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BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI

Bu bölümü çal›fl›p bitirdi¤inizde;
Sanat metinlerinin gerçeklikle iliflkisini kavrayabilecek,
Sanat metinlerinin yaz›ld›klar› dönemin zihniyetiyle ilgisini ortaya ç›karabilecek,
Sanat metinleri ile okuyucu/seyirci aras›ndaki iletiflimi farkedebilecek,
Sanat metinleri ile gelecek aras›nda iliflki kurabilecek,
Dille gerçeklefltirilen sanat etkinlerini grupland›rabilecek,
Anlatmaya ba¤l› sanat ve metinlerini belirli bafll›klar alt›nda toplayabileceksiniz.

NASIL ÇALIfiMALIYIZ?

✍

* Bu bölümü çal›fl›rken sanat metinlerinin özelliklerini belirlemek için çeflitli
metinlerden yola ç›k›n›z.
* Verilen örnek metinleri zihniyet, gerçeklik, yaz›ld›klar› dönem, dil özellikleri,
okuyucu/seyirci iliflkisi, gelenek, bilimsellik ve yaz›ld›¤› zaman dilimiyle iliflkisini
göz önünde tutmaya çal›fl›n›z.
* Ad› geçen yazarlar›n, sanatç›lar›n eserlerini okumaya özen gösteriniz.
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ÜN‹TE I
SANAT MET‹NLER‹N‹N AYIRICI ÖZELL‹KLER‹

☛

HAZIRLIK
Kitaplar sanat›; “Bir duygunun, tasar›n›n, güzelli¤in anlat›m›nda kullan›lan
yöntemlerin bütünü veya bu anlat›m sonucunda ortaya ç›kan üstün yarat›c›l›k” fleklinde
tan›mlar.
‹nsano¤lu, tarihte ve günümüzde hep sanatla iç içe yaflam›flt›r.
Birbirinden farkl› sanat metin örnekleri bulunuz.
NED‹R SANAT? NED‹R YAfiAM?
Gerçi birkaç ay, Paris’te Cormon’un atölyesine gitmifl, orada desenler çizmifltir.
Cormon’un atölyesi o dönemde, Paris’e ilk giden Türk ressamlar›n›n da demir att›klar›
bir limand›r.
Bu akademik ressam›n atölyesinde neler ö¤renmifltir?
Kuflkusuz hiçbir fley.
Belki bir fleyi: Akademik resmin, sanat› “kimi hikâyeleri anlatmak için bir araç
olarak kulland›¤›n›”
Sözüm ona evrensel, tarihsel, mitolojik konular. Ama tümü de yerel tonlarda, yerel
renklerde
Sanat buysa e¤er, maden oca¤›nda iflçili¤e raz›d›r. Ya da Hollanda tarlalar›nda
patates toplamaya
Hay›r, sanat bu de¤ildir.
Peki nedir sanat?
Durmadan kendi kendine sordu¤u sorulardan, yan›t›n› verir gibi oldu¤unda da,
inanmay›p yeniden sordu¤u düzinelerce sorudan ikisi:
Nedir sanat? Nedir yaflam?
Yan›t›n› (sezgileriyle) hep do¤ru yerlerde aram›flt›r. Sanat yap›tlar›nda.
Resimlerde, romanlarda.
Edebiyat de¤il, yaflam. Onun saf, billur kadar saf yaflam›.
Ama herfley ne kadar karanl›kt›r.
Karanl›¤›n içindeki ›fl›¤› arayand›r sanatç›. Yaflam›n içindeki gerçe¤i bulup
ç›karand›r. Gözler önüne serendir.
Gören görür. Bugün de¤ilse yar›n. Biri. Birileri.
Kendisi de bu birilerindendir. Delacroix’nin, Rembrandt’›n resimlerine bakarken.
Ama bakmak, görmek, sezmek yetmez.
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Sorunun (Nedir sanat? Nedir yaflam?) yan›t›n› yarat›lm›fl ve yarat›lacak olan sanat
yap›t› verecektir.
Ama yaratmak için ilkin kendi sesine sahip olmas› gerektir.
Ne talihsizlik!
E¤itilmemifl, kötü, berbat bir sesi vard›r.
Kendi kendine, baka okuya e¤itir sesini. Güzel bir ses de¤ildir arad›¤› kendi
sesidir.
Mektuplar›nda hep bu sesi arar.
Çiziktirmelerinde hep bu sesi arar.
Resimlerinde bu sesi arar.
Çoktan bulmufltur sesini. Olsun, o gene arar.
Bu aray›fllar›n›n ve sorgulamalar›n›n biledi¤i sezgidir, ona, gelece¤in, kendinden
sonraki sanat›n ›fl›klar›n› yakan: “Gelece¤in ressam›, der bir mektubunda, bugüne kadar
hiç görülmemifl bir renkçi olacakt›r.”
Ferit EDGÜ / Van Gogh Yüz Y›l Sonra
AÇIKLAMALAR
Ünlü ressam Vincent Van Gogh’un ölümünün 100. y›l› nedeniyle Amsterdam’da,
görkemli iki sergi düzenlenir. Yazar da Van Gogh’un sanat›na, yaflam›na ressam gibi
birer f›rça vuruflu olan metinlerle kat›l›r.
Okudu¤unuz yaz›da Ferit Edgü, sanat› ve yaflam› sorgular. Kimi sorulara
karfl›l›klar arar. ‹flte anlatmaya ba¤l› sanat metinlerinin ay›r›c› özelliklerden birisidir bu.
‹lgimizi çeken baflka sanat metinlerinden birisi de ünlü Osmanl› tarihçi, hattat ve
ressam› üzerine kaleme al›nm›fl yaz›d›r.
MATRAKÇI NASUH
(...)
15. yüzy›l sonlar›na do¤ru Bosna’da do¤an Nasuh, devflirme olarak küçük yaflta
Osmanl› saray›na al›nm›fl ve Sultan II. Bayezid döneminin (1481-1512) son y›llar›nda
Enderun’da e¤itim görmüfltür.
Nasuh’un bilinen ilk eseri “Cemâlu’l-Küttab ve Kemâlü-l-Hissâb” adl› 1517
y›l›nda Yavuz Sultan Selim için kaleme ald›¤› matematik kitab›d›r.
Nasuh’un ünlü Osmanl› tarihçilerince övülen silahflörlü¤ü “Matrak” adl› bir savafl
oyununu icat etmesi ile doruk noktas›na ulafl›r.
Matrak oyunundaki üstün baflar›s› ve bu oyunun piri olarak kabul edildi¤i için
Nasuh art›k Matrakç› nam› ile tan›n›r olmufltur.
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1529 y›l›nda ok atmak, k›l›ç kalkan, topuz, gönder ve at talimlerini kapsayan
silahflörlükle ilgili “Tuhfetu’l Guzaf” adl› eseri yazm›flt›r. Bu kitap o döneme kadar
yaz›lm›fl, konusundaki tek eserdir.
Matrakç›’n›n en ünlü eseri Kanuni Sultan Süleyman’›n 1533-1536 y›llar›nda
Safavi Devleti üzerine yapt›¤› ilk sefer s›ras›nda konaklanan menzilleri anlatan
“Beyan-› Menazil-i Sefer-i Irakeyn-i Sultan Süleyman Han”d›r.
1537 y›l›nda Matrakç›’n›n kalemi ve f›rças›ndan ç›kan kitap 88 sayfa metin, 107
minyatür ve 25 minyatürlü metinden oluflur ve toplam 218 sayfad›r. Matrakç› Nasuh,
Menazil’de, ordunun konaklad›¤› yerleri anlat›p, resimlerden, eflsiz bir kara atlas›
meydana getirmifltir. Eserde kentler, kasabalar, kaleler, harabeler, konak alanlar›,
hanlar, da¤lar, önemli geçitler, akarsu ve köprüler, çöller ve steplerin adlar›n›, yerlerini
ve resimlerini vermifl, iklimlerini ve aralar›ndaki mesafeleri anlatmaya çal›flm›flt›r.
(...)
Matrakç› Nasuh’un minyatür kent planlar› 16. yüzy›l Anadolu mimarisi ve kentleflme özelliklerini saptayan çok önemli birer görsel belge olma niteli¤i tafl›maktad›r.
(...)
Nasuh, ‹stanbul, tarihî yar›mada, Haliç, Galata ve Üsküdar’›n küçük bir
bölümünde üç yüze yak›n önemli yap›y› gözler önüne sermifltir. Kanuni Sultan
Süleyman için haz›rlanan bu paha biçilmez eserin biricik yazmas› ‹stanbul Üniversitesi
Kütüphanesi’ndedir.
Matrakç› Nasuh’un Menazil ile ayn› nitelikleri tafl›yan iki eseri daha bulunmaktad›r.
“Tarih-i Feth-i Siklofl ve Estergon ve ‹stuni Belgrad” adl› eser Nasuh’un
“Süleymanname”si olarak adland›r›lan kitab›n 1542-1543 y›llar› aras›ndaki olaylar›
kapsayan bir bölümüdür. Kitab›n bir bölümünde, bu tarihte Fransa’ya yard›ma giden
Barbaros Hayreddin Pafla komutas›ndaki Osmanl› donanmas›n›n sefer s›ras›nda
u¤rad›klar› Nice, Toulon, Marsilya, Reggio, Antibes ve Cenova gibi liman kentlerinin
minyatür planlar› yer almaktad›r.
Matrakç› Nasuh, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun en görkemli ça¤›n›n kentlerini ve
mimari eserlerinin görünümlerini günümüze tafl›yan essiz bir Osmanl› tarihçisi ve
sanatç›s›d›r. 1564 y›l›nda öldü¤ü tahmin edilmektedir.
Kemal ÖZDEM‹R / Skylife

☛

Yukar›da okudu¤unuz yaz›n›n türü nedir?
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KEREM ‹LE ASLI
Kerem ile Sofi kendilerine yard›m edenlere veda ederek yola ç›kt›lar. fiehirden bir
hayli uzaklaflm›fllard› ki karfl›lar›na üç yol ç›kt›. Kerem ile Sofi hangi yollardan
gideceklerini anlayamad›lar. Afl›k çok üzülerek saz›n› eline ald›. Hem çald› hem de
söyledi. Bakal›m ne söyledi.
Erzurum’dan ç›kt›m üç oldu yolum,
Ben bu yolun hangisine gideyim?
Ça¤›rd›m gece gündüz Yaradan,
Ben bu yolun hangisine gideyim?
Oyas›n kald›rm›fl da¤›n yüzünden,
Öpemedim yana¤›ndan gözünden,
Asl›’m gitti bulamad›m izinden,
Ben bu yolun hangisine gideyim?
‹lkbaharda atlar ç›kar arpaya,
Koç yi¤itler kendin çeker h›rkaya
Bilmem flarka gitti, bilmem garba,
Ben bu yolun hangisine gideyim?
Sofi kardefl nice olur hâlimiz,
‹sfahan flehridir bizim ilimiz,
Bülbül gibi mahzun kald› gülümüz,
Ben bu yolun hangisine gideyim?
Kerem der, bulamad›m bilmem erdine,
Asl› gitti konamad›m yurduna,
Haydi a¤lar bir yavrunun derdine,
Ben bu yolun hangisine gideyim?
Böylece yol alarak Eflen Kalesi’ne vard›lar. Burada da her zaman âfl›klar›n
u¤rad›¤›n› ö¤rendikleri bir kahveye girdiler. Yanlar›na birçok efl dost geldi. Onlar da bir
türkü istediler. Kerem de flu türküyü çal›p söyledi:
Felek kime gideyim senin elinden,
Ah çekmeden sinem döndü bir yana,
An›n için seyahatte baht›m kara benim,
Derdim çoktur diyemem yare ben,
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Kopard›lar dallar›mdan gülü benim
Çek hançerin sinemden vur benim,
A¤yar ile güler oynar zar benim,
Bafl›m al›p gidem hangi diyara ben.
Geçer can›m bu güzellik ça¤›n›,
Bu sineme koydum yang›n da¤›n›,
Hayli demdir ben bu da¤›n ba¤ban›,
Geçiremem o yavruyu ele ben.
Ben Kerem’im öz can›mdan bezerim,
Devas›z dertlere derman düzerim,
Çoktan beri avc›s›y›m gezerim,
Düflünemem Asl› tuza¤a ben.
Kerem ile Asl› / Halk Hikâyesi

AÇIKLAMALAR
Kerem ile Asl›, Orta Asya’dan Balkanlar’a kadar genifl bir sahaya yay›lm›fl
tasavvufî ve fantastik unsurlarla zenginlefltirilmifl çok sevilen bir halk hikâyesidir. Bu
aflk hikâyesinin bilinen en eski yaz›l› nüshas› 1886 tarihini tafl›r. Âfl›k Kerem’in
yaflam›fl birisi oldu¤u, fakat hayat›n›n zamanla efsaneye dönüfltü¤ü ve hayat›n›n
etraf›nda bir halk hikayesi oluflturuldu¤u san›lmaktad›r.
Halk hikâyeleri Tahir ile Zühre, Âfl›k Garip ile fiahsenem, Âfl›k Emrah ile
Selvihan, Kerem ile Asl› gibi isimler alt›nda sözlü gelenekle halk aras›nda
yayg›nlaflm›fl, kuflaktan kufla¤a aktar›larak günümüze kadar gelmifltir.
Olay›n kahraman› çekti¤i s›k›nt›lar sonras›nda bir yerde uyuyakal›r. Uyur ile
uyan›kl›k aras›nda bir rüya görür. Rüyas›nda ulu kifliler kendisine bade sunarlar.
Kendisine âfl›k olaca¤› k›z veya k›z›n resmi gösterilir. Delikanl› uyand›¤›nda bir saz
ister ve daha önce çalmas›n› bilmedi¤i hâlde, usta bir âfl›k gibi bafl›na gelenleri sazla
hikâye eder. Sevdi¤i k›za kavuflmak için onu aramaya bafllar.
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ORHAN VEL‹ KANIK
Orhan Veli 13 Nisan 1914’te Beykoz’da do¤du.
Orhan Veli’nin çocuklu¤u Beykoz ve Befliktafl’ta geçti. Müterake y›llar›nda
Befliktafl’ta Akaretler’deki ilkokulun ana s›n›f›na yaz›ld›. Bir y›l bu okula devam etti ve
Galatasaray Lisesinin ilkokul k›sm›na yat›l› verildi. Bu okula 257 numara ile
kaydedilen Orhan Veli, ilk y›l s›n›f birincisi oldu. Frans›zcaya büyük bir ilgisi ve
kabiliyeti vard›. Hocalar›ndan yüzlerce aferin ald›. O zamanlar bir karton üzerine
yald›zl› bir flekilde bas›l›p da¤›t›lan “Bon point”lerden her hafta befl alt› tane al›yordu.
Ayr›ca spora da merak sarm›flt›. Annesinin ald›¤› Galatasaray formas›, dizlik, ayakkab›
ve topla hem okulda, hem de Beykoz’daki evlerinin bahçesinde futbol oynamaya
bafllam›flt›.
‹lk dört s›n›f› Galatasaray’da okuyan Orhan Veli, 1925 y›l›nda babas›n›n arzusu ile
annesiyle beraber Ankara’ya gitti. Gazi ‹lkokulunun beflinci s›n›f›na yaz›ld›. Bir y›l
sonra Ankara Lisesinin alt›nc› s›n›f›na yat›l› verildi. Edebiyata merak› ilkokulda
bafllam›flt›. (...) Ayr›ca ömür boyu beraber olaca¤› ve ayn› fliir görüflünü paylaflaca¤›
arkadafllar› ile de bu y›llarda tan›flt›. ‹lkokulun son s›n›f›nda Oktay Rifat’la, lisenin
birinci s›n›f›nda Melih Cevdet’le karfl›laflm›flt›. Üç edebiyat merakl›s› genç
birbirlerinden ayr›lm›yorlar, devaml› sanat ve edebiyat sohbetleri yap›yorlard›. Lise
kooperatifinin sermayesiyle “Sesimiz” adl› bir dergi ç›karmaya bafllad›lar. Kendileri de
bu dergide yazmaktayd›lar.
Orhan Veli’nin küçük yafltan beri tiyatroya da merak› vard›. Beykoz’daki evlerinin
bahçesinde arkadafllar›yla beraber sahne kuran Orhan Veli, kendi yazd›¤› piyesleri
temsil etmekteydi. “Doktor ‹hsan” adl› ilk piyesini 16-17 yafllar›nda yazm›fl ve bizzat
sahneye koymufltu. Bu iki perdelik basit bir vodvildi. Ankara’ya gittikten sonra bir iki
okul müsameresinde rol alm›fl, Raflit R›za’n›n temsil etti¤i “Aktör Kin” piyesinde
oynam›flt›. Daha sonra Ankara Halkevi’nde Ercüment Behzad Lâv’›n sahneye koydu¤u
Molière’in “Zor Nikâh’›nda “Üstâd-› Sânî” rolünü ald›. Bu önemli rolde büyük bir
baflar› gösteren Orhan Veli, Maeterlinck’in “Monna Vanna” piyesinde baba rolünde
sahneye ç›kt›. Bu tarihten sonra tiyatro alan›ndaki çal›flmalar›n›, aktör de¤il mütercim
olarak devam ettirdi ve birçok piyesi dilimize çevirdi.
Orhan Veli, 1932 y›l›nda Ankara Lisesini bitirdi. Ayn› y›l ‹stanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi’nin Felsefe bölümüne yaz›ld›. 1933’te Edebiyat Fakültesi Talebe
Cemiyeti Baflkan› oldu. 1935 y›l›na kadar devam etti¤i fakülteyi, bitirmeden b›rakt›.
Üniversitede iken bir y›l kadar Galasataray Lisesinde ö¤retmen yard›mc›l›¤› yapm›flt›.
Sonra Ankara’ya giderek PTT Umum Müdürlü¤ü Telgraf ‹flleri Reisli¤i Milletleraras›
Nizamlar Bürosu’nda memur oldu. 1942’ye kadar burada çal›flt›. Bu tarihte askerlik
görevine bafllad›. 1945’e kadar Gelibolu’nun Kavak köyünde askerli¤ini yapt›. 1945’te
te¤men rütbesiyle terhis edildi. Millî E¤itim Bakanl›¤›n›n Tercüme Bürosuna girdi ve
iki y›l çal›flt›. Frans›zcadan yapt›¤› tercümeleri Bakanl›¤›n klasikler serisinde
yay›nland›. Daha sonra Bakanl›ktan ayr›ld› ve on befl günde bir Yaprak adl› sanat
dergisini ç›karmaya bafllad›. 1 Ocak 1949’da ilk say›s› ç›kan “Yaprak” dergisi ancak
28 say› yay›nlanabildi.
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10 Kas›m 1950 gecesi birkaç günlü¤üne geldi¤i Ankara’da bir kaza geçirdi.
Karanl›k bir sokakta yürürken belediyenin kazd›rd›¤› bir çukura düfltü ve bafl›ndan
yaraland›. ‹ki gün sonra ‹stanbul’a geldi. A¤r› ve s›z›lardan flikâyet ediyordu. 14 Kas›m
Sal› günü bir arkadafl›n›n evinde ö¤le yeme¤i yerken fenal›k geçirdi ve hastaneye
kald›r›ld›. Düflme dolay›s›yla beynindeki damarlardan biri çatlam›fl ve beyin kanamas›
geçirmiflti. Saat 20.00’de komaya giren Orhan Veli bütün gayretlere ra¤men
kurtar›lamayarak 14 Kas›m Sal› gecesi saat 23.30’te Cerrahpafla Hastanesinde vefat
etti. Bundan sonras›n› Adnan Veli flöyle anlat›yor:
“Depoya gönderilen elbiselerinin, ertesi gün cepleri kar›flt›r›ld›. At yar›fllar›na ait
bir programla sar› ambalaj kâ¤›d›na sar›lm›fl bir difl f›rças› ç›kt›. F›rçan›n sar›l› oldu¤u
kâ¤›da “Aflk Resmi Geçidi” adl› fliirini yazm›flt›. Bu fliir, vaktiyle Orhan Veli taraf›ndan
o kâ¤›da yaz›lm›fl olmas›na ra¤men sonradan çok de¤ifltirilmiflti. Ama bu de¤ifltirmelere
ait hiçbir ize rastlanmad› ve ister istemez bu kâ¤›ttaki flekliyle kabul edildi.
Bilge ERC‹LASUN
AÇIKLAMALAR
Yukar›da ünlü flair Orhan Veli Kan›k’› anlatan bir biyografi (yaflam öyküsü)
okudunuz.
Sanatta, bilimde, politikada veya baflka alanlarda tan›nm›fl kiflilerin yaflamlar›n›
anlatan yaz› türüne biyografi denir. Biyografiyi dilimizde yaflam öyküsü sözcü¤ü ile
karfl›l›yoruz. Biyografiler, yaflamlar›yla okurlar›n ilgisini çekebilecek kifliler hakk›nda
yaz›l›r. Biyografi türündeki eserler tarihe edebiyat tarihine ve elefltiriye kaynakl›k eder.

❂

Bir kimsenin yaflam öyküsünü kendisinin yazmas›yla oluflan eserlere otobiyografi
(öz yaflam öyküsü) denir.

❂

Bilimsel bir konuyu veya bir kimsenin yaflam›n›, kiflili¤ini, eserlerini ayr›nt›l›
olarak inceleyen eserlere monografi denir.
Biyografi türü yaz›lar öyküleyici anlat›mla yaz›l›r. Biyografi yazar›, ayn› zamanda
bir sanatç› duyarl›¤› gösterir.
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GEÇM‹fi ZAMAN MAHALLELER‹
Çocuklu¤umuzun, mevsimler ve senelerin u¤urlad›¤› evlerini, bahçelerini,
sokaklar›n›, mahallelerini art›k içlerimizde gittikçe a¤dalaflan eski lezzetleriyle hat›rlar
ve düflünürüz. Çocuk ruhlar›, yaflad›klar› bu yavan veya tatl›, neflesiz veya nefleli,
meymenetsiz veya meymenetli mahallelerin türlü hâllerine uyarak gördükleri renklerin
hususiyetlerini benimseyen bukalemunlard›r.
‹stanbul’dan daha evvel eriflti¤imiz Anadolu ve Rumelihisar› mahalleleri, birer
buhurdan gibi, âdeta kendiliklerinden, bir günlük havas› hâlinde, fetihten evvelki
zamanlar›n büyüsünü yayarlar. Fetih zamanlar›n›n ruhunu o kadar tafl›rlar. Ondan bu
mahallelerde do¤anlar da bu hislerle dolarlar.
Oturdu¤umuz veya misafir olarak gitti¤imiz bu geçmifl zaman mahalleleri, o
geçmifl zaman›n›n›n ‹stanbul flehrinin daha meveraî güzelli¤i için gittikçe olgunlaflan
bir nevi adem-i merkeziyetle geliflmifller ve hep görünüflleriyle mütevekkil, mutekit,
mütevaz›, sakin , her mahalle ayr› birer hüviyete sahip olmufltu.
Bu yerlerin büsbütün harimine girmeden evvel, havas›n› yahut kokusunu, seslerini
yahut sessizli¤ini duyard›k. Bo¤aziçi’nin bize sevdi¤imiz bir mavi göz gibi gelen canl›
sular›n› yara yara giden vapurlar, daüss›lal› gönül seslerini duyururlard›. Bo¤az’›n
Anadolu sahillerinin o kadar tenha, uzak ve flahsi taraflar› vard›r ki, hazz›n›n sonuna
kadar bir türlü var›lamayacak san›rd›k. Bütün Çaml›ca’y› bir kekik kokusu içinde
duyard›k. Anadolu yakas›ndaki flimendiferler, flimdi bile tafl›d›klar› tatl› zamanlar› bize
geri getirmek için hayk›r›flarak kofluflur gibidirler. Büyükada, her evinin yaseminlerinden
evvel çamlar›n› koklat›rd›. Beyo¤lu apartmanlar›n›n mermer merdivenleri bizi, Saffeti
Ziya’n›n roman›nda oldu¤u gibi, birer salon köflesine ç›kar›r, ‹stanbul’un eski mahalleleri,
her sokak dönemecinde, daha eski bir zaman sessizli¤ine var›rd›. Her mahallenin
mescidi, hususi odalara benzerdi. Ramazan gecelerinde direkleraras› tiyatrolar›yla
oldu¤u kadar, biz çocuklar için cambazhaneleriyle de flehrin ikinci bir e¤lence mahallesi
teflkil eder ve büyük camiler, göklerden inmifl y›ld›zlar gibi par›ldayan mahyalar›yla
uzaktan görünürlerdi. Haliç’ten kay›kla gidildi¤i zaman, Eyüpsultan, bir aç›k hava
müzesini düflündürür, bu k›y›da o kadar uhrevî bir topra¤a ayak bas›lm›fl olurdu ki,
türbeler, mezar tafllar›, daha hâlâ biraz canl›, yaflayanlar da, yollar›nda flimdiden biraz
uhrevileflmifl görünürlerdi. Ölmüfllerle henüz yaflayanlar›n yar› yar›ya paylaflt›klar› bu
topraktan sonra, daha ileride, Bahariye, kendi mezarl›¤› etraf›ndaki Mevlevihane ve
Hazreti Mevlânâ’n›n eski fliiri ve ruhuyla ayr› bir diyar olurdu.
Vard›¤›m›z bütün bu mahallelerde, sokaklar, evler, duvarlar, sanki bütün insan
yüzleri gibi, hepsi de kendi manalar›yla duyulurlar, pencereler, sanki aflina gözler gibi
bakarlard›. Bu mahallelerin hepsi de, kendi iklimleri, zamanlar›, muhitleri içinde, birer
flahsiyet, birer tarih ve birer tarikat say›labilirlerdi.
O geçmifl zamanlarda telefon olmad›¤›ndan, postalar pek yavafl ve bütün nakil
vas›talar› hayli iptidai bulundu¤undan, fena bir haber tafl›d›¤› korkusunu veren foto¤raf
da pek âdet say›lmad›¤›ndan ‹stanbul mahalleleri, birbirlerinden daha uzak gibi
görünürlerdi. Ve biz o zamanki süratsiz nakil vas›talar›n›n birkaç›yla birinden ötekine
geçerek, her bir akraba evine var›ncaya dek vapurdan flimendifere aktarma ederek,
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zikzak vapurlar›ndan ç›karak, arabadan kay›¤a atlayarak, tramvaydan inip tünele
kapanarak ve Büyükada olunca hattâ efleklere binerek, bütün bu inifller, binifller,
geçifllerle yorgun düflerdik ve bu eski zaman adamlar›n›n bütün bunlardan tatl› tatl›
flikâyet ederken, âlemi flahit tutar gibi öyle bir tiryaki hâlleri vard› ki, ömürdü...
Süratli otomobiller art›k flehir co¤rafyas›n› da, hüviyetini de de¤ifltirdi. Fatih’in
Beyo¤lu’ndan pek uzakta oldu¤unu san›rken yeni köprü ile on dakikada vard›¤›m
Bo¤az’›n uzak bir mahallesinden otomobille Eyüp’e gidilip tekrar dönmenin ne kadar
az sürdü¤ünü gördü¤üm vakit bu zamanlar hayat›mda mühim yer tutmufl bir fleyin art›k
ehemmiyetten düfltü¤ünü anlad›m.
Abdülhak fiinasi H‹SAR / Geçmifl Zaman Köflkleri

AÇIKLAMALAR

❂

Bir kimsenin kendi bafl›ndan geçenleri veya tan›k oldu¤u olaylar› anlatt›¤› esere
an› (hat›ra) denir. K›sacas› an›, yaflanm›fl olaylar› anlatan yaz› türüdür.
Çok mutlu bir çocukluk hayat› geçiren Abdülhak fiinasi Hisar, eserlerinde bu güzel
y›llar› içtenlikle dile getirir.
Okudu¤unuz “Geçmifl Zaman Mahalleleri” adl› metinde yazar, ‹stanbul’un eski
mahallelerini tarihî bir bak›fl aç›s›yla anlatmaktad›r. Sanatç›n›n her ayr›nt›y› kültürel
yönden analiz etmesi ve bir geçmifl zaman uygarl›¤›na bütün hâlinde bakmas› ortaya
oldukça ilgi çekici bir tablo ç›karmaktad›r. Abdülhak fiinas› Hisar, hat›ralar›nda ç›kt›¤›
yolculukta bir sanatç› duyarl›¤›yla gördüklerini, yaflad›klar›n› yans›tmaktad›r.
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VENED‹K
O içe dönük bat› flehri Bern, mizac›ma çok uygundu. Eski, gün görmüfl bir
metropoldü kendi hâlinde. Sessizdi, yaln›zd›, kapan›kt› içine.... Gölgelere do¤ru uzar
giderdi yollar›, hiç bitmeyecekmifl gibi, hiç... Beni de birlikte zaman› sürüklerdi
peflinden. Kemerli yollar›nda dolaflmaya doyamazd›m. O eski dükkânlar›, eski sanat
eserlerini, Ortaça¤› yaflam›fl o sessiz akan çeflmelerini unutmayaca¤›m (...) ‹flte bir anda
ayr›ld›m hepsinden... Dünya bir gelim gidim yeri.
Venedik’i trenden iner inmez sevdim. Günlük günefllikti sokaklar. Daha otelimize
varmadan dünyay› de¤iflmifl buldum birdenbire.
Bir baflka iklim, baflka rüzgâr esiyordu burada. C›v›l c›v›ld› her yer, c›v›l c›v›l
gelenler, geçenler, gülüyor, konufluyor, flark› söylüyorlard›. Bu topra¤›, bu ›fl›klar›, bu
sular› sevdikleri belliydi.
Ve bir yüklü flehirdi buras›, daha ilk bak›flta, saraylar, an›tlar, tap›naklar içinde.
Venedik de Roma gibi bir büyük geçmifle, ta Myken (Mikene)’ye, Delphoi (Delfi)’ye
ba¤l›yd›. O da bir ça¤ yaratm›flt› kendi bafl›na, bir Venedik ça¤›... Büyük sanat›yle,
kültürüyle, bir yeni düflünce ve yaflama üslubuyle... Ve, bir sevinçli, coflkulu iklimdi bu,
belki k›yamet günlerinde bile gö¤e as›l› kalacak bir iklim...
Ben de herkes gibi önce San Marcus (San Markus) meydan›na kofltum Avrupa’n›n
en büyük meydan›yd› buras›, genifl ›fl›kl› ve renkli; güvercinlerin çiçeklendi¤i bir
bahçe.... Deniz bir yanda tarihten kalma yap›lar bir yanda; Palasso Ducale (Palaso
Dukale)’nin r›ht›m›ndan karfl›daki San Giorgio (San Corciyo) kilisesinin kubbeleri
görünüyor. Basilica (Basilika)’n›n önünde bin yüz y›ldan beri insan kayn›yor. Sol
yandaki çan kulesinden bir tunç çekiç her saat bafl› gökyüzüne ölümsüz bir zaman›
m›hlar gibi.
Aç›k, genifl, yüze gülen bir yer, her fleyden önce.... ‹nsanlar omuzlar›na konan
güvencinleri okfluyorlar, konufluyor, gülüflüyor, c›v›ld›yorlar durmadan. Kimi
Basilica’n›n ön cephesindeki mozaiklere dalm›fl, kimi Canal di Narco (Kanal di Narko,
Narko Kanal›)’ya çevirmifl gözlerini, kimi de Doge (Duka)’lar saray›n›n dantellerini
inceliyor.
Eski kilisenin mozaikleri nas›l par›ld›yor alt›n alt›n... Meydan›n bir köflesini de
onlar ayd›nlat›yor, diyorum. Daha bafllarken yumuflac›k, geçmifl, günlerin, zenginliklerin
an›s› bu ›fl›k... Ama, kalabal›¤a yabanc›, onu görmezlikten geliyor sanki, siliveriyor
incitmeden.
Basilica’n›n ön balkonlar›na tunç atlar yerlefltirilmifl. Eski ‹stanbul’un At
meydan›ndan getirilmifl bunlar. Bafllar› boyunlar› yürüyüflleri gibi ölçülü; Pegasuslar
havaya do¤ru a¤›verecekler sanki...
Önce bu nemli kiliseyi sonra da Doge’lar saray›n› gezdim. Kilisenin ön cephe
mozaiklerinden San Marcus masal›n› canland›rm›fllar. Ölüsünün ‹skenderiye’den
Venedik’e kaç›r›l›fl›, burada törenle karfl›lan›fl›, bu ad›na kurulan tap›na¤a gömülüflü,
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ad›m ad›m izlenebiliyor. Süslemeler, alt›n par›lt›lar›, ölçülerdeki uyumu, güzelli¤i
bozmam›fl. Yap› klasik zevkin fliiri içinde p›r›l p›r›l.
‹çerisi Ayasofya’n›n küçü¤ü sanki. Bizans’›n bütün ›fl›¤›, karanl›¤› bir araya
getirilmifl burada, duvarlar› bütün renkli mermerlerle kapl›, yeflili, mavili, k›rm›z›l›
tafllar eski tablolar›n havas› içinde. Belli ki okflanm›fl bu mermerler, sevilmifller,
seçilmifller, onlar› da bir sanat zevki s›ralam›fl duvarlara.
Gotik pencereler günefle bak›yor. Ama ›fl›k yere kadar inemiyor hiçbir yerde,
tap›na¤› dolduran koyu gölgeler emiyor onu. Bu pencerelere, renkli camlara bakarken
camilerimizden, mescitlerimizden gelme bir fleyler görür gibi oldum; bu tatl›l›k ve
derinlik hiç yabanc› gelmedi bana. Elbette bizim zevkimiz, duyarl›¤›m›z da buralara
kadar geldi bir zaman, do¤u içlili¤inden, bir fleyler esti bunlar› da, belli bu...
Kubbelerin, yar›m kubbelerin içleri ayr› birer gök kubbesi ve bunlar birer Bizans
gö¤ü, içlerinden külçe külçe renk ya¤›yor afla¤›ya. Ve Antakya’dan, Kariye camiinden,
Ravenna’dan tan›d›¤›m›z figürler, bir bir duvarlara m›hlan›yorlar, dik, duruk,›srarl›
bak›fllarla süzüyorlar geçen günü (...)
Venedik’in bir havas› var ki, Rilke’nin benzetiflini hakl› ç›kar›yor; “Her fley ellerle,
yüreklerle de¤il, aynalarla al›n›yor. Venedik’te.” demifl... Biri düfl, biri gerçek iki flehir,
sularda yan yana yafl›yor. Çat›lar›, kubbeleri, saraylar›, kulübeleri bir kere de bu
yank›lar yarat›yor. Hem bu yarat›fl gerçekten güzel... Uzak çünkü bize, b›kt›¤›m›z
yalanlardan de¤il... Özlemini çekti¤imiz düfl, bir ide, eski, yaflanm›fl bir ça¤›n bugüne
kalm›fl gerçek an›lar›.
Sokaklar darac›k, bildi¤imiz gibi. Ama hepsi büyük yap›larla donat›lm›fl. Hangi
köprünün bafl›nda dursan›z, bir tarih size aynas›n› gösteriyor. Ve bir bütün olarak
kiflili¤i, de¤iflikli¤i olan bir güzellik bu, oymal› mermer dövme demir, eski balkonlar,
kap› kemerleri ve saraylar, saraylar saraylar.... Arada pasl› yeflil bir kilise kubbesi, ya
da bir gondol kanalda, nereye giderler böyle a¤›r a¤›r. Bu gölgeler, ›fl›klar, kifliler
nerelere yol al›rlar? Venedik’te yaln›z düfl görür insan, bildi¤i zaman› unutur, bildi¤i
günü yaflayamaz.
Bu sabah Lista di Spagna (Lista di Sipana)’dan, San Marco (San Marko)’ya kadar
yürüdüm. Yollar›n sa¤a sapanlar› do¤ruca Büyük Kanal’a ç›k›yor (...) Yolda bir küçük
köprünün üstünde durdum, hiç seçmeden... Kanal›n sola düflen yakas› bir resim kadar
güzeldi.
Selâhattin BATU / Venedik
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AÇIKLAMALAR
Bir yazar›n yazd›¤›, gördü¤ü ve inceledi¤i yerlerden edindi¤i bilgi, görgü ve
izlenimleri yans›tan yaz›ya “gezi yaz›s›” denir. Tarih, co¤rafya, toplumbilim gibi bilim
dallar› için yararl› kaynak olarak de¤erlendirilen gezi yaz›lar› okurlar›n genel
kültürlerine önemli katk›lar yapar. Gezi yaz›lar› okuman›n çekicili¤ini Ahmet Haflim
flöyle dile getirir: “Seyahatname okuman›n tad›n› öteden beri bilirim. Bütün
çocuklu¤um onlar› okumakla geçti. K›fl geceleri d›flar›da rüzgâr olurken, bir gaz lambas›n›n ›fl›¤›n› göz bebeklerimde, iki alt›n nokta gibi tafl›yarak zengin bir atefl
karfl›s›nda, rahat bir koltukta okudu¤um o Afrika ve Amerika seyahatnamelerinin
masum üslubundan ald›¤›m tad› bana pek az edebiyat eseri verebilmifltir.”
Okudu¤unuz Selâhattin Batu’nun Venedik adl› yaz›s›nda bu resim gibi flehrin dar
sokaklar›n›, çeflmelerini, saraylar›n›, an›tlar›n›, kültürünü insan›n omzuna konan
güvencinlerini, köprülerini, benzersiz kanallar›n› bir düflü unutmaktan korkarcas›na
bizlere sunuyor p›r›lt›l› sözcükleriyle. Bu metinde bir sanat metniyle karfl›laflt›¤›m›z›
düflündürüyor Venedik’i neredeyse bütün cepheleriyle anlat›rken...
ANLAMA YORUMLAMA
1.

“Nedir Sanat? Nedir yaflam?” adl› yaz›n›n ana düflüncesi nedir?

2.

Matrakç› Nasuh hakk›nda neler düflünüyorsunuz?

3.

Kerem’in onca s›k›nt›ya dayanmas›n› nas›l aç›klayabilirsiniz?

4.

“Orhan Veli Kan›k” adl› biyografiyi okuduktan sonra sizde nas›l bir flair portresi
olufltu?

5.

“Eski Zaman Mahalleleri” metninde öne ç›kan duygu nedir?

ÖLÇME VE DE⁄ERLEND‹RME
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1.

Sanat metinlerinin gerçekle iliflkisi nedir?

2.

Sanat metinlerinde karfl›laflt›¤›m›z dilin ifllevi nedir?

3.

‹letiflim ile sanat metin aras›ndaki iliflkiyi aç›klay›n›z.

4.

Anlatmaya ba¤l› metinlerin temalar›n›n özelliklerini k›saca belirtiniz.

5.

Anlatmaya ba¤l› sanat metinlerini grupland›r›n›z.

D‹L VE ANLATIM 7-8



ÖZET
Ö¤retici metinleri okuma, düflünce yönünden oldu¤u gibi dil dokusu yönünden de
de¤erlendirmeyi gerektirir. Dil dokusu yönünden bir metne bakma, metnin dokusu
içinde yer alan anahtar sözcükleri, sözcük öbeklerini, terimleri, yazar›n kulland›¤›
ba¤lamda alg›lamakla olur. Sözcüklerin anlam›n› cümledeki konumu belirler.
Ö¤retici metinlerle sanatsal metinler farkl› iletiflim konumlar› gerektirir. Çünkü
yaz›nsal metinlerde dilin kullan›m› ve sunulan dünya kimi özellikler tafl›r. Gerçekten
al›nan ögeler ifllenip öykü roman ya da oyun biçimine dönüfltürülürken düfl gücüyle
yeniden üretilir ve kurgulan›r. Bunlar hiçbir zaman gerçektekiyle t›pa t›p benzeflmez.
Bir öykünün, roman›n de¤eri anlat›lan ya da ele al›nan sorunla ölçülmez. Yazar›n onu
iflleyifline, ona bak›fl aç›s›na göre de¤er kazan›r.
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TEST I
1. Afla¤›daki ögelerden hangisi “Matrakç› Nasuh” adl› yaz›n›n ak›fl› içinde yer almaz?
A)
B)
C)
D)

Matematik
Matrak oyunu
Minyatür
Kufllar

2. Çevreyle ilgili ayr›nt›lar flunlardan hangisi için bir ipucu olarak kullan›lamaz?
A)
B)
C)
D)

Anlat›lanlar›n zaman›
Kiflilerin ruhsal durumu
Yazar›n dünya görüflü
Yazar›n anlat›m özelli¤i

3. Yazar ile eseri aras›ndaki iliflkileri belirtmek amac›yla yaz›lan elefltiri yaz›lar›na ne
ad verilir?
A)
B)
C)
D)

Tarihi elefltiri
Ruhbilimci elefltiri
Dilbilimsel elefltiri
Özyaflamsal elefltiri

4. Afla¤›daki yazarlar›m›zdan hangisinin Atatürk ile ve onun unutulmaz yönleriyle
ilgili an›lar› yoktur?
A)
B)
C)
D)

Ruflen Eflref Ünayd›n
Ziya Pafla
Falih R›fk› Atay
Halide Edip Ad›var

5. Afla¤›daki ifadelerden hangisi Sait Faik Abas›yan›k’›n hikayecili¤i ile ilgili de¤ildir?
A)
B)
C)
D)
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Ele ald›¤› insanlar›n yerine kendisini koyma
Çevresine her zaman sevgiyle bakma
S›radan insanlar›n ve bal›kç›lar›n hayat›n› anlatma
Üst seviyedeki insanlar› küçültmekten zevk duyma

