştiyâk ve nâr-ı iftirâkla sûz u güdâzın ve
nâle vü niyâzın nazm idüp cevr-i habîb ü zulm-i rakîbi bir dâstân-ı dil-dilsitân iderler.

...
Latifî

ŞAİRLERİN ŞİİR SÖYLEME, SÖZ

VE MANAYI NAZMETME SEBEBİ

“Şairlerin dili cennetin anahta-
rıdır.” Kuralı gereği dil anahtarları, ke-
şif ve beyan hazinesi kapısının kilidi,
cennet kapılarının açıcısı olan şu bil-
gili şairler ve gerçeği dile getiren söz
ustaları; şiir sanatları ve güzel hikâye-
ler ile gerçek hazinelerini bildirip ince-
liklerin sembollerini gizleyip bazen
mesnevi nazım şekliyle tasavvuf er-
babının mertebelerini bildirir bazen
de manalı beyitlerle gafilleri uyarırlar.
Kimi zaman da güzelliği ve aşk hâlle-
rini sebep edinip güzellerin âşıklara
nazlanmalarını, aldırmazlık ve edala-
rını dile getirirler. Bazen de sevgi ate-
şinde kavrulanların özlem ve ayrılık
ateşi ile yanmalarını, ağlayıp inleme-
lerini nazmedip sevgilinin cevri ile rakibin zulmünü güzelce destanlaştırırlar. 

Beyit: “Aşk ve onun doğurduğu dertler olmasaydı bu kadar güzel şiiri kim söyler, kim dinlerdi.” 

Bunların her ne kadar görünüşte sözleri güzel ve onun ayva tüyleri ile benlerini övmekse de as-
lında manen yüce yaratıcıyı övmektedirler. Nitekim şiir bahçesinin söz ustası bülbülü, şiir şeker kamış-
lığının şekerle beslenen papağanı yani Mir Ali Şir Nevayî -Allah ona rahmet etsin.- şöyle buyurur: 

Beyit

Gül yüzide bülbül senin esrârına nâtık 

Şem’ odıda pervâne senin hüsnüne şeydâ 

“Bülbül, gül yüzünde senin sırlarını dile getiriyor; mum ateşinde pervane de senin güzelliğin yü-
zünden çılgın.” 
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Kısacası güzellik, alımlılık, çekicilik ve tatlılık, ârifle Allah arasında bir şekildir. Kuşkusuz mana
ehli şekilde kalmayıp her güzelin yüzünde ilahî güzelliğin pırıltılarını, mutlak güzelliğin nurlu sırlarını
seyreder... Nereye dönerseniz Allah’ın yüzü oradadır. (Bakara/115) ayeti gereği nakşında nakkaşı ve
eserinde onun yapıcısını görebilirler. 

Yazarın kıtası

Odur âlemde mahbûb-ı hakîkî 

Bilir anı ki irfânî sırattır 

Cemâl-i mazharîdir hüsn-i hûbân 

Cemâl âyînelerde âriyettir 

“Bu dünyada gerçek sevgili Allah’tır; irfan sahipleri, başka şeylerin onun işareti olduğunu bilir. 

Güzellerin güzelliği yüzlerde onun yansımasıdır ama aynalardaki güzellik ariyettir.” 

Bu durumda şairler, ezelî yaratıcının övücüleri, en güzel halk edicinin sırlarının methedici ve keş-
fedicileridir. Örneğin bir kişi güzel bir bina ve gösterişli bir imaret yapsa, o güzel binayı gezip seyreden-
ler onun güzelliğini övüp beğendiklerini söyleseler bu övgüler binaya değil, aksine, yapıcısınadır. Her-
kesin yeteneğine göre bir alışı ve kabiliyetine göre de bir varışı vardır. 
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Beyit: “Onun güzellikler dünyasının baharı, rengiyle şekle bakanları, kokusuyla ise onu aşan ma-
na ehlini canlandırıyor.” 

Aslında şairlerin mecazi şiir örtüleri ve gerçeği iltibaslarında tef, ney, sevgili ve şarabı gösteren
ibare ve istiareler gelirse görünüşüne bakıp bunları şarap, dilber, kol ve boy övgüsü olarak düşünme-
mek lazımdır. Tasavvuf ve gerçek bilenlerin dilinde her sözün bir manası, her ismin bir müsemması, her
sözün bir tevili ve her tevilin bir temsili vardır. Nitekim o aşk meyhanesinin kadeh sunucusu, dilber ve
şarap sözlerinin nüktecisi yani Şirazlı Hafız – Allah ona rahmet etsin – şöyle buyurur: 

Beyit: “Ey sevgili, gönül ehlinin sözünü dinleyince bu yanlıştır deme. Sen sözden anlamıyorsun;
hata burada.” 

Sözün kısası, bunlar ister güzelleri methetsin isterse dilberleri övsün, Hakk’ı görebilen gerçek er-
lerle vahdete ulaşmış Allah dostlarının yolunda gidenler, onları Celal ve Cemal sahibi yüce Allah’a ait
görürler. 

Beyit: “Onun ululuğunun natı, övenin rehberi olmasaydı dünya padişahlarını kim böyle methederdi.” 
Özellikle de övenin övdüğü İslam padişahı ve günümüz gazilerinin sultanı, evrenin İskender’i olan

padişahımız Sultan Süleyman hazretleri gibi biri olursa onu övmek bütün inananlara farz ve vacip, ha-
yır duasını almak tüm Müslümanlara her hâlükârda gereklidir. 

Latifî Tezkiresi

hzl.: Mustafa İsen

1. Metnin planını (giriş, gelişme, sonuç) çıkarınız.

2. Yukarıda Latifî Tezkiresi’nin özgün hâli, sonra da günümüz Türkçesiyle yazılmış şekli verilmiş-
tir. Okuduğunuz iki metne göre aşağıda verilen bilgileri yorumlayınız.

• Cümleler açık, anlaşılır ve kısadır.

• Bir bilgiyi aktarmaktadır.

• Edebî bir eserdir.

• Öğretmekten çok sanat gösterme amaçlıdır.

Verdiğiniz cevaplar ve araştırmalarınızdan hareketle okuduğunuz metnin sade mi sanatkâra-
ne mi olduğunu belirtiniz.

3. Metnin yazılış amacını söyleyiniz.

4. • Metnin cümleleri açık ve kısa mı?

• Metinde yabancı kökenli kelime çok mu?

Sorulara verdiğiniz cevaplardan yararlanarak metnin dil ve anlatım özelliklerini sıralayınız.

5. Metnin ana ve yardımcı düşüncelerini söyleyiniz.

6. Yazarın metinde şiirle ve şairlerle ilgili düşüncesine katılıp katılmadığını nedenleriyle
açıklayınız.

7. Metnin hangi geleneğin ürünü olduğunu söyleyiniz.

8. Metnin konusu ve anlatımı hakkındaki düşüncelerinizi açıklayınız.



184

9. a) Sehî Bey Tezkiresi’nden sınıfa getirdiğiniz bir bölümü okuyunuz.

b) Aynı dönemde yazılan iki tezkireyi konu, işleyiş, dil ve anlatım yönüyle karşılaştırınız.
Benzerlik ve farklılıkları sıralayınız.

10. a) Latîfî hakkındaki bilgileriniz ve okuduğunuz eserden hareketle onun edebî ve fikrî yönüyle
ilgili çıkarımlarını yazınız.

Latifî’nin edebî ve fikrî yönü: ......................................................................................................

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

b) Latifî’nin edebî ve fikrî yönünün okuduğunuz metinle bağlantısını açıklayınız.

33..  mmeettiinn

1058 CEMÂZİYE’L-ÂHİRİNDE ENGÜRÜ VE BEYPAZARI’NDAN İSTANBUL’A

MÜTEVECCİHEN AZÎMET

Evvelâ Beypazarı’ndan şimâle mâmûr ve âbâdan, mahsuldâr yerlerden geçerek küşâde hevâda
9 saatta Sarılar karyesine geldik. Yayla vâsî olup yüz haneli mâmûr köydür. Bu mahalde bir Şeddâdî bi-
na Hamzazâde gûyâ kûh-ı bülend-pâre horasan ile rihtan yapılmış bir dîvâr-ı muazzam vardır. Buradan
yedi saatta Köse Bey Hanı nâm karyeye geldik. Bu da bir dereli zeminde olup yüz hâneli mâmûr köydür.
Ehâlîsi tekâlîf-i örfiyyeden muâftır. Sultan Ahmed Han asrında Celâlîler burada bir kârbân bozup iki bin-
den ziyade ibâdullâhı dendân-ı tîgdan geçirdikleri içün buraya Nazif Paşa merhûm kale gibi bir hân-ı



185

azîm inşâ ederek karye ehâlisini iskân etmiş ve gide gide köy büyümüştür. Câmii, hanı, imâreti, hama-
mı, sûk-ı muhtasarı vardır. Üzüm turşusu gâyet memdûhtur. Amma hânının Anadolu ülkesinde nazîri
yoktur. Meğer Şam kurbundaki Kadîfe ve Sa’sa’a Hanı ola. İçli, dışlı müteaddid haremli iki bin at alır
ahurlu ve başkaca develikli, beyaz sahra-misâl bir meydanlı rasâs-ı nilgûn ile mestûr bir han-ı mamûr-
dur. Andan yine şimâle gidüp altı saatta Nâzilli Hân menziline geldik. Bağlı, bahçeli olup sâfî kavaklı bir
dere içre yüz hâneli, bir küçücük hamamlı, muaf, Müslim, Müslüman köyüdür. Hâkimi yine Nazif Paşa
mütevellîsidir. Bu han dahi Nazif Paşa’nın hayratıdır. Hemen köstebek hânesi gibi bir hendese üzre bi-
na olunmuş acîb ve azîm hayrattır. Cümle yüz elli ocaktır. Bunda da bir dâru’z-ziyâfe vardır. Âyende ve
revendeye küşâde, her adam başına birer nân-pâre bir sahan çorba ve birer şem-i rûgan mihmandar-
ları getürüp hidmet ederler. Buradan hareketle Türbeli Köylük Kalesi’ne geldik. 

Günümüz Türkçesiyle 

1058 Cemâziyelahirinde (Haziranda) Engürü ve Beypazarı’ndan İstanbul’a Sıkıntılı Bir  Yol-

culuk 

...

Evvela Beypazarı’ndan kuzeye hareket ettik. Mamur ve verimli yerlerden geçerek açık havada
dokuz saatte Sarılar köyüne geldik. Geniş yayla olup yüz evli mamur köydür. Bu yerde Şeddadi tarzda
büyük bir duvar vardır. Buradan yedi saatte “Kösebey Hanı” denilen köye geldik. Bu da dereli bir yerde
olup yüz haneli mamur köydür. Halkı vergiden muaftır. Sultan Ahmed Han zamanında Celalîler burada
bir kervan bozup iki binden fazla insanı kılıçtan geçirdikleri için buraya merhum Nazif Paşa kale gibi bü-
yük bir han yaptırarak köy halkını yerleştirmiş ve zamanla köy büyümüştür. Camii, hanı, imareti, hama-
mı ve küçük çarşısı vardır. Üzüm turşusu çok beğenilir. Amma hanının Anadolu ülkesinde benzeri yok-
tur, meğer ki Şam yakınındaki Kadife ve Sağ Hanı ola… İçli dışlı birkaç haremli, iki bin at alır ahırı ve
ayrıca develiği olan, beyaz sahra gibi bir meydanlı, mavi kurşunla örtülü mamur bir handır. 

Oradan yine kuzeye gidip altı saatte Nazillihan menziline geldik. Bağlı ve bahçeli olup baştanba-
şa kavaklı bir dere içinde yüz evli, bir küçücük hamamlı, muaf bir Müslüman köyüdür. Hâkimi Nazif Pa-
şa mütevellisidir. Bu han dahi Nazif Paşa’nın hayratıdır. Hemen köstebek yuvası gibi bir plan üzerine
bina olunmuş, acaip ve büyük bir hayrattır. Gelene gidene açık, her adam başına bir parça ekmek, bir
sahan çorba, bir mumu kılavuzları getirip hizmet ederler. Buradan da hareketle Torbalı Göylük (Göynük)
Kalesi’ne geldik. 

...
Evliya Çelebi Seyahatnamesi

I ve II. Cilt

Evliya Çelebi

Sadeleştiren: Tevfik Temel Kuran, Necâti Aktaş

1. Metnin planını çıkarınız.

2. Metnin sade mi sanatkârane bir nesir örneği mi olduğunu belirtiniz.

3. Metnin yazılış amacını belirtiniz.
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4. Metindeki cümleler açık, kısa, anlaşılır mıdır? Metinde ahenk oluşturma endişesi var mıdır?
Buradan hareketle metnin dil ve anlatım özelliklerini sıralayınız.

5. Metindeki ana düşünceyi ve yardımcı düşünceleri belirtiniz. Metindeki düşüncelere katılıp ka-
tılmadığınızı açıklayınız.

6. Metnin hangi geleneğin ürünü olduğunu belirtiniz.

7. Metinde anlatılanları, yorumlayınız.

8. Aşağıdaki metinleri okuyunuz.

I.

TİRYAKİ HASAN

PAŞA’NIN ZAFER GÜNÜ

...

Bu taraftan Hasan
Paşa, kal’anın cümle topla-
rın küffâr üzerine döndürüp:

- Fırsat bizimdir
üşenmen! deyü gazileri te-
selli edüp toplara ateş ver-
diklerinde mel’ûnların alay-
ları perişan ve ekseri bî-
nâm ve nişân oldu. Dera-
kab İslâm gazileri hücum
ettiklerinde, atlısı kaçıp pi-
yadesini çadırlara varınca
kırdılar. Ol sahra küffâr leş-
leriyle dolup bu defa Hasan
Paşa önüne otuz bin kadar
baş yığıldı. Hasan Paşa as-
keri durdurup:

- Çadırlara girmenin
zamanı var şehbazlarım,
sabreylen! dedi.

Sıngın kâfirler çadır-
lara girip Ferdinandos şaş-
kınca:

- Nice edelim? derken görürler ki küffâr çadırlarını bırakıp gidiyorlar. Hasan Paşa, İnce Kara’yı
“şahin top”a gönderip ol dahi, Ferdinandos Kral’ın çadırına nişan alıp attıkta Allah’ın izniyle hatâ etme-
yip Ferdinandos’un başı üzerinden geçip otağını pâreledi ve nice kâfir helâk eyledi. Bir yandan gaziler
dahi harekete geçince Ferdinandos’u adamları atlandırıp:

- İş işten geçti. Türk, geçidi aldıktan sonra hâl müşkil oldu, deyü sürüp Pavlit geçidine götürüp
halkı savdılar ve güçle sıvışıp yüz kadar âdem ile bahtsız yoruluna düşüp firar eylediler.

Minyatür (Levnî) 
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Hasan Paşa dahi ikindi namazını kıldıktan sonra metris ve kal’adan üç bin yarar âdem ile Muslu
Bey’i ve Ömer Bey’i küffâr ordusuna gönderdi ve onlara:

- Olmaya ki küffârı tamamiyle söndüreden ganimet toplamaya bakasız! Her yoldan ikişer bayrak
âheste âheste varıp ardınıza kâfir komayıp kıra kıra gidin deyü tembih eyledi.

Firarî küffâr dağlara düşüp sahralara dağıldılar. Hasan Paşa, sabah namazından sonra kahra-
manvâri süvâr olup orduya geldikte gaziler istikbâl edip “Gazan mübarek olsun.” deyü el öptüler. Ol da-
hi, onlara nevaziş ve iltifat gösterip hayır dua eyledi. Ve Ferdinandos kralın otağına doğru varıp içeri gir-
di: Gördü ki bir yüce taht, etrafı trabzan. Biri altun, biri gümüş parmaklıkları başları elvan cevahir ile mu-
rassa ve müzeyyen ve direkleri başına birer elmes konmuş ki her biri Rum haraca değer idi. İki tarafın-
da on ikişer kürsü konulmuş kırmızı kadife örtüler ile saçakları inci ve sırma ile örülmüş her biri ayrı kıy-
mette idi. Taht önünde altı arşın uzunlukta yemek trapezası dahi rengârenk nakışlarla süslü idi.

Hasan Paşa, ol anda iki rekât namaz kılıp hamd ü senâ ve fetih şükrânesine dua edip ağladı:
- Bu zafer, yalnızca Hak Taalâ’nın inayeti ve Hazret-i Resul-i Ekrem’in mucizeleri eseridir deyüp

kılıcını çıkarıp tahtı ortadan kılıçladı ve geçip üzerine emîrâne oturdu. Öbür beyler ve ağalar o kürsüler
üzerine rütbe sırasınca oturdular. Hasan Paşa cümlesine hitap edip birçok nasihat eyledi ve sabır ve
sebatın lüzumunu ve gayede birlik ve gönül birliği ile serdara itaat ve inkıyâdın faydalarını bildirdi ve:

Her kim ki bu ulu gazâda bulundu ise inşaallâhü taalâ, bağışlanmıştır, dedi.
...
Her kaçan ki asker böyle itaatli ve uysal ve serdar da cömert tabiatlı ve asîl yaratılmış olur, elbet-

te ki Rabb’ın lütuflarına mazhar ve her işin encamında kurtuluş ve zafer ile dilşâd olagelmişlerdir...

Naîmâ

II.

Manzum takdimli mensur mektup

Şifâi’l-kulûb likâi’l-mahbûb Kalbimin şifası güzel yüzlü sevgilim,

Gözüm yaşıyla yazıldı bu mektûb Gözyaşlarımla yazıldı bu mektup.

Ey benim dilrubûde üftâdesi olduğum nezâketlü, mehabbetlü, zarâfetlü, cânım huzûru, gönlüm
sürûru nazlı dildârım, şûhî-nigârım, kaşı kemânım, rûhu revânım, melek-sîmâ hânım efendim!..

Ey benim gönül alan, düşkünü olduğum, nazik, hoş sohbet, canıma huzur veren, gönlümün
sevinci nazlı sevgilim; keman kaşlım, su gibi akıp giden sevgilim, melek yüzlü hanımefendim!..

III.

Şehzade Bayezid’in Babasına Mektubu Günümüz Türkçesiyle

Ey ser-â-ser ‘âleme Sultan Süleymân’um baba Ey baştan başa bütün aleme Sultan Süleyman Babam
Tende cânım, cânımın içinde cânânum baba Bedende canım, canımda sevgili babam
Bâyezîd’ine kıyar mısın benim cânum baba Bayezid’ına kıyar mısın benim canım babam
Bî-günâhem, Hak bilür, devletlü sultânım baba. Günahsızım, Allah bilir, devletli Sultanım Babam

Enbiyâ ser-defteri ya‘nî ki Âdem hakkı’çün Peygamberlerin birincisi yani Âdem Hakkı için
Hem dahi Mûsâ ile Îsâ vü Meryem hakkı’çün Hem de Mûsâ ile İsa ve Meryem hakkı için
Kâinâtun serveri ol Rûh-ı a‘zâm hakkı’çün Kâinâtın önderi büyük Rûh hakkı için

Bî-günâhem Hak bilür devletlü sultânım baba Günahsızım, Allah bilir,devletli Sultanım Babam

...
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Kanunî’nin Cevabı Günümüz Türkçesiyle

Ey dem-â-dem mazhar-ı tugyân u isyânum oğul Ey zaman zaman baş kaldıran ve isyan eden oğul

Takmayan boynuna hergiz tavk-ı fermânum oğul Boynuna asla padişah fermanı halkası takmayan oğul

Ben kıyar mıydum sana ey Bâyezîd Hânum oğul Ben kıyar mıydın sana ey Bayezid Hanım oğul

Bî-günâhem dime bârî tevbe kıl cânum oğul Günahsızım deme, bari tövbe et canım oğul

Enbiyâ vü evliyâ ervâh-ı a‘zam hakkı’çün Peygamber ve evliya, büyük ruhlar hakkı için

Nûh u İbrâhîm ü Mûsâ İbn Meryem hakkı’çün Nûh u İbrâhîm ü Mûsâ, Meryem oğlu hakkı için

Hatm-i âsâr-ı nübüvvet Fahr-i ‘Âlem hakkı’çün Gelip geçmiş peygamberlerin sonuncu, kâinatın 
övüncü hakkı için 

Bî-günâhem dime bârî tevbe kıl cânum oğul Günahsızım deme bari tövbe et canım oğul

...

Okuduğunuz eserleri aynı yüzyılda yazılmış Seyahatname’yle konu, yapı, dil ve anlatım yönüyle
karşılaştırınız. Benzerlik ve farklılıkları sıralayınız.

9. Evliya Çelebi hakkındaki araştırmalarınız ve okuduğunuz eserden yararlanarak onun fikrî ve
edebî yönünü değerlendiriniz. Yazarın bu yönünün okuduğunuz esere yansımalarını açıklayınız.

10.

Tazarrûnâme

... Hamd-i nâ-ma’dûd ve senâ-yı nâ-mahdûd ol hazrete sezâ-vârdur ki, her zerre-i mevcûd ve her
dâhil-i dâyire-i vücûd ol hazretün vücûb-ı vücûdına delîl-i kâtı’dur, ve minnet-i bî-kıyâs u şükr ü sipâs şol
cenâba nisârdur ki, terkîb-i mümkinât ve nizâm-ı mevcûdât ol cenâbun vahdâniyyet-i zâtına bürhân-ı
sâtı’dur...

Sinan Paşa

Aşağıdaki soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.

• Tazarrûnâme, tarihî mi yoksa ahlaki bir konuda mı yazıl-
mıştır?

• Amaç öğretmekten çok sanat yapmak mıdır?

• Metinde ahenk kaygısı var mıdır?

• Söz sanatları kullanılmış mıdır?

• Yabancı kaynaklı sözler ve söz kalıpları var mıdır?
Düşüncelerinizi belirtiniz.

Yukarıdaki sorulara verdiğiniz cevaplardan da yararlanarak Yusuf
Sinan Paşa’nın Tazarrûnâme’sinden alınan yukarıdaki parçayı Seyahat-
name ile dil açısından karşılaştırıp bunun hangi nesir grubuna girdiğini
gerekçe göstererek söyleyiniz.

Sinan Paşa’nın temsilî resmi
(www.baskent.edu.tr)
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1. Kitabınızdaki metinlerden yararlanarak öğretici metinleri anlatım biçimlerine göre gruplandırı-

nız. Tespitlerinizi şemaya yazınız.
Öğretici Metinler

........................... metinler ........................... metinler

2. Düz yazı şeklinde yazılan öğretici metinleri gruplandırıp bunları aşağıdaki şemaya yazınız.

3. Kitabınızdaki metinlerin aşağıdaki hangi türle ilgili olduğunu yazınız.

4. İncelediğiniz ve sınıfa getirdiğiniz sade ve sanatkârane nesirlerin özelliklerini tahtaya yazınız.
Bu metinleri karşılaştırınız. Benzerlik ve farklılıkları sıralayınız.

5. Okuduğunuz metinlerin sade ve sanatkârane oluşunun arkasında bir kültür ve zevk farklılığı
olabilir mi? Tartışınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.

6. Seyahat etmeyi sever misiniz? Çıktığınız bir seyahati konu alan metin yazınız.

.................................... Nesir ................Sanatkârane Nesir

Sade Nesir Folklorik Nesir Popüler Nesir Sanatkârane Nesir

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Düz Yazı Biçimindeki

Öğretici Metinler

AANNLLAAMMAA--YYOORRUUMMLLAAMMAA
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1. Öğretici metinlerin hangi konuları ele aldığını belirtiniz.

2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.

• Bir düşünceyi ifade etmek, bir bilgiyi aktarmak, doğru ve yalın biçimde düşünceleri muha-
taba ulaştırmak için ...................... nesir türü tercih edilmiştir.

• Seci aracılığı ile ahenk yaratma endişesi taşıyan, farklı anlamlara kapı aralayan ve ne söy-
lediği kadar nasıl söylediğini de önemseyen nesir üslubuna ................................. adı verilir. 

• Tasavvufi, dinî, ilmî, kültürel eserlerin yazımında ........................... nesir üslubu daha çok
tercih edilir.

3. Aşağıdakilerden hangisi gezi yasına örnek verilemez?

A) Ahmet Haşim, Frankfurt Seyahatnâmesi

B) Evliya Çelebi, Seyahatnâme

C) Seydi Ali Reis, Miratü’l-Memâlik

D) Nâbî, Tuhfetü’l-Harameyn

E) Mesihî, Edirne Şehrengizi

4. Aşağıdakilerden hangisi öğretici-didaktik türde bir eser değildir?

A) Makalât

B) Pendnâme

C) Harnâme

D) Hayrâbât

E) Hüsn ü Aşk

5. Aşağıdakilerden hangisi öğretici (didaktik) metinlerin özelliklerinden biri değildir?

A) Öğretici metinlerde dilin sade olması

B) Öğretici metinlerin genelde didaktik olması

C) Öğretici metinlerde estetik kaygının ön planda tutulması

D) Öğretici metinlerin sadece padişaha sunulmak üzere yazılması

E) Seyahatnameler, tezkireler ve siyasetnamelerin bu tarzda verilmiş eserler olması

6. Aşağıdaki eser-yazar-nesir türü eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Tazarrûnâme  - Sinan Paşa - süslü nesir
B) Seyahatnâme - Evliya Çelebi - orta nesir
C) Pendnâme - Zarifî - sade nesir
D) Şikâyetnâme - Fuzûlî - orta nesir
E) Sehî Bey Tezkiresi - Sehî Bey - orta nesir

DDEE⁄⁄EERRLLEENNDD‹‹RRMMEE
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1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimeleri yazınız.

• Divanü Lügâti’t-Türk, Araplara ........................... öğretmek amacıyla yazılmıştır.
• Divanü Lügâti’t-Türk, Türk edebiyatının ilk ...........................
• Atebetü’l Hakayık ........................... ........................... ........................... tarafından yazıl-

mıştır.
• ........................... ..........................., ilk Türk mutasavvıf şair Ahmet Yesevî tarafından ka-

leme alınmıştır.

2. Aşağıdakilerden hangisi halk edebiyatı nazım biçimlerinden biri değildir?

A) Türkü B) Nutuk C) Nefes D) Mâni E) Semai

3. Aşağıdakilerden hangisi mâni çeşitlerinden biri değildir?

A) Düz mâni B) Kesik mâni C) Yedekli mâni D) Cinaslı mâni E) Varsağı

4. Dinleyicisi pek bilinmez; halkın sözlü geleneğinden oluşur. Çağdan çağa, yerden yere içeri-
ğinde olsun biçiminde olsun değişikliğe uğrayabilir. Her zaman bir ezgi ile söylenir.

Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir?

A) Türkü B) Şarkı C) Gazel D) Mesnevi E) Koşma
(ÖYS-1995)

5. Dede Korkut Hikâyeleri’nin özelliklerini belirten aşağıdaki bilgilerden doğru olanları

işaretleyiniz.

• Destan Döneminden halk hikâyelerine geçişin ilk ürünüdür. (    )
• XV. yüzyılın başında yazıya geçirilmiştir. (    )
• Anlatımında nazım ve nesir karışık kullanılmıştır. (    )
• Dili Oğuzcadır. (    )
• XV. yüzyılda Kuzeydoğu Anadolu ve Azerbaycan bölgesinde yaşayan

Oğuzların yaşayışı ve komşuları ile olan ilişkileri anlatılır. (    )

6. Aşağıdaki kavramlardan birbiri ile ilişkili olanları eşleştiriniz.

a. Terkibibent Gazel
b. Rubai Methiye
c. Kaside Koşuk
ç. Koşma Ömer Hayyam
d. Yek-ahenk Vasıta beyti

7. Divan nesrinin çeşitlerini söyleyiniz.

IIIIII..  ÜÜNN‹‹TTEE  ÖÖLLÇÇMMEE  VVEE  DDEE⁄⁄EERRLLEENNDD‹‹RRMMEE SSOORRUULLAARRII
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Seçilebilecek Konular

1. Destanlardan hareketle İslamiyetten önce Türk kadınının toplumdaki yeri ve önemi
2. Türk destanlarında gerçek yaşamın izleri
3. İslamiyetten önce verilen edebî ürünlerde Türklerin kahramanlık anlayışı
4. Divan şiirini gençlere sevdirmek ve tanıtmak için neler yapılabilir?
5. Divan şiiri antolojisi hazırlanması
6. Divan şiirinde aşk anlayışı
7. İlk mutasavvıflar ve tasavvufun Türk edebiyatına etkileri
8. XIII–XVIII. yy. arası halk şiirinde Anadolu’daki sosyal hayat
9. Atatürk’ün kişiliği ve hayatında edebiyatın yeri
Not: Bu konular dışında ilgi duyduğunuz bir konuyu da belirleyebilirsiniz.

Her dönem için bir proje görevi verilecektir.

Süre: İki ay

Çalışma İçeriğinde Yer Alması Gereken Konu Başlıkları

1. Projenin adı (1–15 sözcük arası olmalıdır.)
2. Projenin konusu (Konu açık ve net bir biçimde ifade edilmiş olmalıdır.)
3. Proje çalışması içinde belirlenen durumun ya da sorunun ayrıntılı biçimde tanımlanması (Bu konu-
daki projenin amacı belirtilmekle birlikte durum ya da sorun net biçimde açıklanmalıdır ve 7-15 sayfa ol-
malıdır.)
4. Geliştirme sürecinin açıklanması (Bu aşamada toplam bilgilerden yola çıkarak bir ürün ortaya koy-
maya yönelik ya da öneriler geliştirmeye dönük yapılanlar 7-15 sayfayı geçmeyecek şekilde anlatılma-
lıdır.)
5. Sonuç ve öneriler
6. Kaynakça

Proje Hazırlanırken İzlenecek Basamaklar

1. Basamak: Bu aşamada, seçmeyi düşündüğünüz konuyu araştırıp araştırmayacağınıza, konuyla ilgi-
li kaynaklara ne düzeyde ulaşacağınıza ilişkin inceleme yaparak konu seçimine hazırlık yapınız. Bu
aşamada öğretmeniniz ile araştırmayı düşündüğünüz konuyu paylaşıp ondan konu belirlemede yardım
alınız.
2. Basamak: Bir önceki basamakta yaptığınız işlemler sonucunda belirlediğiniz konunun önemini, ne-
den bu konuyu seçtiğinizi, hazırlayacağınız proje sonucunda neye ulaşmak istediğinizi belirleyiniz.
3. Basamak: Seçtiğiniz konu ile ilgili yeterli bilgiye ulaşmak amacıyla gerekli kaynaklara ulaşınız. Bu
kaynaklar; kütüphane, İnternet, TV, radyo ve konu ile ilgili kaynak kişiler olabilir.
4. Basamak: Bir önceki basamakta ulaştığınız tüm kaynaklardan elde ettiğiniz bilgilerden faydalanarak
oluşturduğunuz bilgileri metne dönüştürünüz (7-15 sayfayı geçmeyecek biçimde).
5. Basamak: Ulaştığınız kaynaklardan elde ettiğiniz bilgileri değerlendirerek çözüm önerileri üretiniz.
Bu çözüm önerilerini belirleme nedenlerinizi ortaya koyunuz.
6. Basamak: Çalışmalarınızı rapor hâline dönüştürünüz.
7. Basamak: Raporu resimler, gazete haberleri, kendi çizimleriniz, tablo, grafik ve istatistiklerle destek-
leyerek poster hâline dönüştürünüz.
8. Basamak: Çalışmalarınızın sunumunu yapınız.

Puanlama: Puanlama ekte verilen Proje Değerlendirme Ölçeği ile yapılacaktır.

PPRROOJJEE  GGÖÖRREEVV‹‹
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GÖZLENECEK

ÖĞRENCİ KAZANIMLARI

DERECELER

Her Zaman Bazen Hiçbir Zaman

PROJE DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
Öğrencinin

Adı ve Soyadı : Projenin Adı :

Sınıfı :

Numarası :

GÖZLENECEK

ÖĞRENCİ KAZANIMLARI

I. PROJE HAZIRLAMA SÜRECİ

Proje amacını belirleme
Projeye uygun çalışma planı yapma
Grup içinde görev dağılımı yapma
Belirlenen konunun önemini ortaya koyma
Hazırlanan proje sonunda ne tür sonuçlara ulaşılmak istendiğini ortaya
koyma
TOPLAM

II. PROJENİN İÇERİĞİ

Proje konusunda bilimsel açıdan doğru bilgiler aktarma
Toplanan bilgileri analiz etme
Elde edilen bilgilerden çıkarımda bulunma
Yapılan çalışmanın özgün olmasına özen gösterme
Yapılan çıkarımların nedenlerini ortaya koyma
Yapılan çalışmada eleştirel düşünme becerisini gösterme
Hazırlanan raporu resimler, gazete haberleri, çizimler, tablo, grafik ve
istatistiklerle destekleme
Metne aktarılan tüm bilgilerde Türkçeyi doğru biçimde kullanma
Yararlanılan kaynakları rapora yansıtma
TOPLAM

III. SUNU YAPMA

Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde sunma
Sunuyu hedefe yönelik materyalle destekleme
Sunuda akıcı bir dil ve beden dili kullanma
Sorulara cevap verme
Verilen sürede sunuyu yapma
Sunum sırasında Türkçeyi doğru biçimde kullanma
TOPLAM

GENEL TOPLAM

ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU

Adı ve Soyadı :

Sınıfı :

Numarası :

AÇIKLAMA: Aşağıdaki tabloda, performans görevi boyunca çalışmalarınızı en iyi şekilde ifade eden seçeneğin altına “X” işareti koyunuz.

1. Planlı çalışmaya özen gösterdim.

2. Proje çalışmalarım sırasında planıma uygun hareket ettim.

3. Araştırmalarımda çeşitli kaynaklardan yararlandım.

4. Öğretmenimin önerilerini dinledim.

5. Çalışmalarım sırasında zamanımı verimli biçimde kullandım.

6. Çalışmalarım sırasında değişik materyallerden faydalandım.

7. Sorumluluklarımı tam anlamıyla yerine getirdim.

8. Çalışmalarımı sunarken görsel materyalleri kullanmaya çalıştım.

Bu etkinlik sırasında en iyi yaptığım şeyler ve diğer yorumlarım: ......................................................................................................................

DERECELER

Zayıf

1

Kabul Edilebilir.

2

Orta

3

İyi

4

Çok İyi

5



194

Seçilebilecek Konular

1. İslamiyetten önceki edebî eserlerde sosyal hayat ve dinî inançlar
2. Yunus Emre ve Mevlânâ’da insan sevgisi ve hoşgörü
3. Nedîm’in şiirlerinde İstanbul
4. Divan nesri örnekleri
5. Nabî’nin hayatı ve şiir anlayışı
6. Fuzûlî ve tasavvuf
Not: Her dönem için bir performans görevi verilecektir.

Süre: İki hafta

Çalışma İçeriğinde Yer Alması Gereken Konu Başlıkları

1. Projenin adı (1–15 sözcük arası olmalıdır.)
2. Projenin konusu (Konu açık ve net bir biçimde ifade edilmiş olmalıdır.)
3. Proje çalışması içinde belirlenen durumun ya da sorunun ayrıntılı biçimde tanımlanması (Bu konu-
daki projenin amacı belirtilmekle birlikte durum ya da sorun net biçimde açıklanmalıdır ve 7-15 sayfa ol-
malıdır.)
4. Geliştirme sürecinin açıklanması (Bu aşamada toplam bilgilerden yola çıkarak bir ürün ortaya koy-
maya yönelik ya da öneriler geliştirmeye dönük yapılanlar 7-15 sayfayı geçmeyecek şekilde anlatılma-
lıdır.)
5. Sonuç ve öneriler
6. Kaynakça

Proje Hazırlanırken İzlenecek Basamaklar

1. Basamak: Bu aşamada, seçmeyi düşündüğünüz konuyu araştırıp araştırmayacağınıza, konuyla ilgi-
li kaynaklara ne düzeyde ulaşacağınıza ilişkin inceleme yaparak konu seçimine hazırlık yapınız. Bu
aşamada öğretmeniniz ile araştırmayı düşündüğünüz konuyu paylaşıp ondan konu belirlemede yardım
alınız.
2. Basamak: Bir önceki basamakta yaptığınız işlemler sonucunda belirlediğiniz konunun önemini, ne-
den bu konuyu seçtiğinizi, hazırlayacağınız proje sonucunda neye ulaşmak istediğinizi belirleyiniz.
3. Basamak: Seçtiğiniz konu ile ilgili yeterli bilgiye ulaşmak amacıyla gerekli kaynaklara ulaşınız. Bu
kaynaklar; kütüphane, İnternet, TV, radyo ve konu ile ilgili kaynak kişiler olabilir.
4. Basamak: Bir önceki basamakta ulaştığınız tüm kaynaklardan elde ettiğiniz bilgilerden faydalanarak
oluşturduğunuz bilgileri metne dönüştürünüz (7-15 sayfayı geçmeyecek biçimde).
5. Basamak: Ulaştığınız kaynaklardan elde ettiğiniz bilgileri değerlendirerek çözüm önerileri üretiniz.
Bu çözüm önerilerini belirleme nedenlerinizi ortaya koyunuz.
6. Basamak: Çalışmalarınızı rapor hâline dönüştürünüz.
7. Basamak: Raporu resimler, gazete haberleri, kendi çizimleriniz, tablo, grafik ve istatistiklerle destek-
leyerek poster hâline dönüştürünüz.
8. Basamak: Çalışmalarınızın sunumunu yapınız.

Puanlama: Puanlama ekte verilen Proje Değerlendirme Ölçeği ile yapılacaktır.

PPEERRFFOORRMMAANNSS  GGÖÖRREEVV‹‹
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GÖZLENECEK

ÖĞRENCİ KAZANIMLARI

DERECELER

Her Zaman Bazen Hiçbir Zaman

PERFORMANS DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
Öğrencinin

Adı ve Soyadı : Projenin Adı :

Sınıfı :

Numarası :

GÖZLENECEK

ÖĞRENCİ KAZANIMLARI

I. PROJE HAZIRLAMA SÜRECİ

Proje amacını belirleme
Projeye uygun çalışma planı yapma
Grup içinde görev dağılımı yapma
Belirlenen konunun önemini ortaya koyma
Hazırlanan proje sonunda ne tür sonuçlara ulaşılmak istendiğini ortaya
koyma
TOPLAM

II. PROJENİN İÇERİĞİ

Proje konusunda bilimsel açıdan doğru bilgiler aktarma
Toplanan bilgileri analiz etme
Elde edilen bilgilerden çıkarımda bulunma
Yapılan çalışmanın özgün olmasına özen gösterme
Yapılan çıkarımların nedenlerini ortaya koyma
Yapılan çalışmada eleştirel düşünme becerisini gösterme
Hazırlanan raporu resimler, gazete haberleri, çizimler, tablo, grafik ve
istatistiklerle destekleme
Metne aktarılan tüm bilgilerde Türkçeyi doğru biçimde kullanma
Yararlanılan kaynakları rapora yansıtma
TOPLAM

III. SUNU YAPMA

Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde sunma
Sunuyu hedefe yönelik materyalle destekleme
Sunuda akıcı bir dil ve beden dili kullanma
Sorulara cevap verme
Verilen sürede sunuyu yapma
Sunum sırasında Türkçeyi doğru biçimde kullanma
TOPLAM

GENEL TOPLAM

ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU

Adı ve Soyadı :
Sınıfı :
Numarası :
AÇIKLAMA: Aşağıdaki tabloda, performans görevi boyunca çalışmalarınızı en iyi şekilde ifade eden seçeneğin altına “X” işareti koyunuz.

1. Planlı çalışmaya özen gösterdim.

2. Proje çalışmalarım sırasında planıma uygun hareket ettim.

3. Araştırmalarımda çeşitli kaynaklardan yararlandım.

4. Öğretmenimin önerilerini dinledim.

5. Çalışmalarım sırasında zamanımı verimli biçimde kullandım.

6. Çalışmalarım sırasında değişik materyallerden faydalandım.

7. Sorumluluklarımı tam anlamıyla yerine getirdim.

8. Çalışmalarımı sunarken görsel materyalleri kullanmaya çalıştım.

Bu etkinlik sırasında en iyi yaptığım şeyler ve diğer yorumlarım: ......................................................................................................................

DERECELER

Zayıf

1

Kabul Edilebilir.

2

Orta

3

İyi

4

Çok İyi

5
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AKRAN DEĞERLENDİRME FORMU

Bu form, gruptaki çalışmalarınızı değerlendirmek üzere hazırlanmıştır. Çalışmalarınızla ilgili görüş-
lerini almak amacıyla grup arkadaşlarınızdan bu formu doldurmalarını isteyiniz. Sorulara verilen cevap
“evet” ise E, “bazen” ise B, “hayır” ise H harfi yazılacaktır.

Öğrencinin Adı, Soyadı : ...........................................................

Sınıfı : ...........................................................
Numarası : ...........................................................

Grubun Adı :

Öğretmenin Adı ve Soyadı :

1.
 A

rk
ad

aş
la

rım
a 

gö
re

 b
en

2.
 A

rk
ad

aş
la

rım
a 

gö
re

 b
en

3.
 A

rk
ad

aş
la

rım
a 

gö
re

 b
en

4.
 A

rk
ad

aş
la

rım
a 

gö
re

 b
en

5.
 A

rk
ad

aş
la

rım
a 

gö
re

 b
en

1. Başkalarının anlattıklarını ve önerilerini dinledi.

2. Yönergeyi izledi.

3. Arkadaşlarını incitmeden teşvik etti.

4. Ödevlerini tamamladı.

5. Anlamadığı yerlerde sorular sordu.

6. Grup arkadaşlarına çalışmalarında destek oldu.

7. Çalışmalar sırasında zamanını akıllıca kullandı.

8. Çalışmalar sırasında değişik materyaller kullandı.

Form tamamlandıktan sonra arkadaşlarınızın sizin çalışmalarınızla ve davranışlarınızla ilgili genel
izlenimlerinde “hayır” seçeneğinin öne çıktığını görürseniz çalışmalarınızı tekrar gözden geçirmenizde
fayda vardır. Ayrıca arkadaşlarınızın size yönelik yapıcı uyarılarını dikkate almanız ve geliştirmeniz ge-
reken yönlerinizin neler olabileceğini belirlemeniz gerekir.
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KİTAP OKUMA VE DEĞERLENDİRME FORMU

Kitabı okuduktan sonra aşağıdaki boş bırakılan yerleri doldurunuz. Yapmanız gerekenleri yazınız.

Öğrencinin Adı, Soyadı : ........................................................... Tarih:

DEĞERLENDİRİLECEK TUTUM VE DAVRANIŞLAR

DERECELER

EVET KISMEN HAYIR

Okuma amacımı belirledim.

Konuyla ilgili önceki bilgilerimi hatırladım.

Okuyacaklarımla ilgili tahminlerde bulundum.

Dikkatli okudum.

Okuduklarımı zihnimde canlandırdım.

Okurken metnin sonucuyla ilgili tahminlerde bulundum.

Eserdeki ilginç düşünceleri fark edip bunları not aldım.

Anlamadığım yerleri tekrar okudum.

Okuduklarımı başkalarıyla tartıştım.

Okuduklarımı özetledim.

İyi bir okuyucu olmak ve okuma alışkanlığı kazanmak için yapmam gerekenler: ................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................



ağıt: Bir ölünün, gençliğini, güzelliğini, iyiliklerini, değerlerini; arkada bıraktıklarının acılarını ya da bü-

yük yıkımlarının acıklı etkilerini dile getiren halk şiiri türü. 

alegorik: Bir görüntü, bir yaşantı veya bir davranışın daha iyi kavranmasını sağlamak için göz önünde

canlandırıp dile getirmek.

aliterasyon: Şiir ve nesirde uyum sağlamak için söz başlarında ve ortalarında aynı ünsüzün veya ay-

nı hecelerin tekrarlanması.

anlatım biçimi: Bir yazarın herhangi bir konu hakkında dilin bütün imkânlarını kullanarak ortaya koy-

duğu ifade tarzı, üslup.

anonim şiir: Zaman içerisinde söyleyeni unutulmuş, dilden dile aktarılan, çoğu zaman ezgili, sade bir

dille söylenmiş halk şiiri örnekleri.

aruz vezni: Hecelerin uzunluğu ve kısalığı esasına dayanan, özel ahengi olan çeşitli söz kalıplarından

ibaret nazım ölçüsü.

asonans: Aynı aksanı veren ünlüyü ondan sonra veya önce gelen ünsüzü dikkate almadan her dize-

nin sonunda tekrarlama biçiminde yapılan uyak.

âşık: Bir kimseye ya da bir şeye karşı aşırı sevgi ve bağlılık duyan, vurgun, tutkun kimse, halk ozanı.

âşık tarzı halk şiiri: Saz eşliğinde şiir söyleyen âşıkların şiirleri.

balbal: Eski Türklerde kişinin anılması için mezarının veya bazı kurganların etrafına dikilen taş.

beyit: Anlam bakımından birbirine bağlı iki dizeden oluşmuş şiir parçası.

cönk: Saz şairlerinin, kendilerinin veya başkalarının şiirlerini derledikleri, uzunlamasına açılan, deri

kaplı defter.

destan: Ulusların çok eski çağlardaki büyük savaşlarını, başlarından geçen büyük olayları anlatan

manzume.

divan şiiri: Klasik Türk edebiyatında yazılan şiirler. 

doğal destan: Ulusların yaşamını derinden etkileyen tarihî ve toplumsal olaylar ve doğal felaketlerin

olağanüstü unsurlarla zenginleştirilerek ortak bir yaratı etrafında toplanmasıyla sözlü gelenekte oluşan,

yaratıcısı belli olmayan destanlardır.

edebî dönem: Edebiyatın kendine has şekil ve içerik özellikleriyle birbirinden ayrılan bölümleri.

edebiyat: Duygu, düşünce ve hayalleri insanda heyecan ve hayranlık uyandıracak şekilde güzel ve et-

kili olarak sözle veya yazıyla anlatma sanatı.

edebiyat tarihi: Bir milletin bilinen ilk ürünlerinden başlayarak bütün edebî eserlerini, bunların yazarla-

rını, edebî tür ve dönemleri inceleyen ve yorumlayan bilim dalı.

efsane: Eski çağlardan beri söylenegelen, olağanüstü varlıkları, olayları konu edinen hayalî hikâye,

söylence.

TTeerriimmlleerr  vvee  KKaavvrraammllaarr  SSöözzllüü¤¤üü
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fenafillah: Allah'ın varlığı içinde yok olma.

gazel: Divan edebiyatında beş ile on beş beyit arasında değişen, ilk beytinin dizeleri birbiriyle, sonraki
beyitlerinin ikinci dizeleri birinci beyitle uyaklı, genellikle lirik konularda yazılan nazım biçimi.

güzelleme: Halk edebiyatında konusu âşk olan, lirik bir şiir türü.

Hakaniye Lehçesi: Tarihteki ilk Müslüman Türk devleti olan Karahanlı sahasında konuşulup yazılan ve
14.yy’dan itibaren Çağatayca adını alan Doğu Türkçesi.

halk şiiri: Anonim, âşık ve dinî-tasavvufi Türk edebiyatının manzum eserleri. 

hece vezni: Dizeler arasındaki hece sayısı eşitliğine dayanan ölçü.

hikmet: XII. yüzyılda Türkistan'da büyük bir tarikat kuran Ahmet Yesevi'nin şiirlerine ve bunlara benze-
yen halk şiirlerine verilen ad.

kalem şairleri: Belli bir eğitimden geçerek duygu ve düşüncelerini dizeler hâlinde estetik kaygı taşıya-
rak kâğıda döken kimse.

kitabe: Yazıt.

koçaklama: Biçimi ne olursa olsun, konusu yiğitlik, savaş ve kahramanlık olan ya da bir kahramanı
öven, kahramanlık duygularını canlandıran halk koşuğu, Buna yiğitleme de denir.

koşma: Halk şiiri nazım şekli. Hece ölçüsünün 6 + 5 veya 4 + 4 + 3 duraklı kalıbıyla yazılan koşma, en
yaygın halk şiiri biçimi. 

koşuk: Eski Türklerin “sığır” adını verdikleri adını verdikleri şölenlerde halkı heyecana getirmek için da-
ha çok tabiat ve aşk duygularının etkisi altında kalarak söyledikleri şiirler.

lehçe: Bir dilin bilinen ve izlenebilen tarihinden önce, karanlık bir devrinde kendisinden ayrılmış olup
çok büyük ayrılık gösteren kolları.

mâni: Anonim halk şiirinin en küçük nazım şekli. Genel olarak yedi heceli ve dört mısradan, aaxa kafi-
ye düzeniyle oluşan şiir.

meddah: Medhedici, övücü. Geleneksel Türk tiyatrosunda taklitler yapıp hoş hikâyeler anlatarak halkı
eğlendiren ve güncel olayları sahnede işleyen sanatçı.

menkıbe: Din büyüklerinin hayatı çevresinde gelişen olayları anlatan eserler.

mersiye: İslam edebiyatlarında bir kimsenin ölümü üzerine duyulan üzüntü ve acıyı anlatmak amacıy-
la ölüyü över nitelikte yazılan şiir ve yazı.

mesnevi: Dizileri kendi arasında aa, bb, cc... kafiyeli olduğundan uzun hikâyeleri anlatmaya elverişli
olan klasik Türk edebiyatı nazım şekli. 

mitoloji: Mitleri, onların doğuşlarını, anlamlarını yorumlayan, inceleyen bilim.

nasihatname: Din, ahlak ve sosyal bakımdan öğütler vererek telkinlerde bulunan eser.

Oğuz lehçesi: Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan ve Gagavuzların yaşadıkları yerler (Güney Moldo-
va başta olmak üzere Ukrayna’nın Odesa ve eski bir Baserabya toprağı olan Bolgrod’dan başka Kabar-
dina - Balkar, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Yunanistan ve Romanya’da yaşamaktadırlar.), Balkan-
lar, Kırım ve İran’ın bazı bölgelerinde kullanılan Türkçeyi içine alan Türk dili grubunun ortak adı.
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orta oyunu: Halkın ortasında açıkta bir meydanda metinsiz, suflörsüz, ezbersiz olarak oynanan gele-
neksel Türk tiyatrosu.

rubai: Divan edebiyatında dört dizeden oluşan ve belirli aruz kalıpları ile yazılan şiir.

sade nesir: Daha çok ahlak, din, tasavvuf gibi öğretici metinlerde kullanılan, halk diline yakın klasik

Türk edebiyatı nesir türü.

sagu: İslam Öncesi Türk Edebiyatında sevilen bir kişinin ölümünün ardından duyulan, acıları anlatmak
için söylenen şiir. 

seci: Nesirde yapılan uyak.

sav: İslamiyet öncesinde, atasözü yerine kullanılan sözler.

semai: Türk halk edebiyatında koşmadan sonra özellikle âşık edebiyatında en çok kullanılan, hece öl-
çüsünün 8 heceli kalıbıyla söylenen, kendilerine özgü ahengi olan nazım biçimi.

seyahatname: Gezilip görülen yerlerin birçok özelliği ile ilgili bilgi veren ve bu yerleri anlatan eserler.

siyasetname: Siyaset bilimini anlatan ve bu konuda öğüt veren eser.

söz sanatları: Edebî metni etkili ve güzel hâle getirmek için yapılan söz ve anlam oyunları. 

sözlü edebiyat: Yazının kullanılmadığı devirlerde halk tarafından meydana getirilen ve kuşaktan kuşa-
ğa, ağızdan ağza geçerek sürüp giden edebiyat.

sözlü gelenek: Destan Döneminde ve daha sonra halk edebiyatında oluşturulan sözlü ürünleri içine
alan gelenek.

tasavvuf: Tanrı’nın niteliğini ve evrenin oluşumunu varlık birliği anlayışıyla açıklayan dinî ve felsefi
akım.

telmih (hatırlatma): Söz arasında herkes tarafından bilinen bir olaya, fıkraya, atasözüne, kişiye işaret
ederek onu hatırlatma sanatı.

temaşa: Hoşlanarak bakma, seyretme. Oyun, temsil, piyes, tiyatro.

tezkire: Divan şairlerinin hayatını ve şiirlerini genellikle subjektif bir bakış açısıyla değerlendiren eser.

türkü: Kendine has ezgiyle söylenen halk şiiri nazmı biçimi. Türküler bent ve nakarat adı verilen iki bö-
lümden oluşur.

uygarlık tarihi: Bir milletin coğrafi çevresini, din, hukuk, ahlak, iktisat, güzel sanatlar gibi kurumlarını
ve siyasi hayatını genel hatlarıyla gösteren tarih kolu.

vahdet-i vücud: Varlığın birliği. Tasavvuf düşüncesinde, yaratanla yaradılanın tek kaynaktan geldiğini
ve "bir" olduğunu savunan görüştür.

yapma destan: Bazı şair ve yazarların kendi milletlerinin tarihinden çıkarılmış heyecanlı ve büyük va-
kaları birtakım hayal unsurları ile karıştırarak anlattıkları edebî tür.

yazılı edebiyat: Edebiyatta yazılı belgelerin tümü. Türklerde Köktürk Yazıtlarıyla başlayan dönem.
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