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ÜN‹TE I

GÜZEL SANATLAR VE EDEB‹YAT

*

Güzel Sanatlar ‹çinde Edebiyat›n Yeri

*

Edebiyat›n Bilimlerle ‹liﬂkisi

*

Dilin ‹nsan ve Toplum Hayat›ndaki Yeri ve Önemi

*

Metnin Oluﬂumu

*

Edebî Metin

*

Edebiyat ve Gerçeklik
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☞

BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI

☞

Bu ünitenin sonunda;
*

Güzel sanatlar›n içinde edebiyat›n yerini belirleyebilecek,

*

Edebiyat›n bilim dallar›yla iliﬂkisini kavrayacak,

*

Dilin insan ve toplum hayat›ndaki yerini ve önemini kavrayacak,

*

Metnin oluﬂumunu kavrayacak,

*

Edebî metnin özelliklerini kavrayacak,

*

Edebî gerçekli¤in niteli¤ini kavrayacaks›n›z.

BU BÖLÜMÜN KAZANIMLARI

*

Bilim ile güzel sanatlar›n farkl›l›¤›n› belirler.

*

‹nsan etkinliklerinin güzel sanatlar içindeki yerini belirler.

*

Güzel sanatlar›n hangi ölçütlere göre s›n›fland›¤›n› belirler.

*

Güzel sanat eserlerinin özelliklerini aç›klar.

*

Güzel sanatlar›n insan hayat›ndaki yerini ve önemini belirler.

*

Sanat ve sanatç› iliﬂkisini fark eder.

*

Her düzeydeki ö¤retici ve fayda sa¤layan eserlerle sanat eserlerini birbirinden
ay›r›r.

*

Edebiyat›n güzel sanatlar içerisindeki yerini fark eder.

*

Edebiyat›n dille gerçekleﬂtirilen güzel sanat etkinli¤i oldu¤unu fark eder.

✍

2

NASIL ÇALIﬁMALIYIZ?

✍

*

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

*

Bu ünitede yer alan metinleri dikkatlice okuyunuz.

*

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

*

Size yöneltilen sorular› cevaplay›n›z.

*

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

*

Üniteyi kavramadan di¤er üniteye geçmeyiniz.
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GÜZEL SANATLAR VE EDEB‹YAT

☛

HAZIRLIK
Çevrenizdeki bir heykeli, bir mimarî eseri inceleyiniz. Bu eserler sizde nas›l bir
duygu uyand›r›yo?
Dinledi¤iniz bir ﬂiir ya da müzik parças› sizde birtak›m duygular uyand›r›r m›?
Bir manzara resmi ile gerçek hayattaki manzaray› karﬂ›laﬂt›r›n›z. Bunlardan
hangisi size daha güzel görünür?
AÇIKLAMALAR
PAPATYA : Bileﬂikgiller familyas›ndan 20 - 50 cm yükseklikte, çok dall›, yapraklar›
parçal›, tüysüz, çiçekleri küçük baﬂlar biçiminde toplanm›ﬂ bir y›ll›k otsu bitki.
Papatya Türkiye’de yol kenarlar›nda ve boﬂ tarlalarda bol miktarda yetiﬂir.
Çiçeklerinde taç yapra¤› bulunup bulunmad›¤›na göre üç çeﬂidi vard›r: 1. Yaln›z dilsi
çiçeklerinde taç bulunan chamomilla çeﬂidi; 2. Dilsi ve borumsu çiçeklerinde taç
bulunan papulosa çeﬂidi; 3. Çiçeklerinin hiçbirinde taç bulunmayan recutita çeﬂidi.
Büyük Larousse
Sözlük ve Ansiklopedisi
PAPATYA
Bahar olsun da seyredin

Yapraklar› k›v›r k›v›r;

Nas›l süsler bay›rlar›,

O da ayr› bir güzellik.

Zümrüt gibi çay›rlar›

Boy bos, boyun ipincecik;

Yüze gülen o pek narin

Hem güzel hem nazl›d›r

Gelin yüzlü papatyalar,

Gelin yüzlü papatyalar,

Alt›n gözlü papatyalar.

Alt›n gözlü papatyalar.

Tarlalarda hoﬂa giden
Sar›, turuncu, pembe, mor

Tevfik Fikret
(ﬁermin)

Birçok güzel çiçek olur;
Bence güzeldir hepsinden
Gelin yüzlü papatyalar,
Alt›n gözlü papatyalar.
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☛

1.

Yukar›daki iki metni karﬂ›laﬂt›r›n›z. Aralar›ndaki fark› söyleyiniz.

2.

‹lk metindeki papatyalar›n özellikleri nelerdir?

3.

‹kinci metin gözlem ve inceleme sonucu mu yaz›lm›ﬂt›r? Duygu ve düﬂünce ile
ilgili bir özellik var m›?

Papatya konusunda yaz›lm›ﬂ iki metin okudunuz. Bunlardan ilk metinde
papatyalar ile ilgili ansiklopedik bilgilere yer verilmiﬂtir. Burada papatyalar›n yap›s›,
türleri ve yetiﬂti¤i yerlerden söz edilmiﬂtir. ‹kinci metinde ﬂair do¤ay› süsleyen
papatyalar ile ilgili duygu ve düﬂüncelerini dile getirmektedir. ﬁair duygu ve düﬂüncelerini
güçlendirmek için birtak›m banzetmelere yer vermiﬂ; uyak, ölçü ve söz tekrarlar› ile
naz›m›n güçlü yanlar›ndan yararlanm›ﬂt›r.
Bu iki metinden ilki e¤itim ö¤retim amac›yla yaz›lm›ﬂt›r. Bu amaçla tarih,
co¤rafya, biyoloji, fizik, kimya vb. alanlarda yaz›lan eserler bilimsel eserlerdir.
Bilimsel eserlerde gözleme, deneye ya da say›sal de¤erlere yer verilir.

YARATMAK ‹HT‹YACI
Büyük sanat eserleri yol göstermek, düzletmek iste¤inden de¤il, yaratmak
ihtiyac›ndan do¤muﬂlard›r. Sanat adam› her insan gibi bir çevre içindedir. Orada olup
bitenlerin onda derin yank›lar uyand›rmamas›na imkân yoktur. Ama bütün bunlar
bilinç alt›nda bir süre bulunmadan, hemen ve oldu¤u gibi sanat eserine dönüﬂemezler.
Varl›¤›n bu karanl›k bölgesinde unutulmuﬂ san›lan, gerçekte ise bir ritim ve iklim
hâlinde esrarl› bir surette yaﬂayan yank›lar, bunal›yorlarm›ﬂ gibi kurtulmak çarelerini
ararlar. Düﬂ ve yarat›ﬂ bu kurtuluﬂun iki yoludur. ‹nsan düﬂ görerek, sanat adam›
yaratarak bu iç bask›dan kurtulurlar. Mutlu bir raslant›, bazan tatl› bir bahar ›ﬂ›¤›, bazan
a¤›zda eriyen bir kurabiye, ﬂairden ﬂaire, romanc›dan romanc›ya de¤iﬂen tohumun
bilince düﬂmesini haz›rlar. Onun filizlenmesi, boy atmas›, geliﬂip serpilmesi art›k hayal
gücü ile çal›ﬂma yetene¤ine kalm›ﬂt›r.
Suut Kemal Yetkin
Denemeler

☛

1.

Sanat eserinin amac› nedir?

2.

Sanatç› niçin eserini yazar?

3.

Sanatç› niçin kendini bunal›yormuﬂ gibi hisseder?

4.

Sanat ve sanatç› aras›nda nas›l bir iliﬂki vard›r?

‹nsanda bir tak›m güzel duygular uyand›ran, insana bir coﬂku ve heyecan veren
eserlere sanat eseri denir. Sanat eserleri insan›n duygu ve hayal dünyas›n› geliﬂtirir,
zenginleﬂtirir.
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‹lk ça¤lardan beri insanlar sanat etkinli¤i ile u¤raﬂm›ﬂlard›r. Ma¤aralarda yaﬂayanlar
dahi yaﬂad›klar› mekân›n duvarlar›n› çeﬂitli renklerde desen ve motiflerle
süslemiﬂlerdir. De¤iﬂik dönemlerden günümüze pek çok araç gereç ile insan, hayvan
heykelleri ve çeﬂitli duvar süslemeleri kalm›ﬂt›r.

☛

Bu dönemden kalma eserleri bulmaya çal›ﬂ›n›z. Buldu¤unuz eserlerin ne gibi
özellikleri vard›r?
Sanat eserleri insan›n maddî ve manevî pek çok gereksinimini karﬂ›lar. Bunlar›n
bir k›sm› göze, bir k›sm› da kula¤a hitap eder. Bu sanat dallar›ndan ﬂiir, edebiyat, müzik
kula¤a; resim, foto¤raf, mimarî, heykel de göze hitap etmektedir. Bunlar aras›nda hem
göze hem kula¤a hitap eden sanatlar da vard›r. Tiyatro, opera, bale, sinema vb.
Bir tiyatro, opera ya da baleye gidiniz. ‹zledi¤iniz oyunun hangi bölümlerinde
fonetik, hangi bölümlerinde plastik sanatlar›n izleri bulunmaktad›r? Bu tür sanatlarda
dekor, ›ﬂ›k ve kostümün sanat›n gücünü art›rd›¤›na dikkat ediniz.
Sanat dal›yla u¤raﬂan kiﬂiye sanatç› denir. Sanatç› ortaya koyaca¤› esere duygu,
düﬂünce ve hayal gücüyle birlikte el becerisini ve eme¤ini katar.
Sanatç›, insanlar›n ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak amac›yla yap›lan bir e¤itimin yan›s›ra
ve deneyim ve ustal›k (beceri) gerektiren el eme¤ine dayanan faaliyetlere zanaat denir.
Terzilik, berberlik, demircilik vb.

BÜTÜN YAZ
Ne güzel geçti bütün yaz,
Geceler küçük bahçede...
Sen zambaklar kadar beyaz
Ve ürkek bir düﬂüncede
Sanki mehtapl› gecede,
Hülyan, eﬂi¤i aﬂ›lmaz

Ahmet Hamdi Tanp›nar

Bir saray olmuﬂtu bize;
Bir çözülmez bilmecede.
Ne güzel geçti bütün yaz
Geceler küçük bahçede
Ahmet Hamdi Tanp›nar
(Ça¤daﬂ Türk ﬁiiri Antolojisi
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☛

1.

Yukar›daki ﬂiir sizde ne gibi duygular uyand›r›yor?

2.

ﬁair neyin özlemi içerisindedir?

3.

Metinde, sevgili neye benzetiliyor?

Edebiyat, resim, müzik, mimarl›k ve heykeltraﬂl›k gibi güzel sanatlar›n aras›nda
yer almaktad›r.
Duygu ve düﬂüncelerimizi söz veya yaz› ile dile getiririz. Ancak bu dile getiriﬂte
sözün güzel ve etkili söylenmesine özen gösteririz.
Edebiyat, Arapça “edep” sözcü¤ünden türemiﬂtir. Edep söcü¤ü “e¤itim, iyi
terbiye, naziklik, incelik” gibi anlamlara gelir; ancak burada kastedilen, ruhun
e¤itilmesidir. ‹ﬂte ﬂiir, öykü, roman, tiyatro ve sinema (film) gibi eserler karﬂ›s›nda bir
heyecan ve coﬂku duyar ve ruhumuzun dinginli¤ini hissederiz.

☛

Peki edebiyat nedir?
Duygular›, düﬂünceleri, olaylar› söz veya yaz› ile güzel ve etkili bir biçimde
anlatma sanat›na edebiyat denir.
Edebiyat; duygu, düﬂünce sevinç, umut, üzüntü, tasa, kayg› gibi bireysel duygular
›ve toplumsal hayattaki olaylar› yans›tan bir sanat dal›d›r.
Öte yandan belirli bir bilim alan›nda yaz›lm›ﬂ eserlerin tümü için de edebiyat sözü
kullan›l›r: t›p edebiyat›, hukuk edebiyat› gibi. Bu anlamda bilim adamlar› aras›nda
“literatür” sözcü¤ü yayg›n olarak kullan›l›r. Bunun yan›nda edebiyat ile ilgili kurallar›
ö¤reten bilim dal›na da edebiyat denir. Örne¤in naz›m, nesir, ölçü, gazel, koﬂma gibi
kavramlar›n ö¤retildi¤i bilim dal›n›n ad› edebiyatt›r. Ayr›ca belirli bir döneme ya da
sanat anlay›ﬂ›na ba¤l› kal›narak yaz›lan eserlere de edebiyat denir. Halk edebiyat›,
Tanzimat edebiyat›, Klâsik edebiyat gibi.
Dilimizde kullan›lan “edebiyat yapmak” sözü ise herhangi bir konuda güzel ve
etkili bir ﬂekilde konu d›ﬂ› gereksiz konuﬂmalarda bulunmak demektir; ancak bu tutum,
edebiyat›n amac› ile ilgili de¤ildir.
Arapçada ilmül edep (edep bilimi) ad› alt›nda “söz ve yaz›da yanl›ﬂ yapmamay›
ö¤reten bilim” anlam›nda kullan›lan edebiyat sözü bizde Tanzimat Döneminden sonra
kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Daha önce bu anlamda ﬂiir ve inﬂa (nesir) sözleri
kullan›lmakta idi. Edebiyat terimini ilk kez ﬁinasi bir yaz›s›nda “fenni edep” (iyi ahlak
ö¤retti¤i için) edep anlam›nda kullanm›ﬂt›r. Daha sonra Nam›k Kemal, Recaîzade
Mahmut Ekrem gibi yazarlar taraf›ndan kullan›lan bu sözcük zamanla, iyi ahlak
ö¤reten bilim anlam›ndan sanat ö¤reten bilim anlam›n› kazanm›ﬂt›r.

☛
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Sanat eseri olarak edebiyat› bir kez de siz tan›mlay›n›z.
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Edebiyat› duygu, düﬂünce, hayallerin söz veya yaz› ile güzel ve etkili bir biçimde
anlat›lmas› olarak tan›mlad›n›z, de¤il mi?
ANLAMA, YORUMLAMA
ATATÜRK’ÜN EDEB‹YATLA ‹LG‹L‹ GÖRÜﬁLER‹
Edebiyat; ister nesir hâlinde olsun, ister naz›m biçiminde olsun, t›pk› resim gibi,
heykelt›raﬂl›k gibi, özellikle musiki gibi güzel sanatlardan say›lagelmektedir.
Beﬂeriyette en olumlu bilim, en ince teknik temellerine dayanan hayatla, kanla
karﬂ›laﬂmak kendileri için mukadder olan askerlik gibi yüksek bir ideal meslek bile,
kendini içinde bulundu¤u topluma anlatabilmek, bu büyük insanl›k ve kahramanl›k
yolculu¤unu haz›rlayabilmek için uyand›r›c›, amaçland›r›c›, yürütücü ve sonunda
fedakâr ve kahraman yap›c› vas›tay› edebiyatta bulur. Böylelikle, edebiyat›n her insan
toplumu ve bu toplumun hâl ve gelece¤ini koruyan, koruyacak olan, her teﬂekkül için,
en esasl› e¤itim vas›talar›ndan biri oldu¤u kolayl›kla anlaﬂ›l›r. Edebiyat›n gayesi;
bence, çocuklara dünyay›, insanl›¤› göstererek, anlardaki inceleme ve kaynaﬂt›rma
yeteneklerini geliﬂtirmek onlar›n kendi baﬂlar›na çal›ﬂmalar›n› sa¤lamak, bütün bu
yetenekleri kendi toplumlar›n› geliﬂtirme yolunda kullanmay› ö¤retmek olmal›d›r.
Mustafa Kemal Atatürk

☛

1.

Yukar›daki metinde geçen “beﬂeriyet, hâl, mukadder” sözcüklerinin anlamlar›n›
sözlükten bulunuz.

2.

Yukar›da say›lan sanatlardan hangileri göze, hangileri kula¤a hitap eder?

3.

Atatürk’e göre edebiyat hangi sanat dallar› aras›nda yer al›r?

4.

Edebiyat›n gücü nas›l ifade ediliyor?

5.

Edebiyat›n amac› nedir?

ÖLÇME DE⁄ERLEND‹RME
*

Edebiyat güzel sanatlar içerisinde hangi türe girer?

*

Fonetik sanatlar nelerdir?

*

‹lk ça¤lardan kalma heykelcikler, ma¤ara duvarlar›n› süsleyen resim ve motifler
hangi sanat türünü oluﬂturur?

*

Bilimsel eser ile edebî eser aras›nda ne fark vard›r?

*

Güzel sanat eserlerinin özellikleri nelerdir?

*

Sanatç› kime denir?
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SERBEST OKUMA PARÇASI
SANATÇININ HAYATI VE ESER‹
Sanatç› gerek çocukluk döneminde, gerek daha sonraki dönemlerde günlük hayat›
yaﬂamakta acemidir. Pratik kafadan yoksundur. Haklar›n› ve ç›karlar›n› korumakta
baﬂar›s›zd›r. Ö¤renci ise hocan›n, memur ise amirin gözüne girme¤i bilmez. Manen ve
maddeten lokmalar›n› hep baﬂkalar›na kapt›r›r. O çocukluk ça¤›nda bile ancak hâlen
çevresinden uzaklaﬂt›¤› “kaç›ﬂ” sonucu baﬂka dünyalara göç etti¤i zaman gerçek
hayat›n› yaﬂar ve mutlulu¤u tadar.
Ressaml›¤a e¤ilimi varsa, o bir renk ve çizgi denizinde yüzer. Mevsimin durumuna ve günün saatine göre renk ve çizgilerin, bir an için bile olsa, belirli bir ﬂekilde
birleﬂmesi karﬂ›s›nda o derin zevki duyar, kendinden geçer. Nas›l ki insan›n tabiat›
bozmas› neticesinde meydana gelmiﬂ çirkinlikler ve zevksizlikler onu son derece
rahats›z eder.
O bir müzisyen olacaksa, dünya onun için ses ve ritim denizidir, sonu gelmeyen
bir konserdir. Ona dereler ayr›, yapraklar ayr›, elektrik telleri ayr› bir ﬂark›y› söyler. O
gecenin sessizli¤i içinde kimsenin duymad›¤› bir ninniyi dinler.
Yok bir hikâyeci veya romanc› olacaksa, sanki dünya bir tiyatro sahnesi imiﬂ de o
seyirci koltu¤unda yerini alm›ﬂ gib, bakar bakar, kendisini unutarak, baﬂkalar›n›n
hayat›n› seyreder. Seyretti¤i insanlar›n sevinçlerini ve ac›lar›n› da kendi içinde yaﬂar.
‹nsan ruhunun s›rlar›na erdi¤ini düﬂündü¤ü için bir manevî zenginlik, bir dolgunluk
hissi duyar.
Âdile Ayda
( Bir Demet Edebiyat )
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EDEB‹YATIN B‹L‹MLERLE ‹L‹ﬁK‹S‹.

☛

HAZIRLIK
Bir hikâye, roman ya da tiyatro eserini inceleyiniz. Sanatç› eserini yazarken hangi
bilim dallar›ndan yararlanm›ﬂt›r?
Edebî eserler hangi bilim dallar›ndan yararlan›r? Araﬂt›r›n›z.

AÇIKLAMALAR
GEY‹KLER, ANNEM VE ALMANYA
O gece ‹stanbul’da üçüncü gecemizdi. Üçüncü ve son gecemiz. Ertesi sabah
annem, Almanya’ya babam›n yan›na gidecekti, anneannemle ben Çay’a dönecektik.
Afyon’un Çay ilçesinde oturuyoruz biz, anneannemin, dedemden kalma dul maaﬂ›yla
geçiniyoruz, kardeﬂimi de orada, teyzemgilde b›rakt›k. ‹stanbul’da anneannemin uzak
bir akrabas›na konuk olduk. Ev sahibimiz de yaln›z yaﬂayan yaﬂl› bir dul han›m. Kocas›
D›ﬂiﬂlerinde görevliymiﬂ. Gençliklerinde çok ülke gezmiﬂler, çok insan tan›m›ﬂlar, hiç
çocuklar› olmam›ﬂ, çocuklar› çok severmiﬂ. O gece gençlik serüvenlerini anlatt›,
f›kralar söyledi, foto¤raflar gösterdi, çok e¤lendirdi bizi. Yatma saati geldi¤inde
anneme iyi geceler dilerken “K›skan›yorum, seni.” dedi. Almanya’ya gideceksin.
Almanya.... ah Almanya.... ne günlerdi. Tanr›m.... en çok e¤lendi¤im ülkelerden birisi
oras›d›r. “
Yatt›¤›m›z oda t›kl›m t›kl›m eﬂya doluydu; Koltuklar, sehpalar, sehpalarda türlü
türlü süs eﬂyalar›, duvarlarda resimler, foto¤raflar... bir köﬂede de bizim naylon
torbalar›m›z ve filelerimiz. Anneannem beni daha ilk geldi¤imiz gün s›ms›k› tembihlemiﬂti:
“Aman dikkatli ol. Mihriban Han›m›n eﬂyalar› antikad›r, zarar verirsen ödeyemeyiz.”
Hiçbir yere çarpmamaya çal›ﬂarak soyundum, yata¤a girip anac›¤›ma sokuldum.
Annem, bir süre sonra beni uyudu san›p yavaﬂça yataktan ç›kt› ve anneannemin yatt›¤›
koltu¤a gitti. F›s›r f›s›r konuﬂmaya baﬂlad›lar. Arada bir babam›n ad› geçiyordu.
Konuﬂtukça sinirlenmeye baﬂlad›lar, sinirlendikçe f›s›lt›y› unuttular. Art›k her söyleneni
duyabiliyordum. Anneannem, anneme “boﬂan” diyordu. “O adamdan hay›r
gelmeyece¤ini biliyorsun, bir de gidip elin memleketlerinde sefil olacaks›n. Boﬂan; hiç
de¤ilse koca yumru¤u eksilsin tependen. Çocuklar›na babal›k etmeyi ﬂimdiye dek
bilmeyen adam, bundan sonra m› adam olacak?..” Annem direniyordu. “Bunca y›ldan
sonra m›?” diyordu, “Çocuklar...” diyordu. “Nas›l olur? Ne yapar›m?” diyordu...
Daha neler konuﬂmad›lar... Babam›n Almanya’ya gittikten sonra iyice
bozuldu¤unu, bize hiç para göndermedi¤ini, neler neler... Baﬂkalar› da gidiyormuﬂ
Almanya’ya ama onlar canlar›n› diﬂlerine tak›p çal›ﬂ›yor, çocuklar›n›n gelece¤ini
kurtarmaya u¤raﬂ›yorlarm›ﬂ. Benim babamsa vurdumduymazm›ﬂ, ak›ls›zm›ﬂ. Annem
de eskisi gibi say›p sevmiyormuﬂ onu. Eski iyi günlerinin hat›r› için, çocuklar›n›n hat›r›
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için sabrediyormuﬂ ﬂimdilik. Almanya’da babam› bir kez daha zorlayacakm›ﬂ düzenli
yaﬂamaya, bu son deneme olacakm›ﬂ. Olmazsa o zaman ayr›l›rm›ﬂ. Hem Almanya’da
bir iﬂ bulabilirse bize gerekti¤ince sahip ç›karm›ﬂ.
Anneannem “Bu benim son ö¤üdümdü. Yar›n uçakta olacaks›n. Madem bu ölçüde
kararl›s›n hiç de¤ilse erken yat, bilmedi¤in memletlere uykusuz varma, gözün aç›k
olsun.” dedi ve iyi geceler dileyip yorgan› baﬂ›na çekti.
Annem usulca sokuldu yan›ma. Elini uzatt›, yüzümü okﬂayacakt›, vazgeçti.
S›rtüstü yat›p gözlerini tavana dikti. Hâlâ uyuyormuﬂ gibi k›p›rt›s›z duruyordum. Aral›k
pencereden ay ›ﬂ›¤› giriyordu içeri. Hiç ses yoktu. Öyle bir sessizlik ki neredeyse cam›
geçen ay ›ﬂ›¤›n›n sesini duyaca¤›m. Almanya’daki kentlerin, kentlerdeki fabrikalar›n
sesini duyaca¤›m, annemin yar›n binece¤i uça¤›n sesini duyaca¤›m.
Bo¤az›ma dek t›kand›m. Boynumdaki damar hiç böyle atmam›ﬂt›. A¤lamak
istemiyorum. A¤larsam burnum akacak, burnumu çekersem annem a¤lad›¤›m› bilecek.
Uyuyamayacak, uyuyamazsa yar›n güçsüz kalacak. Anneannem hakl›, çok zay›flad›
annem. A¤lamamal›y›m. Her ﬂey bir yana, a¤lad›¤›m› görürse annem utançtan
ölece¤im. Hay›r. Görmemeli... bilmemeli... Bütün çabam boﬂa gitti. Tutam›yordum
kendimi. Sel gibi geliyordu gözlerimden yaﬂlar. Yast›¤›m s›r›ls›klam oldu. ‹yice
gömüldüm yorgan›n alt›na. Burnumu çekmemeye u¤raﬂt›¤›m için nefes alamaz oldum.
Az›c›k aralad›m yorgan›, annemin gözleri hâlâ tavanda. Bu gözyaﬂlar› düﬂman›m
benim. Onlarla savaﬂ›rken annemi seyrediyorum. Oysa tek iste¤im anneme doyas›ya
bakmak. Pis gözyaﬂlar›, kötü gözyaﬂlar›, yok olas› gözyaﬂlar›, yar›n istedi¤iniz kadar
ak›n. Ama ﬂimdi, bu gece rahat b›rak›n beni, perde gibi inmeyin gözlerime. Anneme
bakmak istiyorum ben.
Annem, iyice zay›flam›ﬂ annem dünya güzeliydi. Ay ›ﬂ›¤› boynunu, çenesini,
yana¤›n› ayd›nlat›yordu, gözleri gölgede hep öyle tavana dikili. Sabah›n alacas› ay›n
rengini soldurana dek seyrettim annemin yüzünü. Kimi an “‹ﬂte ﬂimdi yan›mda
yat›yor.” diye düﬂünüyor, sevinçten ba¤›ras›m geliyordu. Hemen ard›ndan, “Yar›n
yok!” diyordum.
Bir bilseniz neler etti o gece ay ›ﬂ›¤›, annemin yüzünü durmadan de¤iﬂtirdi. Bir
bak›yorum sisler buharlar içinde gibi belli belirsiz. Bir bak›yorum bizim Çay’da yol
yap›l›rken toprak alt›ndan ç›kard›klar› kad›n heykelinin yüzü gibi k›p›rt›s›z, dümdüz.
Bir anneannemin yüzü gibi k›r›ﬂ k›r›ﬂ, bir gelinlik foto¤raf›ndaki gibi gülümsüyor...
Ben öyle hem a¤lar, hem bakar, hem annemin nelere benzedi¤ini ay›rd etmeye
u¤raﬂ›rken bir “offff” çekip benden yana dönüverdi annem.
– Yeter art›k...yeter... yeter... yeter diyorum sana.
Yaln›z benim duyabilece¤im k›s›k bir sesle, böyle azarlad› beni. Sonra sar›l›p
tekrar tekrar öptü gözlerimi, yanaklar›m›. Yine azarlad›, yine öptü.
–Ya ben ne yapay›m, dedi. Anadan ayr›lmak zorsa, evlatlardan ayr›lmak daha zor.
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O böyle söyleyince a¤lamaktan duydu¤um utanç yitip gitti. Sar›ld›k birbirimize,
ikimiz de gülmeye baﬂlad›k. Bilmem size hiç böyle oldu mu? Olmuﬂtur, mutlaka
olmuﬂtur. Hani gülün pembesi var ya, kokulu gülün pembesi, iﬂte öyle baﬂtan aya¤a
pembelik içinde kald›k. Sabah›n alacas›nda iki pembe gül... Havada savrulan kucaklar
dolusu gül yapra¤›... Her bir yaprak camdan s›zan ›ﬂ›k oklar›na tak›lm›ﬂ f›r f›r dönüyor.
Gökten gül yapra¤› ya¤›yor, annemin kokusu, gül kokusu... Annem, babam ben,
kardeﬂim elele tutuﬂmuﬂ dünüyoruz, giysilerimiz gül yapra¤›ndan. Yanaklar›m›za,
gözlerimize gül yapraklar› konuyor. Dönüyoruz, dönüyoruz... hepimiz gül yapra¤›y›z.
Sabah ›ﬂ›¤› bir yan›m›zdan öte yan›m›za geçiyor, hepimiz saydam pembeyiz.
Uyumuﬂum...
Yazar rüyas›nda üstünde geyik resimleri bulunan kilimlerini annesi ve babas› ile
birlikte bir derenin kenar›nda y›kar. Renk renk olan kilimleri sulara basarlar. Sular›n
içinde geyikler koﬂar gibi olur, babas› küçük k›z› havaya atar; kendisinin bulutlara
kadar ç›kt›¤› hissine kap›l›r. Kendi varl›¤›n› annesinin varl›¤›yla bütünleﬂtirir.
Mutluluktan yorgun düﬂüne kadar e¤lenir.
Hikâye ﬂu cümlelerle sona erer:
Kap›n›n ziliyle uyand›m. Anneannem akﬂam yatt›¤› koltukta oturmuﬂ beni
seyrediyordu.
– Günayd›n k›z›m, “dedi.
– Günayd›n, “ dedim, “annem gitti mi?
– Evet gitti. Bir saat önce yolcu ettik. Seni uyand›rmak istemedi. Gece çok geç
uyumuﬂtun.
Burnum s›zlay›verdi. Yine baﬂlarsam a¤lamaya. Hay›r... hay›r... a¤lamayaca¤›m
art›k. Ben bir su damlas›y›m. ‹natç› bir su damlas›y›m. Büyümek için savaﬂaca¤›m.
Mutlu düﬂleri gerçekleﬂtirmek için savaﬂaca¤›m.
Yata¤› toplad›m, çarﬂaf› özenle katlad›m, yast›¤›n k›l›f›n› ç›kartt›m. Anneannem
ﬂaﬂk›nl›kla izliyordu beni.
– Ne olacak o k›l›f, dedi.
– Y›kayaca¤›m. Yoksa Mihriban Han›m Teyze beni çiﬂli bir k›z san›r. Hem de
yatak yerine yast›¤› ›slatan biri.
Nursel Duruel

☛

Yukar›da okudu¤unuz hikâyeyi özetleyiniz.
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Sanat eserleri ortaya konurken zaman zaman di¤er bilimlerden yararlan›r.
Yukar›da okudu¤unuz hikayede de yazar çeﬂitli yönlerden bilim dallar›ndan
yararlanm›ﬂt›r.
Hikâyenin olay› ﬂöyledir:
Afyon’un Çay ilçesinde yaﬂayan baba iﬂçi olarak Almanya’ya gitmiﬂtir; çocuklar›na
babal›k etmeyi bilmeyen adam oraya gittikten sonra iyice bozulmuﬂtur. Anne,
anneannenin boﬂanma ›srar›na karﬂ› “ iyi günlerin hat›r› için, çocuklar›n hat›r› için” bir
kere daha kocas›na düzenli hayata dönmesi için teklif götürecektir. Gerekirse kendisi
de orada iﬂ bulup çocuklar›na sahip ç›kacakt›r.
Hikâye küçük k›z›n a¤z›ndan anlat›lm›ﬂt›r. 1960’tan sonra yüz binlerce insan›m›z
ekmek paras› kazanmak için Almanya baﬂta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesine
gitmiﬂtir. Gidenlerin geride b›rakt›klar› eﬂleri, çocuklar› pek çok s›k›nt›lar yaﬂam›ﬂt›r.
Bu ayr›l›klar yüzünden aileler parçalanm›ﬂ; çocuklar anne, babaanne, anneanne ya da
yak›nlar›n›n bak›m›na b›rak›lm›ﬂt›r.
Bütün bu olaylar› yazar anlat›rken çeﬂitli bilim dallar›ndan yararlan›r. Örne¤in
ailenin geçimini sa¤lamak üzere baban›n Almanya’ya gitmesi ekonominin; ailelerin
parçalanmas›, eﬂlerin boﬂanmak zorunda kalmas›, çocuklar›n anneanne, babaanne ve
yak›nlar›n›n yan›nda kalmas› sosyolojinin; çocuklar›n anne baba özlemi içinde
büyümeleri, buna ba¤l› olarak yaﬂanan ruhsal sorunlar psikoloji biliminin alan›na
girmektedir. Öte yandan öyküde özetlenerek verilen k›s›mlarda küçük k›za çocu¤unun
düﬂleri, hayalleri, annesi ile olan ilgisini su damlas› sembolü ile anlatmas›, metafizi¤in
alan›na girmektedir.
Görüldü¤ü gibi ﬂairler, yazarlar edebiyat eserlerini ortaya koyarken di¤er bilimlerden
yararlanmaktad›r.

☛

Edebiyat›n di¤er bilim dallar›yla iliﬂkisini söyleyiniz.
Güzel sanatlar›n bir dal› olan edebiyat›n di¤er bilim dallar›yla ilgisi vard›r. Bir
sanatç›n›n ortaya koydu¤u eser psikoloji, sosyoloji, felsefe ve tarih vb. bilimlerle ilgili
olabilir. Sanatç› sosyal bir çevre içerisinde yaﬂar; eserini ortaya koyarken de bu çevreden
etkilenir. Ele ald›¤› eserde kiﬂisel duygu, düﬂünce ve izlenimlerini anlatt›¤› gibi
toplumun gelenek, görenek, inanç gibi de¤erlerini de ele alabilir. Bir sanatç›n›n yaﬂam›
da ortaya konan eser kadar önemlidir. Örne¤in Reﬂat Nuri Güntekin’in “Çal›kuﬂu” adl›
roman› incelenirken; yazar›n içinde bulundu¤u ruhsal durumu belirlerken pisokolojiden,
sanatç›n›n yetiﬂti¤i sosyal çevreyi incelerken sosyolojiden; yazar›n etkilendi¤i ak›mlar›
ve dünya görüﬂünü belirlerken felsefeden, eserin yaz›ld›¤› dönemi incelerken de tarih
biliminden yararlan›l›r.
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ANLAMA YORUMLAMA
Aﬂa¤›da okuyaca¤›n›z metin Peyami Safa’n›n Dokuzuncu Hariciye Ko¤uﬂu adl›
roman›ndan al›nm›ﬂt›r.
Romanda on beﬂ yaﬂ›nda olan genç yedi yaﬂ›ndan beri baca¤›ndaki kemik
hastal›¤› yüzünden Dokuzuncu Hariciye Ko¤uﬂu’na yat›r›l›r. Baca¤› aç›l›r, bak›l›r.
‹yileﬂmesi için sakin ve heyecans›z bir hayat sürmesi gerekir. Ancak içinde bulundu¤u
koﬂullar böyle bir hayat›n sürmesine engel olur. Genç, Annesinin akrabas› olan
Paﬂan›n k›z› Nüzhet’i niﬂanl›s› Dr. Ragip’ten k›skan›r. Bu ac›l› ve heyecanl› durum
baca¤›ndaki yaran›n artmas›na neden olur. Genç iyileﬂmek için ameliyat olmak zorunda kal›r ve bu amaçla hastaneye yat›r›l›r.

☛

Aﬂa¤›daki bölümde ameliyat olacak gencin s›k›nt›l› günlerinden biri anlat›lmaktad›r.
ÇI⁄LIKLAR SAAT‹
Pansumanlar baﬂlad›.
Kap›n›n önünden hastabak›c› kad›n›n kuca¤›nda yedi sekiz yaﬂlar›nda bir çocuk
geçirdiler.
Koridor tenhalaﬂt›, sesler kesildi, ko¤uﬂun bütün ruhu sindi ve bütün zekâs› bir tek
›st›rab›n üstüne e¤iliyor.
Keskin bir ç›¤l›k, koridorun havas›nda büyük bir uçurum açarak ta diplere kadar
gitti. Sonra ses kesildi. M›r›lt›lar, hafif bir ç›¤l›kla kar›ﬂan uzun bir inilti.
Gerildim ve yata¤›n içinde sivrildim. Bir avucumda ﬂilteyi s›k›yorum.
Kolu sar›l› bir çocuk daha geçiyor. Ses yok, ilerliyorum. Korkudan elimi yüre¤ime
bast›m.
Kap›mda bir adam...
Bana:
– Haz›rlan! dedi, bundan sonra s›ra sende.
Ne s›ras›? Bilmiyorum. Ameliyat m›? Pansuman m›? Ne yapacaklar?
Bir ç›¤l›k daha koptu ve kula¤›m›n deli¤inden giren bir y›ld›r›m gibi vücudumu
korkuyla yakarak da¤›tt›. Birdenbire gevﬂeyerek çöküvermiﬂtim.
Hastabak›c›lar odama girdiler.
– Haydi gelin, dediler.
Titreyerek baca¤›m› yataktan uzatt›m. Terliklerimi görüyor, fakat sa¤lam aya¤›m›
bile içine sokam›yorum, ﬂaﬂk›nl›ktan kaç›yor, bir türlü giyemiyordum.
Kad›nlardan biri:
– O kadar korkma, o kadar korma. Pansuman bu. Her gün yap›lacak. Al›ﬂ, diyordu.
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Kollar›ma girdiler.
Pansuman odas›na girince operatörü görerek biraz ferahl›yordum. Fakat iﬂinin
ciddiyeti aras›nda benimle eski hastalar aras›ndaki fark› o kadar unuttu ki aﬂinal›k bile
etmeden yaln›z yaln›z t›marc›ya emir verdi:
– Masaya yats›n!
Masaya yat›rd›lar. Dizimi süratle çözüyorlard›. Operatör baﬂucuma geldi. Yaraya
bakarak benimle konuﬂuyordu.
– Sen dün gece neler yapm›ﬂs›n? Hastane birbirine girmiﬂ. Burada yaln›z sen
misin? Alt› yaﬂ›ndaki çocuklar var. Fakat hastal›k sinirlerini çok yormuﬂ olacak.
Bakal›m? H›mmm. Buradaki ar›za yere düﬂmekten. Fena zedelenmiﬂ. Peki peki dur...
Korkma! Az m›?... Peki... Ha!... Dur, dur... H›mm... Pekâlâ...
Yan›ndakilere emir verdi:
– Pansuman.
Bana döndü.
– Yar›n ilk ameliyat› yapaca¤›z. Ondan sonra netice belli olur. Bugünlük bu kadar.
Sonra iki küçük sille ile yana¤›m› okﬂad›.
– Haydi... Korkma o kadar... Buradan ba¤›rmamay› ö¤rendikten sonra ç›kacaks›n!
Peyami Safa
(Dokuzuncu Hariciye Ko¤uﬂu)

☛

1.

Ameliyat olacak genç hangi duygular içerisindedir?

2.

Yazar niçin ç›¤l›klar at›yor?

3.

Doktor hasta gence ne teﬂhisi koyuyor?

4.

Metinde hangi bilim alanlar›yla ilgili bölüler bulunmaktad›r?

ÖLÇME DE⁄ERLEND‹RME
Reﬂat Nuri Güntekin’in Çal›kuﬂu roman›n› okuyunuz ve bu eserdeki herhangi bir
bölümü inceleyiniz. Yazar hangi bölümlerde hangi bilim dallar›ndan yararlanm›ﬂt›r.
Belirtiniz.
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D‹L‹N ‹NSAN VE TOPLUM HAYATINDAK‹ YER‹ VE ÖNEM‹.

☛

HAZIRLIK
Bir toplumda dil olmazsa insan iliﬂkileri nas›l olur?”
Kültürel eserler yüzy›llar boyu varl›klar›n› nas›l korumuﬂlard›r? Bu tür eserlerin
korunmas›nda ve yaﬂat›lmas›nda dilin rolü var m›? Araﬂt›r›n›z.
Arkadaﬂ›n›zla konuﬂurken kulland›¤›n›z dil ile ö¤retmeniniz karﬂ›s›nda
kulland›¤›n›z dil ayn› m›d›r? De¤ilse arada ne gibi farl›l›klar vard›r?
AÇIKLAMALAR
D‹L VE EDEB‹YAT
Edebiyat dile dayan›r. Bir ﬂiirde, hikâyede, romanda, tiyatroda, bize heyecan veren
o derin ve ulvî hisler, kafam›z›n içinde bir dünya yaratan hayaller ve tasvirler,
varl›klar›n› ve tesirlerini kelimelere borçludur. Musikide ses, resimde boya, mimarîde
taﬂ ne ise edebiyatta da kelime odur.
Bir dil zenaatkâr› olan gerçek edebiyatç› bunu çok iyi bilir. Yaln›z safdiller, edebiyat›n bu maddî temelini unutarak, onu his ve hayal san›rlar. Kafas›nda çok parlak
hayaller oldu¤u halde ﬂiir yazamad›¤›ndan ﬂikâyet eden ressam arkadaﬂ›na Mallarmé
“Dostum, ﬂiir hayallerle de¤il, kelimelerle yaz›l›r.” der.
Duymak, düﬂünmek, zengin bir hayal gücüne sahip olmak, ﬂüphesiz, mühim bir
ﬂeydir. Sanatkâr, dünyay› baﬂkalar›ndan farkl› gören insand›r. Fakat duygular›n› dile
getirmeyen bir kimseye de sanatkâr denilemez.
Anlatabilmenin güçlü¤ünü hissetmeyen yazar yoktur. Makberin Mukaddime’sinde
Hâmid bundan ﬂikâyet eder. Mai ve Siyah roman›nda ﬂâir Ahmed Cemil dil ile duygu
aras›ndaki uçurumu çok güzel belirtir. Orhan Veli, o güzel “Anlatam›yorum” ﬂiirinde
ayn› dertten ﬂikâyetçidir. Tanp›nar, yaz›lar›nda ›srarla dil üzerinde durur.
Duyulara, duygulara, hayallere en uygun kelimeleri nas›l bulmal›? Yaz›lan ve
konuﬂulan dilde aﬂa¤› yukar› ayn› manaya gelen beﬂ alt› kelime ve tabir vard›r. Yazar
bunlardan birisini seçer. Sanat bu seçimle baﬂlar.
Dil deyince daima ﬂunu hat›rdan ç›karmamak lâz›md›r. Dil, insan›n ve hayat›n en
canl› parças›d›r. Kelime ile hayat aras›nda çok ince damar ve sinir a¤lar› ile örülü
münasebetler vard›r. Küçük ses organizmalar›ndan ibaret olan dili, hayat kadar mühim
yapan da budur. Yerinde kullan›lmayan bir kelime ebedî olacak bir m›sray› topal ve sakat
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yapar. Bundan dolay› gerçek sanatkâr kulland›¤› her kelime üzerinde titrer. Yahya Kemal
baz› ﬂiirlerini 20-30 y›lda bitirebilmiﬂtir. Fakat Türk edebiyat›nda onun kadar büyük bir ﬂair
de yetiﬂmemiﬂtir. Türk dili var oldukça onun ﬂiirleri de yaﬂayacakt›r.
Dil üzerinde düﬂünmeyiﬂ, dil ile edebiyat, dil ile hayat aras›ndaki derin münasebet
hakk›nda sa¤lam bir görüﬂe sahip olmay›ﬂ bize çok pahal›ya mal olmuﬂtur. Arapça ve
Farsça ile Türkçe aras›ndaki fark› hesaba katmayan Divan ﬂairleri, bu gafletlerinin
cezas›n› unutulmakla yani ölümle ödemiﬂlerdir. Dil, s›k› s›k›ya millî varl›¤a, hayata ve
cemiyete ba¤l›d›r. Bu basit hakikati Türk edebiyatç›lar› çok geç, yirminci yüzy›l›n
baﬂ›nda ö¤renmiﬂlerdir. Tevfik Fikret gibi halk› uyand›rmak isteyen büyük ﬂairlerin bile
bu basit hakikati bilmeyiﬂleri hayret vericidir. Bugün hâlâ dil ile hayat, dil ile millet ve
sanat aras›ndaki münasebeti bilmeyen yazarlar›n var oluﬂu, bu münasebeti anlaman›n
inan›lmaz derecede güç oldu¤unu gösteriyor.
Genç Türk yazarlar›n›n sadece bu hakikati ö¤renmeleri için, biz edebiyat
tedkikçileri gibi, o hüzün verici ﬂiir, hikâye, piyes ve roman mezarl›klar›ndan
geçmelerini isterdim.
Dil ile edebiyat aras›ndaki münasebet tek bir ﬂekilden ibaret de¤ildir. Bunu “damar
ve sinir a¤›” benzetmesi ile yukar›da da belirtme¤e çal›ﬂt›m. Dilde on binlerce kelime,
tabir ve ifade ﬂekli vard›r. Bunlardan her birinin huyu ve suyu farkl›d›r. Hiç bir dilci
bunlar› bir yazara ö¤retemez. Yazar onlar› bizzat yaﬂayarak ve deneyerek ö¤renir.
Edebiyatta “ﬂahsî üslûp” denilen ﬂey bu tecrübenin bir neticesidir. Seçti¤i kelime,
yapt›¤› cümle bir edebiyatç›y› yaﬂat›r veya öldürür.
Mehmet Kaplan
(Kültür ve Dil)

☛
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1.

Dil ile edebiyat aras›nda nas›l bir iliﬂki vard›r?

2.

Yukar›daki metinde “kafam›z›n içinde bir dünya yaratan hayaller” ve “dünyay›
baﬂkalar›ndan farkl› görmek” ne demektir?

3.

Sanatç› kime denir? Sanatç›lar nas›l bir dünya yarat›rlar?

4.

Mallarmé’nin “Dostum, ﬂiir hayallerle de¤il kelimelerle yaz›l›r.” sözünü
aç›klay›n›z.

5.

Yazar, Divan ﬂairleri ile Tevfik Fikret’i niçin eleﬂtiriyor? Onlar›n yan›lg›lar› nelerdir?
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☛

Yukar›daki metinde dil nas›l tan›mlan›yor? Dilin gerçek anlam› nedir? Türkçede
dil baﬂka hangi anlamlarda kullan›l›r?
Bilim, sanat, felsefe vb. alanlarda özel anlamda kullan›lan sözlere terim denildi¤ini
an›msay›n›z.
Dil bir iletiﬂim arac›d›r. Duygu, düﬂünce ve istekler dil ile aktar›l›r. Duygu ve
düﬂüncelerin aktar›lmas›nda sözü söyleyen kiﬂi kaynak, söylenen bir söz (mesaj, ileti) ,
iletilen sözü alan al›c› ve bir de iletiﬂimin yap›ld›¤› iletiﬂim ortam› vard›r. Bu düzene¤e
iletiﬂim sistemi denir. Bu yönüyle dil en etkin bir iletiﬂim arac›d›r.
Her sanat dal›n›n kendini ifade ediﬂ tarz› farkl›d›r. Ressam renklerle, müzisyen
seslerle, mimar ana maddesi toprak ve taﬂ olan maddelerle sanat›n› yerine getirir.
Edebiyat›n da ana malzemesi dildir. Dil sayesinde duygular, düﬂünceler, sevinçler
üzüntüler dile getirilir. Bu bak›mdan dil olmadan edebiyat olmaz; dil edebiyat›,
edebiyat da dili besler, geliﬂtirir. Edebi eserler sayesinde dil geliﬂir; anlam zenginli¤i
kazan›r ve sözcük say›s› artar. Bu yönüyle dil alt›na, ﬂair ve yazarlar da bu alt›n› iﬂleyen
kuyumcuya benzetilir. Hikâyeler, romanlar, ﬂiirler, tiyatro türündeki eserler dil ile
yaz›l›r.
Dilin di¤er önemli bir yan› da ulusal birlik ve beraberli¤i sa¤lamas›d›r. Ayn› dili
konuﬂan, ayn› duygu düﬂünce ve zevkleri paylaﬂanlar, kederde ve k›vançta birlikte
hareket ederler.
Bir ulusun maddî ve manevî alanda ortaya koydu¤u tüm eserler kültürü oluﬂturur.
Edebiyat da kültürün içerisinde yer alan bir sanat dal›d›r. Örne¤in ‹slâmiyetten
önceki dönemde yaz›lm›ﬂ olan ürünlerden destanlar, koﬂuklar, savlar sayesinde biz o
dönemin kültürünü, yaﬂam biçimini, inançlar›n› ö¤reniriz.

Bu dünyada bir nesneye
Yanar içim göynür özüm
Yi¤it iken ölenlere
Gök ekini biçmiﬂ gibi
Yunus Emre

Düﬂman geldi tabur tabur dizildi
Aln›m›za kara yaz› yaz›ld›
Tüfek icat oldu mertlik bozuldu
E¤ri k›l›ç k›nda paslanmal›d›r
Köro¤lu
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Malumdur benim sühan›m mahlas istemez
Fark eyler an› ﬂehrimizin nüktedanlar›
Nedim
Ger derse Fuzuli ki güzellerde vefa var
Aldanma ki ﬂair sözü elbette yaland›r
Fuzulî

☛

Yukar›daki metinleri inceleyiniz. Metinlerde dile getirilen duygu ve düﬂünceleri
söyleyiniz.
Metinlerdeki duygu ve düﬂünceler günümüze dek nas›l varl›klar›n› korumuﬂlard›r?
Bu korumada dilin rolü var m›? Belirtiniz.
Yukar›daki metinler 14, 15, 16 ve 18. yüzy›llarda sade bir dille söylenmiﬂtir. Bu
metinler dil sayesinde günümüze dek yaﬂam›ﬂlard›r. Bu sayede Yunus Emre,
Karacao¤lan, Evliya Çelebi gibi yüzlerce ﬂairin, yazar›n eserleri korunabilmiﬂtir. Bu
bak›mdan dil bir kültür taﬂ›y›c›s› olarak önemli bir iﬂlevi yerine getirmektedir. Dil ve
kültür edebiyata bir derinlik, bir canl›l›k katmaktad›r.

☛

Dilin kültür ve edebiyatla nas›l bir iliﬂkisi vard›r?
KÖﬁEBAﬁI
SÜTÇÜ: - Süt! Süt!...
(Bakkal›n bitiﬂi¤indeki ç›kmal› evin penceresinden bir kad›n baﬂ› uzan›r.)
SÜT ALAN KADIN: (yüksek sesle) Sütçü! Sütçü! (Kap›ya ç›kar. Sütçü kap›
önüne kadar gelmiﬂtir.) Nerde kald›n ayol, ö¤len oldu. “Mama mama” diye çocuk
a¤lay›p duruyor.
SÜTÇÜ: - Eh, dünya bu! Dün sabah u¤rad›m, sütünü b›rakt›m. adamca¤›z sa¤d›.
Bu sabah u¤rad›m, sütünü b›rakmaya ölmüﬂ... Dünya bu! Dokundu içime han›mefendi...
SÜT ALAN KADIN: - Vah! Vah! Kim acaba?
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SÜTÇÜ: - Macit Bey!
SÜT ALAN KADIN: - Sahi mi? Ah, ne iyi adamd›?
(Konuﬂmaya devam ederler.)
( Bir boyac› çocuk, sand›k omuzda, ebenin evinin önünden gelir, kahveden
dolaﬂarak camiden tarafa do¤ru yürür.)
K. ÇIRA⁄I: - (Yirmi beﬂlik bir delikanl›, boyac›ya.) Hayrola?
BOYACI: - (giderken) ‹ﬂ yok mahallede, tramvay dura¤›na gidiyorum.
K. ÇIRA⁄I: - ﬁu yollara bak! ‹ﬂ olur mu burada?
(Saks›larla meﬂgul olmaya baﬂlar.)
S‹M‹TÇ‹: - Hani ya simit! Taze simit!...
(Bu s›rada cami taraf›ndan gelen ve s›rt›nda bir marangoz zembil taﬂ›yan bir adam
ebenin kap›s›n› çalar.)
EBE: - (Gecikince bir han›m; cumbadan baﬂ›n› ç›kar›r.) Ne var o¤lum?
MARANGOZ: - Hay›rlar. Bizimkisi, eli kula¤›nda...
EBE: - O kadar telaﬂ etme... ‹lki de¤il ya bu?
MARANGOZ : - Beﬂinci...
EBE: - Allah’a emanet...
MARANGOZ: - ‹ﬂe geç kald›m bu yüzden... A¤r› s›klaﬂ›rsa sana haber gelir.
Kuzum ebe anne.
EBE: - Allaha emanet! Merak etme...
(Marangoz selâm verir, uzaklaﬂ›r. Ebe saks›lara bakar, pencereden kaybolurken bir
ﬂark› sesi duyulur.)
B. ÇIRA⁄I: - (On sekiz on dokuz yaﬂlar›nda; kahveci ç›ra¤›na seslenir.) Nuri
a¤abey, sormuyorsun sen neden geç kald›n diye.
Bu gece sinemaya gittik.
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K. ÇIRA⁄I: - (Seddin ucuna gelir.) Film güzel miydi?
B. ÇIRA⁄I: - Lore! Hardi. Sen de git gör. Çok komik.
....
Ahmet Kutsi Tecer
(Köﬂebaﬂ›)

☛

Yukar›daki metni inceleyiniz. Metindeki konuﬂmalara dikkat ediniz. Sütçü ile süt
alan kad›n›n konuﬂmalar›nda bir do¤all›k seziliyor mu? Belirtiniz.
Bir dil, konuﬂan kiﬂinin kültür düzeyine göre farkl›l›klar gösterir. Bir kiﬂinin
bakkalda, al›ﬂveriﬂte ya da sokakta konuﬂtu¤u dil ile resmi çevrelerde kulland›¤› dil
farkl›d›r. Bu nedenle günlük yaﬂamda al›ﬂveriﬂte, eﬂ dost aras›nda, bakkalda
kulland›¤›m›z dile konuﬂma dili denir. Konuﬂma dilinde duygu ve düﬂünceler k›sa
cümlelerle anlat›l›r, anlat›mda devrik cümlelere yer verilir. Konuﬂma dilinde noktalama
iﬂaretlerine pek uyulmaz. Onun yerine vurguya ve tonlamaya dikkat edilir. Ço¤u
zaman cümlede ögelerin yerleri de¤iﬂir; yüklem baﬂta ya da ortada olur. Duygu ve
düﬂünce daha belirgin olarak söylenir. Nerde kald›n, ayol? “‹ﬂ olur mu burada?” vb.
cümleleri buna örnek olarak gösterilebilir.
Bir rapor, bir makale, f›kra ya da bilimsel içerikli yaz› haz›rlarken kullan›lan dile
de yaz› dili denir. Günlük resmî yaﬂamda, gazetelerde, dergide ve kitaplarda kullan›lan
dil yaz› dilidir. Yaz› dilinde cümlelerin aç›k, ak›c›, sade ve dil bilgisi kurallar›na uygun
olmas›na dikkat edilir. Yaz›da yaz›m kurallar›na ve noktalama iﬂaretlerine uyulur.
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ANLAMA YORUMLAMA
D‹L
‹nsan› öteki yarat›klardan ay›ran, insan yapan niteliklerden biri de onun sanat
yönüdür. Söze dayanan bütün sanatlar›n hammaddesi ve ürünü de dildir.
Haberleﬂme, bildiriﬂme aç›s›ndan bakacak olursak da dünyadaki çeﬂitli bildiriﬂme
dizgelerinin en geliﬂmiﬂi, en ergini olarak karﬂ›m›za yine insan dili ç›kar.
Toplum aç›s›ndan, toplum bilimci gözüyle bak›nca dil, yine en baﬂta an›lmas›
gereken bir kurumdur. Dil olmadan insanlar›n birlikte yaﬂamalar›, anlaﬂabilmeleri,
dolay›s›yla bir toplumu oluﬂturmalar› söz konusu olamayaca¤›ndan, dil bu aç›dan da
önemlidir; bir toplulu¤u topluma dönüﬂtürür.
Bir toplumu ulus yapan ba¤lar›n en güçlüsü, dildir. Bireyleri ulusuna, yurduna,
geçmiﬂine s›k› s›k›ya ba¤lar; kuﬂaktan kuﬂa¤a aktar›larak gelen dil, bireyi geçmiﬂle
gelecek aras›ndaki zincirin bir halkas› durumuna getirir.
Bir toplumun pek çok özellikleri, yaﬂay›ﬂ›, gelenekleri, dünya görüﬂü, yaﬂam
felsefesi, inançlar›, bilim, teknik ve sanata katk›lar› o toplumun diline yans›r; o
toplumun dilinden izlenebilir: Bundan bin y›l sonra bir bilim adam›n›n Türklerle ilgili
bir araﬂt›rma yapmakla görevlendirildi¤ini varsayal›m. Türkler üzerinde hiçbir bilgisi,
Türklerle hiçbir iliﬂkisi olmayan bu araﬂt›r›c› herhangi bir yoldan, önce dilimizi iyi
ö¤renme olana¤›n› bulsa, yaln›zca Türkçenin sözvarl›¤›n› inceleyerek ülkemizin XX.
yüzy›lda hangi koﬂullar inde bulundu¤unu, ne gibi de¤iﬂikliklere sahne oldu¤unu, bizde
hangi kavramlar›n önem taﬂ›d›¤›n› ve hangi uluslarla iliﬂki kurdu¤umuzu saptayabilir.
Türk dilinin 1923 y›l›ndan sonraki metinlerini inceleyerek yurdumuzda Cumhuriyet
Dönemi’ndeki geliﬂme ve de¤iﬂmeleri ortaya koyabilir. T›pk› bir toplumun bir evresiyle
ilgili metinleri ele alarak o ulusun o evredeki kültürünü, toplumsal de¤iﬂmelerini bugün
ayd›nlatabildi¤imiz gibi. Bugün Köktürk yaz›tlar›, ulusumuzun VIII. yüzy›ldaki
kültürüyle ilgili, pek de¤erli ipuçlar› vermektedir.
K›saca söylenecek olursa dil, ayn› zamanda her yönüyle bir ulusun kültürünün de
aynas›d›r; insan›n ve uygarl›¤›n en önemli belirtisi ve arac›, dildir.
Do¤an Aksan
(Her Yönüyle Dil)
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☛

1.

Dilin sanat eserleriyle iliﬂkisini belirtiniz.

2.

Dil toplumsal birli¤in oluﬂmas›nda nas›l bir rol oynar?

3.

Türklerle ilgili araﬂt›rma yapacak olan bir kiﬂi, nas›l bir yol izlemelidir?

4.

Geçmiﬂteki metinleri incelemenin yararlar› nelerdir?

5.

Köktürk yaz›tlar›n›n önemini yazar nas›l belirtiyor?

ÖLÇME VE DE⁄ERLEND‹RME
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*

Kültürel varl›klar gelecek kuﬂaklara nas›l aktar›l›r?

*

Ayn› dili konuﬂanlar aras›nda nas›l bir birlik ve beraberlik kurulur?

*

Dil bireysel kullanmada ne gibi özellikler kazan›r?

*

Günlük kullan›lan dil ile bilimsel alanda (felsefe, kimya biyoloji vb.) kullan›lan dil
aras›nda ne gibi farkl›l›klar vard›r?

*

Dilin tarihî ve sosyal boyutu ile ilgili birer örnek söyleyiniz.
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MET‹N OLUﬁUMU

☛

HAZIRLIK
Gazete ve dergilerden çeﬂitli metinler derleyiniz. Derledi¤iniz metinlerde size
iletilmek istenen herhangi bir duygu, düﬂünce ya da mesaj (ileti) var m›?
Hikâye, roman, ﬂiir, haber yaz›s› vb. metinlere ulaﬂmaya çal›ﬂ›n›z. Bu metinler
nelerden oluﬂmaktad›r?
Metinleri oluﬂturan cümle ve paragraflar aras›nda anlamsal bir ba¤lant› var m›?
‹nceledi¤iniz metinlerde kullan›lan sözcüklerin anlamlar›na dikkat ediniz. Gerçek
ya da yan anlam›yla kullan›lan sözcüklere örnekler bulunuz.

AZIKLAMA
ALIﬁVER‹ﬁTE TERC‹H, ‹NTERNET
Ankara (AA) Dünya nüfusunun onda birinin, internet üzerinden al›ﬂveriﬂ yapt›¤›
bildirildi. Tüketici araﬂt›rmas›na göre dünyada 627 milyondan fazla kiﬂi bugüne dek
internetten al›ﬂveriﬂ yapt›. Araﬂt›rmaya göre, sadece geçen ay 325 milyon kiﬂi online
al›ﬂveriﬂ gerçekleﬂtirmiﬂ. Buna göre Almanya, Avusturya ve ‹ngilitere’de internet
kullan›c›lar›n›n yüzde 95’i internet üzerinden al›ﬂveriﬂ yap›yor. Asya Pasifik
Bölgesi’nde ise en fazla online al›ﬂveriﬂ yapan ülkeler Güney Kore ve Tayvan.

Cumhuriyet Gazetesi
(7 Kas›m 2005)

ELEﬁT‹R‹
Yeditepe’nin 1 Ocak say›s›nda Memet Fuat’›n “Usta Sanatç›” adl› bir yaz›s› var.
Kar›ﬂ›k bir yaz›, ama ben pek sevdim. Memet Fuat’ta bir de¤iﬂme oldu¤unu san›yorum.
Eski yaz›lar›nda kesin sözler daha çoktu. “ﬁu ﬂöyledir.” der ç›kard›. ﬁimdi kaç›n›yor.
Daha do¤rusu kaç›nm›yor, gene kesin sözler söylüyor, ama bir sözü söyler söylemez
tersinin de do¤ru olabilece¤ini düﬂünüyor. Bence, gerçekten düﬂünmek budur iﬂte. Çok
umudum var Memet Fuat’tan, günden güne ilerleyece¤ini umuyorum.
Sanat›n ö¤retici olmas›n›, sanat adam›n›n toplum iﬂleriyle u¤raﬂmas›n› istemekten
vazgeçmiyor. Memet Fuat, ﬁinasi’nin “Hasletâmüzi edeb” diye baﬂlayan edebiyat
tarifini de, “Tiyatro bir mektebi edebdir.” sözünü de imzalayabilir. Ama bundan baﬂka
bir ﬂey oldu¤unu da seziyor, bir ustal›k ar›yor sanatta. Çok iyi bütün bunlar, düﬂünce
alan›n›n geniﬂlemiﬂ oldu¤unu gösteriyor.Dediklerinin hepsini do¤ru bulmad›m.
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Yaz›s›na ﬂöyle baﬂlam›ﬂ:
Sanat sanat için mi, yoksa toplum için mi? Bu konu üzerine ard› aras› kesilmez
tart›ﬂmalar olurdu eskiden, art›k bir önemi kalmad›. Sanat toplum içindir diyenler daha
a¤›r bast›lar. Genç sanatç›lar›n büyük bir ço¤unlu¤u da onlar›n peﬂine tak›l›nca
tart›ﬂmalar›n sonu al›nm›ﬂ oldu. Sanat sanat içindir sözüne art›k kimse ald›rm›yor.
Dural›m. Önce ﬂu “peﬂine” sözünü Memet Fuat’a yak›ﬂt›ramad›¤›m›
söyleyece¤im. Aç›k, yal›n bir Türkçeye özeniyor, Farsçadan al›p ço¤u yanl›ﬂ
kulland›¤›m›z o “piﬂ, peﬂ” sözünü neden kullan›r? At›versin onu da... Gelelim dedi¤ine.
Onu söyler söylemez kendi de belli, piﬂman olmuﬂ, dokundu¤u tart›ﬂman›n önemini,
öyle çabuk çabuk çözümlenecek bir konu üzerine olmad›¤›n› hat›rlam›ﬂ, yarg›s›n›
hafifletme¤e çal›ﬂ›yor. ﬁöyle diyor:
Ayn› konu üzerinde iki z›t düﬂünce çarp›ﬂt›, biri öbürüne üstün ç›kt›, o kadar.
Yenenin eksiksiz, yenilenin ise bütünü ile yanl›ﬂ oldu¤unu kim söylemiﬂ?
Ben, bu konularda, yenmenin, yenilmenin ne demek oldu¤unu pek
anlayam›yorum. “Sanat sanat içindir.” diyenler yenilmemiﬂtir, gene öyle söylüyorlar,
bundan sonra da söyleyecekler. Memet Fuat kendi kendisiyle çarp›ﬂ›yor, gene de salt›k
bir do¤runun bulunaca¤›ndan, bir düﬂüncenin yanl›ﬂl›¤› gösterilip at›laca¤›ndan
umudunu kesemiyor. Biraz daha düﬂünsün, hiçbir do¤runun feda edilemeyece¤ini, bir
tart›ﬂmada kimsenin kimseyi yenemeyece¤ini daha iyi anlar.
Nurullah Ataç
(Dergilerde)
ANLATAMIYORUM
A¤lasam sesimi duyar m›s›n›z,
M›sralar›mda;
Dokunabilir misiniz,
Göz yaﬂlar›ma ellerinizle?
Bilmezdim ﬂark›lar›n bu kadar güzel
Kelimelerinse kifayetsiz oldu¤unu
Bu derde düﬂmeden önce.
Bir yer var, biliyorum;
Her ﬂeyi söylemek mümkün;
Epeyce yaklaﬂm›ﬂ›m, duyuyorum;
Anlatam›yorum.
Orhan Veli
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Yukar›daki metinleri inceleyiniz.

☛

Bunlardan ilk metin gazeteden al›nm›ﬂ bir haber yaz›s›d›r. ‹kinci metin bir eleﬂtiri
ve üçüncüsü de bir ﬂiirdir.
1.

Yukar›daki metinlerde hangi duygu, düﬂünce ve istekler iletilmektedir?

2.

Her metnin kendi aras›nda anlamsal bir bütünlü¤ü var m›? Bu anlam bütünlü¤ü
nas›l sa¤lanm›ﬂt›r?

3.

Metinlerde anlam bütünlü¤ü sa¤layan en küçük birim nedir? Belirtiniz.

4.

Metinleri cümlelere ay›r›n›z, cümleler aras›ndaki ba¤lant›y› söyleyiniz.
Okudu¤unuz metinler cümlelerden oluﬂmuﬂtur.

Cümle, bir duyguyu, bir düﬂünceyi bir iste¤i ya da bir olay› tam olarak anlatan ve
bir yarg› bildiren söz grubudur. Cümlede kesin bir yarg› bulunur; kaç sözcükten
oluﬂursa oluﬂsun yarg› bildirmeyen söz grubuna cümle denmez. Yarg› bildiren tek bir
söz de olsa cümle say›l›r. Bu nedenle bir metnin en küçük anlaml› ögesi cümledir.
Metinde cümlelerin arka arkaya anlamsal bir ba¤lant› kurularak s›ralanmas›ndan
paragraflar oluﬂur. Paragrafta bir ana fikir etraf›nda s›ralanm›ﬂ cümleler bulunur.
Metinde paragraflar düﬂünce birimidir. Bir paragraftan di¤erine geçerken dil, düﬂünce
ve anlam birli¤i sa¤lan›r. Metindeki paragraf›n içinde giriﬂ, geliﬂme ve sonuç bölümleri
bulunur.
Metinde paragraflar anlat›lan konunun boyutuna göre uzunluk ya da k›sal›k
gösterir. Birkaç cümleden oluﬂan paragraflar oldu¤u gibi tek cümleden oluﬂan
paragraflar da vard›r.
Paragraflar›n bir araya gelmesinden de bir metin (makale, f›kra, söyleﬂi, deneme,
hikâye, roman vb.) oluﬂur. Her metnin bir ana düﬂüncesi vard›r. Metinde ana düﬂünceyi
destekleyen yard›mc› düﬂünceler paragraflarda dile getirilir. Ana düﬂünce metinde bir
cümle olarak belirtilebilece¤i gibi yaz›n›n bütününden de ç›kart›labilir. Metin giriﬂ ,
geliﬂme ve sonuç bölümlerinden oluﬂur.

☛

Yukar›daki aç›klamalardan anlaﬂ›laca¤› gibi metinler bir duygu, düﬂünce, istek ya
da olay› anlatmada araç olarak kullan›l›r.
Bir metin hangi ögelerden oluﬂur? Bu ögeler kendi aralar›nda nas›l s›ralan›r?
Edebiyat alan›na giren eserler kesin olmamakla birlikte belirli niteliklerine göre
“sanat eserleri” ve düﬂünce eserleri” olmak üzere ikiye ayr›l›r.
Sanatç›lar›n duygu, düﬂünce ve hayallerini güzel ve etkili biçimde anlatmas› sonucu
oluﬂan eserlere sanat eserleri denir. ﬁiir, hikâye roman, tiyatro, söylev bu tür eserlerdir.
Okuyucuyu ayd›nlatmak, düﬂündürmek onlara baz› bilgiler vermek amac›yla yaz›lan
eserlere de düﬂünce eserleri denir. Makale, f›kra deneme, eleﬂtiri, söyleﬂi, an›, günlük
türündeki eserler düﬂünce eserleridir.
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Sanatç›n›n veya yazar›n ortaya koydu¤u eser zaman zaman düﬂünce eseri; düﬂünce
eseri de sanat eseri niteli¤i gösterebilir. Örne¤in ﬂiir, hikâye, roman ele al›nan konunun
özelli¤ine göre düﬂünce eseri say›labilir.

☛

Sanat eseri ile düﬂünce eserine birer örnek bulunuz. Bu iki tür aras›ndaki fark›
söyleyiniz.
ANLATIM YOLLARI
(‹FADE ﬁEK‹LLER‹)
Duygu, düﬂünce ve hayallerin sözle ya da yaz›yla güzel ve etkili bir ﬂekilde
anlat›lmas›na edebiyat denildi¤ini biliyorsunuz.
Demek ki edebiyat ürünleri sözlü ve yaz›l› olmak üzere iki türlü dile getirilmektedir.
Bunlardan sözle yap›lan anlat›ma sözlü anlat›m; yaz›yla yap›lar›na da yaz›l› anlat›m
denir.
Sözlü Anlat›m
Duygu düﬂünce ve hayallerin sözle dile getirilmesine sözlü anlat›m denir. Sözlü
anlat›mda iste¤in do¤ru, düzgün, yal›n ve etkili bir biçimde söylenmesi önemlidir. Ses
tonu, söyleyiﬂ vurgu, jest ve mimikler sözün etki gücünü art›r›r. Gereksiz heyecan ve
telaﬂ ve yerinde yap›lmayan jest ve mimikler de sözün etki gücünü düﬂürür. Liderler,
siyasetçiler, komutanlar sözlü anlat›m›n gücünden yararlan›rlar. Mustafa Kemal
Atatürk’ün Çanakkale Savaﬂ›’nda; Kurtuluﬂ Savaﬂ›’nda ve Cumhuriyet Devri’nde
yapt›¤› konuﬂmalar sözlü anlat›m›n baﬂar›l› örnekleridir.
Günümüzde kitle iletiﬂim araçlar›n›n: özellikle radyo ve televizyon kanallar›n›n
artmas›, toplu yaﬂaman›n getirdi¤i zorunluluklar, demokratik bir ortamda karﬂ›l›kl›
hoﬂgörü ve güvenin oluﬂmas›nda sözlü anlat›m önemli bir rol oynamaktad›r. Sözlü
anlat›m; nutuk, konferans, panel, aç›koturum, sempozyum gibi türlere ayr›l›r.
Bu konularla ilgili dil ve anlat›m derslerinde daha ayr›nt›l› bilgiler verilmektedir.

☛

Sözün gücünü art›ran etmenler nelerdir? ‹yi bir konuﬂmac› nelere dikkat eder?

Yaz›l› Anlat›m
Duygu ve düﬂünce hayallerin güzel ve etkili biçimde yaz›yla dile getirilmesine de
yaz›l› anlat›m denir. Günlük hayatta, bir mektup yazmak, not ç›karmak, bir yaz› haz›rlamak
zorunda kalabiliriz. Duygu düﬂünce ve özlemlerimizi, sevinçlerimizi dizeler halinde
ölçülü, uyakl› söyleyebiliriz. Ayr›ca cümle ve paragraflar halinde bir f›kra, makale, deneme yazabilir; hatta öykü, roman, tiyatro eseri yazmak isteyebiliriz. O zaman yaz›l›
anlat›ma baﬂvururuz.
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Yaz›l› anlat›mda yaz›m (imlâ) kurallar›na ve noktalama iﬂaretlerine dikkat edilir.
Yerinde kullan›lmayan noktalama iﬂaretleri, yaz›m hatalar› sözün anlam›n› de¤iﬂtirir.
Nesir hâlinde yaz›lan düﬂünce yaz›lar›nda giriﬂ, geliﬂme ve sonuç bölümleri
bulunur. Yaz›n›n konu ile ilgili ilk bölümüne giriﬂ; düﬂüncelerin aç›klan›p örneklendi¤i,
karﬂ›laﬂt›rmalar›n yap›ld›¤› bölüme geliﬂme; düﬂüncelerin bir sonuca, bir yarg›ya
var›ld›¤› bölüme de sonuç bölümü denir. Hikâye, roman, tiyatro gibi türlerde bu
bölümlere serim, dü¤üm ve çözüm ad› verilir.
Her yaz›n›n bir ana düﬂüncesi ya da ana duygusu (tema) vard›r. Bir yaz›da yazar›n
okuyucuya vermek istedi¤i temel düﬂünceye ana düﬂünce denir. Ana düﬂünceyi
destekleyen ve di¤er paragraflarda yer alan düﬂüncelere de yard›mc› düﬂünce denir.
Yaz› düﬂünceler aras›nda bir ba¤ kurularak geliﬂtirilir.
Türk edebiyat›nda nesir (düz yaz›) biçiminde yaz›lan eserlere mensur, nesir
yaz›c›lar›na nâsir, küçük nesir parçalar›na da mensure denir.
Klasik edebiyatta nesire inﬂa, nesir yaz›c›lar›na da münﬂi ad› verilir
NAZIM NES‹R
FELSEFE HOCASI: – Bu han›ma naz›m
m› yazmak istiyorsunuz?

MÖSYE JOURDAIN: – Naz›mla nesirden baﬂka bir yol yok mudur?

MÖSYE JOURDAIN: – Hay›r, hay›r,
naz›m istemez.

FELSEFE HOCASI: – Nesir olmayan söz
naz›md›r, naz›m olmayan söz de nesirdir.

FELSEFE HOCASI: – Nesir mi olsun
istiyorsunuz?

MÖSYE JOURDAIN: – Ya konuﬂulan ﬂey
nedir?

MÖSYE JOURDAIN: – Hay›r, ne naz›m
isterim, ne nesir.

FELSEFE HOCASI: – Nesir.

FELSEFE HOCASI: – ‹yi ama, ya nesir
olacak ya da naz›m.

MÖSYE JOURDAIN: – Ne? ﬁimdi ben,
“nicole, terliklerimi getir, gecelik takkemi
de ver” diyecek olsam bu nesir midir?

MÖSYE JOURDAIN: – Neden?

FELSEFE HOCASI: –Evet efendim.

FELSEFE HOCASI: – Çünkü efendim,
meram› söylemek için nesirle naz›mdan
baﬂka bir yol yoktur.

MÖSYE JOURDAIN: – Demek k›rk
y›ldan fazlad›r, bilmeden, fark›nda
olmadan nesir söylüyorum; bana bunu
ö¤retti¤iniz için minnettar›m.
Kibarl›k Budalas› (Molière

☛
☛

Yukar›daki metne göre kaç tür anlat›m yolu vard›r?

Bir metinde hangi bölümler bulunur?
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Yaz›l› anlat›m naz›m ve nesir olmak üzere ikiye ayr›l›r.
a. Naz›m
Duygu, düﬂünce ve hayallerin ölçülü, uyakl› dizeler hâlinde anlat›lmas›na naz›m
denir.
Naz›mla ilgili ayr›nt›l› bilgiler ‹kinci Ünite’de yer almaktad›r.
b. Nesir
Duygu düﬂünce ve hayallerin cümle ve paragraflar hâlinde dil bilgisi kurallar›na
uygun olarak anlat›lmas›na nesir denir. Nesir sözü Arapça da¤›tmak, saçmak, yaymak
anlamlar›na gelir. Burada kastedilen duygu ve düﬂüncenin aç›lmas›, yay›lmas›, yani
aç›k seçik anlaﬂ›l›r hâle gelmesidir. Nesirde düﬂünceler ifade edilirken noktalama
iﬂaretlerine, yaz›m (imlâ) kurallar›na uyulur. Yerinde kullan›lmayan iﬂaretler cümlenin
anlam›n› bozar.
Güzel bir cümlede ﬂu nitelikler bulunur:
Aç›kl›k: Söylenmek istenen düﬂüncenin herkes taraf›ndan ayn› ﬂekilde kolayca
anlaﬂ›lmas›d›r.
Duruluk: Düﬂünce ve duygunun gerekti¤i kadar sözcükle anlat›lmas›d›r. Duru bir
cümlede gereksiz sözcüklere ve ögelere yer verilmez.
Yal›nl›k (sadelik) : Süse ve gösteriﬂe kaçmadan, az sözle duygu ve düﬂüncelerin
dile getirilmesidir.

☛

Güzel bir cümlede hangi niteliklerin bulunmas› gerekir?
Ak›c›l›k: Yaz›da dile tak›lacak pürüzlerin olmamas›na ak›c›l›k denir.
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ANLAMA YORUMLAMA
TÜRKÜDEN T‹YATRO
Edebiyat›m›z›n türküyü kalk›nd›rmas› Cumhuriyetin köylüyüyü kalk›nd›rmas›
kadar zorunlu bir tarih geliﬂmesidir. Her iki çaba milletimizin temellerini ço¤unlu¤un
hayat›na, yani sa¤lama ba¤lamak içindir. Türkü ad› üstünde millet mal›, halk›m›z›n tad›
tuzu içinde; dili dilimiz, derdi derdimiz. Türkçe oldu¤u kadar insanca, halktan oldu¤u
kadar haktan yana. Yani ﬂiirin türküden k›z al›p vermesi, Karacao¤lan’a bacanak olmas›
bundan ötürü iﬂte; habercisi, dert ve sevinç orta¤› olmak istedi¤i insan türkülerde. Ama
köylü nas›l kalk›nd›kça eski köylü olmaktan ç›kacaksa, türkü de art›k eski türkü olmayacak,
yeni düﬂüncenin ve olanaklar›n elinden umulmad›k biçimlere girecek.
Necati Cumal› Türkçe ve insanca bir çift sözden bir piyes ç›karm›ﬂ. ‹zmir’de
bas›lm›ﬂ ve ﬁehir Tiyatrolar›nda oynanmakta olan Boﬂ Beﬂik gerçekten ﬂu iki türkü
dizesinin sahneye konmas›d›r:
Neyleyim neyleyim kollar› neyleyim
Nenni nenni demedik dilleri neyleyim.
Bu sahici insan sesinin ard›nda Cumal›, oval› gelini, beyi, anas›, insanlar›, gelenekleri
ve günlük konuﬂmalar›yla bir yürük obas› görmüﬂ. Gelin ovadan gelir de yörük obas›
karﬂ› m› komaz? Gelin k›s›r olur da obada düzen mi bozulmaz? Obadan korkan gelinin bebe¤ini kuzgunlar m› kapmaz? Bebeksiz gelin kendini dereye mi atmaz? Ölen ölür,
yörük yine yollara m› düﬂmez? Bütün bunlar› Cumal› söylemeye kendinin de
doyamad›¤› belli olan lezzeti bir Türkçeyle, sahnemize bu kadar bol ve temiz olarak
gelmedik bir Türkçeyle anlatm›ﬂ. Bu iﬂin zorlu¤unu bilmeyen ne bilsin bilenlere selâm
olsun.
...
Cumal›’n›n piyesini tiyatro için folklordan faydalanma olarak de¤il, folklor için
tiyatrodan faydalanma diye görmek ve göstermek yerinde olur san›yorum. Yaln›z k›s›r
gelin temas›, evde ve obadaki iç ve d›ﬂ sorunlariyle sürükleyici bir dram olabilirdi ama
o zaman da ﬂairin as›l kullanmak istedi¤i halk ﬂiiri motifleri d›ﬂ›nda ya da ikinci planda
kal›rd›. Boﬂ Beﬂik nas›l sahneye konmal› ki halk ﬂarin birinci plana koydu¤u ﬂiir
motifleriyle yetinsin. Kiﬂilerin çok defa ﬂairce konuﬂmalar›n› hoﬂ görsün? Sahneciler
belki piyes baﬂka türlü yaz›lmal›yd›, diyebilirler, ama sorun yaz›lar› de¤erlendirmekte.
Folklora tiyatroyu uzlaﬂt›rmak ﬂairlerimizi de sahnecilerimizi de bir hayli
terletece¤e benzer. Ne yapal›m terlesinler, ç›kar yollardan biri de bu.
Sabahattin Eyübo¤lu
Sanat Üzerine Denemeler ve Eleﬂtiriler

☛

Yukar›daki metni dikkatlice okuyunuz.
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☛

1.

Yazar köylünün kalk›nmas› ile türkünün kalk›nmas› aras›nda nas›l bir ilgi kuruyor?

2.

Yeni ﬂiir türküden nas›l yararlanmaktad›r?

3.

Necati Cumal› türküden nas›l bir tiyatro ç›karm›ﬂt›r? Bu tiyatro nelerden etkilenmiﬂtir?

4.

Yazara göre tiyatro folklordan m›, folklor tiyatrodan m› yararlanmal›?

5.

Folklorla yeni tiyatro nas›l uzlaﬂabilir?

6.

Yukar›daki metnin konusu nedir? Yazar metni bir iletiﬂim arac› olarak kullan›yor mu?

7.

Metindeki paragraflarda dile getirilen düﬂünceleri belirleyiniz.

8.

Paragraflar aras›nda anlamsal bir ba¤lant› var m›? Bu geçiﬂ nas›l sa¤lan›yor?

9.

Metinde konuﬂma dilinin özelliklerini yans›tan cümleler var m›? Örnekler bulunuz.

ÖLÇME DE⁄ERLEND‹RME
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*

Edebî metinleri meydana getiren unsurlar nelerdir? Bu unsurlar nas›l birbiriyle
ba¤lan›r?

*

Edebî metinler hangi türlere ayr›l›r?

*

Sanat eseri ve düﬂünce eseri kavramlar›ndan ne anl›yorsunuz?

*

Kaç tür anlat›m yolu vard›r? Yaz›l› anlat›m ile sözlü anlat›m aras›ndaki fark›
söyleyiniz.

*

Naz›m ve nesir aras›nda ne bak›mdan fark vard›r?

TÜRK EDEB‹YATI 1

EDEB‹ MET‹N

☛

HAZIRLIK
Seyretti¤iniz bir filmi bir arkadaﬂ›n›za anlat›n›z. Filmin konusu gerçek hayattan m›
al›nm›ﬂt›r? Filmin kahramanlar› çevrenizdeki insanlara benziyor mu? Yoksa hayal
ürünü kahramanlar m›?
Kafan›zda canland›rd›¤›n›z bir olay› bir arkadaﬂ›n›za anlat›n›z.
Gerçekleﬂmesini istedi¤iniz bir hayalinizi yaz›n›z.

AÇIKLAMALAR
GEÇM‹ﬁ YAZ
Rüya gibi bir yazd›. Yaratt›n hevesinle
Her an›n›, her rengini, her ﬂi’irini hazdan.
Hâlâ doludur bahçeler en tatl› sesinle!
Bir gün, bir uzak hat›ra özlersen o yazdan.

Körfezdeki dalg›n suya bir bak, göreceksin:
Geçmiﬂ gecelerden biri durmakta derinde;
Mehtap... iri güller... ve senin en güzel aksin...
Velhas›l o rü’ya duruyor yerli yerinde!

Yahya Kemal BEYATLI

☛

Yukar›daki dizeler sizde ne gibi duygular uyand›r›yor?
*

Zaman zaman siz de geçmiﬂ yaz günlerine özlem duyar, o an› tekrar yaﬂamak
ister misiniz?
Sözlü ve Yaz›l› Anlat›m Aras›ndaki Benzerlikler ve Farkl›l›klar:
Benzerlikler

Her iki anlat›m yolu da iletiﬂim arac› olarak dili kullan›r. Gerek sözlü, gerekse
yaz›l› anlat›m duygu ve düﬂüncenin güzel ve etkili söylenmesine önem verir.
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Farkl›l›klar
Sözlü anlat›mda sözlerin daha iyi anlaﬂ›lmas›n› sa¤lamak için ses tonu, vurgu,
tonlama ve söyleyiﬂ biçimi ile jest ve mimiklere yer verilir. Yaz›l› anlat›mda ise yaz›m
kurallar›na, noktalama iﬂaretlerine uyulur. Sözlü anlat›mda k›sa cümlelere yer
verilirken yaz›l› anlat›mda daha uzun cümleler kullan›l›r. Sözlü anlat›mda günlük
konuﬂma dilinin olanaklar›ndan yararlan›l›r, k›sa ve devrik cümlelerle sözün gücü
art›r›l›r. Sözlü anlat›mda dinlenilen konunun tekrar› yoktur; yaz›l› anlat›mda tekrar
tekrar metni okuma olana¤› vard›r.

☛

Sözlü anlat›m ile yaz›l› anlat›m aras›nda ne gibi farkl›l›klar vard›r?
Geçmiﬂ Yaz adl› ﬂiirde ﬂair sevgiliyle birlikte geçirdi¤i güzel bir yaz mevsiminin
hat›ras›n› dile getirmektedir. ﬁair bir türlü unutamad›¤› o geçmiﬂ yazdan sevgilinin
bahçeleri dolduran sesini, körfezdeki dalg›n sudaki hayalini, mehtapl› geceleri, iri
gülleri ve rüya gibi geçen o yaz günlerini hâlâ an›msamaktad›r.

SEDEF BACI
Bir varm›ﬂ, bir yokmuﬂ, Allah’›n kulu çokmuﬂ. Develer tellal iken, pireler berber
iken, ben anam›n beﬂi¤ini t›ng›r m›ng›r sallar iken bir padiﬂah varm›ﬂ; padiﬂah›n da üç
o¤lu, bir k›z› varm›ﬂ. Babalar› dünyay› verseler vermez, tac›ndan taht›ndan üstün
tutarm›ﬂ onlar›. Analar›n›n gözünde de o¤ullar› o¤ul bal›ndan tatl›, k›zlar› da
kaymak çal›yormuﬂ ya bal›n üstüne, bal›na kayma¤›na doymadan gitmiﬂ yoksa
hatuncuk. Koca saray karalara boyanm›ﬂ ama, kara vezir:
“A devletlim! kara gün karar›p kalmaz ya, gayri on parma¤›n› kandil edip yakacak
bir ana lâz›m bunlara!” demiﬂ ve allay›p pullay›p Karak›z’›n› padiﬂaha vermiﬂ, vermiﬂ
ama, hangi parma¤›n› kandil edip yakacak, kara vezir k›z›n›n on parma¤›nda on kara
Allah böylelerinin ﬂerrine u¤ratmas›n. Padiﬂah› avucunun içine al›ncaya kadar
cariyelerin bile yüzüne gülmüﬂ; velakin yavaﬂ yavaﬂ saman alt›ndan su yürüterek
karas›n› bulaﬂt›rmad›k birini b›rakmam›ﬂ; ille üvey k›z›na, ille üvey k›z›na....
Eflatun Cem GÜNEY

☛
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KOÇAKLAMA
Ay yans›n a¤alar güneﬂ tutulsun
Parlad› parlad› çal›n k›l›nc›.
Oklar g›c›rdas›n ayyuka ç›ks›n,
Mevlân›n aﬂk›na çal›n k›l›nc›.

Durmay›n orada karg› kucakta,
Dolans›n yi¤itler köﬂe bucakta,
Bir savaﬂ edelim kelle kucakta;
ﬁehitler aﬂk›na çal›n k›l›c›.

Köro¤lu

☛

Köro¤lu savaﬂ meydan›n› nas›l tan›ml›yor?
ﬁiirde k›l›ç ve kalkan seslerini duyar gibi oluyor musunuz?
Edebiyat›n tan›m› ile ilgili verilen bilgileri an›msamaya çal›ﬂ›n›z.
Edebi metinlerin sanatç›lar›n duygu, düﬂünce ve izlenimlerini dile getirmek için
bir araç oldu¤unu biliyorsunuz.

☛

Peki sanatç› niçin yazar?
Sanatç› toplum içerisinde yaﬂayan bir birey olarak birtak›m duygular ve heyecanlar
duyar ve bunlar› ifade etmek ister. Önüne geçilmez bir “yaratma, ortaya koyma” arzusu
içerisindedir. Sanatç› duygu ve heyecanlar›n› eserinde dile getirir ve ruhunun
derinliklerindekileri bizimle paylaﬂ›r. Böylece ortaya konan eserde sanatç›n›n kiﬂilik
özellikleri görülür. Sanatç› eserini ortaya koyarken duygu düﬂünce ve hayalleriyle
birlikte az çok kendi hikâyesini de anlat›r.
Sanatç›lar baﬂka insanlar gibi etraf›ndakilerle dertleﬂmek yerine duygu düﬂünce ve
hayalerini kafas›nda canland›r›r, kurgular sonra da eserini yazar.
Sanatç›lar eserlerinde, söyleyeceklerini ya kendisi do¤rudan söyler ya da
kahramanlar›na söyletir. Bazen bu iki tarz› bir arada kullan›r.

☛

Sanatç›lar niçin yazar?
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☛

Edebi eser nedir?
‹nsanda estetik duygular uyand›ran, insanlar›n duygu düﬂünce ve hayal dünyas›n›
zenginleﬂtiren dil ürünü eserlere edebî eser denir. Bu anlamda hikâyeler, romanlar,
ﬂiirler, tiyatro eserleri, masallar vb. türlerinde yaz›lanlar birer edebi eserdir. Biz bu
eserleri okudu¤umuzda içimizde bir coﬂku, bir heyecan duyar›z.
Edebî eserlerin özellikleri ﬂöyle söylenebilir:

☛

*

‹nsanlar›n duygu, düﬂünce ve hayal dünyas›n› geliﬂtirir, zenginleﬂtirir.

*

‹nsanlar aras›nda dostlu¤un kurulmas›n› sa¤lar. Çevremizdeki güzellikleri bize
gösterir.

*

Kiﬂinin hissetti¤i ancak tan›mlayamad›¤› duygular› tan›mlar.

*

Bir edebî eseri okuyan kiﬂi psikolojik yönden rahatlar, o eserin kahraman›yla
empati kurar, onunla bütünleﬂir.

*

Edebî eserler yaz›ld›klar› ça¤›n dil, kültür ve sanat anlay›ﬂ›n› yans›t›r. Örne¤in
Tanzimat Edebiyat› ﬂair ve yazarlar›ndan Nam›k Kemal’in eserlerinde o devrin
sanat anlay›ﬂ›n›, aile, gelenek, görenek ve evlenme gibi konular›n› görebiliriz.
Edebî eserlerin yararlar› nelerdir? Bir edebî eseri okudu¤unuzda neler hissedersiniz?

Ça¤lar boyunca insanlar edebî metinlerle her mekanda ve zamanda anlatma,
gösterime ve coﬂku ile dile getirme biçiminde kendilerini ifade etmiﬂlerdir. Destan,
hikâye, roman türleriyle anlatma; komedya, tragedya, dram, opera vb. türleriyle
gösterme; ﬂiirle coﬂku ve heyecanlar›n› dile getirmiﬂlerdir.
OTUZ BEﬁ YAﬁ ﬁ‹‹R‹
Yaﬂ otuz beﬂ! yolun yar›s› eder
Dante gibi ortas›nday›z ömrün.
Delikanl› ça¤›m›zdaki cevher,
Yalvarmak, yakarmak nafile bugün,
Gözünün yaﬂ›na bakmadan gider.

ﬁakaklar›ma kar m› ya¤d› ne var?
Benim mi Allah›m bu çizgili yüz?
Ya gözler alt›ndaki mor halkalar?
Neden böyle düﬂman görünürsünüz,
Y›llar y›l› dost bildi¤im aynalar?
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Zamanla nas›l de¤iﬂiyor insan!
Hangi resmime baksam ben de¤ilim.
Nerde o günler, o ﬂevk, o heyecan?
Bu güler yüzlü adam ben de¤ilim;
Yaland›r kayg›s›z oldu¤um yalan.

Hayal meyal ﬂeylerden ilk aﬂk›m›z;
Hat›ras› bile yabanc› gelir.
Hayata beraber baﬂlad›¤›m›z
Dostlarla da yollar ayr›ld› bir bir;
Gittikçe art›yor yaln›zl›¤›m›z

Gökyüzünün baﬂka rengi de varm›ﬂ
Geç farkettim taﬂ›n sert oldu¤unu
Su insan› bo¤ar, ateﬂ yakarm›ﬂ!
Her do¤an günün bir dert oldu¤unu
‹nsan bu yaﬂa gelince anlarm›ﬂ.

Ayva sar› nar k›rm›z› sonbahar!
Her y›l biraz daha benimsedi¤im.
Ne dönüp duruyor havada kuﬂlar?
Nerden ç›kt› bu cenaze? ölen kim?
Bu kaç›nc› bahçe gördüm tarumar?

Neylersin ölüm herkesin baﬂ›nda.
Uyudun uyanamad›n olacak.
Kimbilir nerde, nas›l, kaç yaﬂ›nda?
Bir namazl›k saltanat›n olacak,
Taht misali o musalla taﬂ›nda.

☛

Yukar›daki “Otuz Beﬂ Yaﬂ ﬁiiri”ni çevrenizde farkl› yaﬂlardaki kiﬂilere okuyunuz.
Neler hissettiklerini ö¤reniniz.
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☛

Bu ﬂiirde herkes kendi yaﬂant›s›ndan bir parça bulacakt›r. Kimisi geçen günleri
hüzünle, kimisi de sevgiyle an›msayacakt›r. Bu ﬂiir sizde ne gibi duygular uyand›r›yor?
Yukar›daki ﬂiirde ﬂair, otuz beﬂ yaﬂ›na varmakla ömrün yar›s›n›n geçti¤ini ve her
geçen gün ölüme biraz daha yaklaﬂt›¤›n› hissetmekte ve bu konudaki kayg›, duygu ve
düﬂüncelerini dile getirmektedir. ﬁair zaman zaman karamsar duygular içerisine
düﬂmektedir. Ancak ölümün herkesin baﬂ›nda oldu¤unu bilerek bir ölçüde teselli
bulmaktad›r.
ﬁiirde geçen Dante, ‹talyan ﬂairi Dante Alighieri (Dante Aligeri)’dir. Dante
1265 - 1321 y›llar› aras› yaﬂam›ﬂ ve ‹lahî Komedya adl› eseri ile tan›nm›ﬂt›r.

☛

Dante’nin ‹lahî Komedya adl› eserini okuyunuz? ﬁair “Dante gibi ortas›nday›z
ömrün” sözü ile ne anlatmak istiyor? Araﬂt›r›n›z.
ﬁiirde baz› sözlerin farkl› anlamlarda kullan›ld›¤›na dikkat ediniz.

☛

“ﬁakaklara kar ya¤mas›”, “gözler alt›ndaki mor halkalar”, “uyudun
uyanamad›n”, “her y›l biraz daha benimsedi¤im” sözlerinin anlamlar› nedir?
ANLATMA, YORUMLAMA
MERD‹VEN
A¤›r a¤›r ç›kacaks›n bu merdivenlerden,
Eteklerinde güneﬂ rengi bir y›¤›n yaprak
Ve bir zaman bakacaks›n semâya a¤layarak...

Sular sarard›... yüzün perde perde solmakta,
K›z›l havalar› seyret ki akﬂam olmakta...

E¤ilmiﬂ arza, kanar, muttas›l kanar güller,
Durur alev gibi dallarda kanl› bülbüller,
Sular m› yand›? Neden tunca benziyor mermer?

Bu bir lisan› hafidir ki ruha dolmakta,
K›z›l havalar› seyret ki akﬂam olmakta...

Ahmet HAﬁ‹M
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‹LÂH‹
Acep ﬂu yerde var m’ola
ﬁöyle garip bencileyin
Ba¤r› baﬂl› gözü yaﬂl›
ﬁöyle garip bencileyin.

Söyler dilim a¤lar gözüm
Gariplere göynür özüm
Me¤er ki gökte y›ld›z›m
Söyle garip bencileyin.

Yunus EMRE

Uzun ince bir yolday›m
Gidiyorum gündüz gece
Bilmiyorum ne hâldeyim
Gidiyorum gündüz gece

Aﬂ›k Veysel

☛
☛

Yukar›daki metinleri inceleyiniz, gerçek anlam› d›ﬂ›nda kullan›lan sözcükleri ve
kavramlar› bulunuz.
1.

Yukar›daki metinler niçin edebî metin say›l›r?

2.

Metinlerde kendi anlamlar› d›ﬂ›nda kullan›lan sözler var m›? Nelerdir?

3.

Okudu¤unuz metinler sizde bir duygu, düﬂünce ve hayal dünyas› oluﬂturuyor mu?

4.

Okudu¤unuz bir hikâyenin ya da izledi¤iniz bir tiyatro eserinin temel olaylar›n›
gösteriniz? Olaylar aras›nda organik bir yap› bütünlü¤ü var m›? Belirtiniz.
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ÖLÇME VE DE⁄ERLEND‹RME
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*

Edebî metinler niçin ortaya konur?

*

Dilin edebî metinlerdeki iﬂlevi nedir? Günlük dilden ayr›lan yanlar› var m›d›r?

*

Edebî metinler ne bak›mdan yaz›ld›¤› dönemi yans›t›r?

*

Edebî metinlerin özellikleri nelerdir?

*

Edebî metinler her okudu¤unda farkl› anlamlar kazan›r m›? “Otuz Beﬂ Yaﬂ” ﬂiirini
bu yönüyle de¤erlendiriniz.
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EDEB‹YAT VE GERÇEKL‹K

☛

HAZIRLIK
Edebiyattaki gerçeklik ile sosyal hayattaki gerçeklik aras›nda bir benzerlik var m›?
Araﬂt›r›n›z.
Bir tiyatro eserini ya da bir sinema filmini izleyiniz. Ele al›nan konunun gerçek
olup olmad›¤›n› araﬂt›r›n›z.

AÇIKLAMALAR
‹HT‹YAR Ç‹L‹NG‹R
Koyunpazar›’nda bir ufac›k dükkân; bir küçük ocak yan›yor, bir ufak çocuk körük
çekiyor. ‹htiyarlam›ﬂ, küçülmüﬂ, ak sakall› küçük yüzlü bir adam, gözünde çifte gözlük,
mini mini halkalar› ateﬂte ›s›t›p zincir ba¤l›yordu.
Ne hoﬂ manzara, gözüm iliﬂti. Dükkân›n önünde kald›m. Bir çilingir dükkân›. Ufak
kilitler, eski zaman kap› halkalar›, rezeler, menteﬂeler, hayvâ zincirleri. Böyle ufak
tefek ﬂeyler yap›yor. Bunlardan pek çok da yapm›ﬂ, dükkân›n ötesine berisine asm›ﬂ.
Kolay gelsin, usta.
Kolay› baﬂ›na gelsin!
Bir tarafa dayan›p durdum. Adamc›k, benimle hiç meﬂgul olmuyor göründü. Birer
taraf› aç›k, ufak halkalar haz›rlam›ﬂ, bir halka tak›p aç›k taraf›n› ateﬂe tutuyor, o haz›r
oluncaya kadar bir baﬂkas›n› ateﬂten çekip ucunu, kemali dikkatle kap›yor, bir parça
büküyor, onu tekrar ateﬂe verinceye kadar, evvelki haz›r oluyor, böylece muntazam
çal›ﬂ›yordu. Emin olunuz ki, gayet dürüst ve muntazam bir zincir vücuda geliyor, bir
cilâs› noksan kal›yordu.
ﬁüphesiz, eski binalarda gördü¤ümüz o müzeyyen (süslü) edevat, böyle dükkânlarda,
bu nezaketle, bu ihtimamla, bu kanaat ve feragatla iﬂlenir, yap›l›rd›. Sanata böyle bir
merbutiyyeti dindârâne (dindarca bir ba¤l›l›k) vard›. Her ﬂey inkâr eden küfür devresi
gelmemiﬂ olsayd›, ﬂüphesiz bu güzel ﬂeyler sönüp gitmeyecekti. Lânet olsun o zamana
ki, bütün mukaddesat› inkâr etmiﬂ, kanaatlar› öldürmüﬂ, huzur ve rahat› söndürmüﬂ,
demiri kald›rm›ﬂ, yerine tenekeyi doldurmuﬂtur.
Ben oradayken, gençten bir adam geldi. Elinde bir de¤nek vard›. Demirciye uzatt›.
Bu de¤ne¤in ucuna beﬂ on halka geçirilecek. Bu genç adam, onunla, her sabah akﬂam
ba¤a giderken eﬂe¤i dürtecek.
Demirci anlad›, ses ç›karmad›, duvardan üç beﬂ halka ald›, sanat›na vak›f bir adam
sükunetiyle de¤ne¤e takt›. Lâkin genç adam usûl hilaf›na (z›dd›na), de¤ne¤in yan
taraf›na bir halka daha takt›rmak istiyordu. Çilingirle aralar›nda mubahase (karﬂ›l›kl›
konuﬂma), baﬂlad›. Çilingir “Olmaz, dedi bunun usulü böyledir.”
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Delikanl› usulü bozmakta ›srar ediyordu.
Can›m sen tak. Nene laz›m...
Tak›lmaz evlad›m.. Ben k›rk y›ld›r bu sanat› iﬂlerim.
Can›m, paras›yla de¤il mi? Sen tak›ver, ötesine kar›ﬂma!
‹htiyar, belki ›srar etmeyip takacakt›; ancak “paras›yla” sözüne fena hâlde içerledi,
daha ziyade bir ﬂey demeyerek de¤ne¤i genç adam›n elinden ald›, eski takt›klar›n› da
sökerek iade ettikten sonra,
“Biz para âﬂ›kl›s› de¤iliz, var baﬂka yerde yapt›r”, dedi.
Düﬂündüm kald›m. Para için iﬂlemedi¤ini iddia eden bu fakir ihtiyar, ﬂüphesiz
sanat›n›n âﬂ›¤›yd›. “Filan usta gitti, bu sanat› da götürdü.” diyecekler diye, bu dükkân›
bekliyordu. Onun nazar›nda filan ﬂey filan ﬂekilde yap›l›r, baﬂka türlüsü sanata
sayg›s›zl›k olurdu. Bunu y›llarca belki as›rlarca ustalar böyle yapm›ﬂlar; öyle ya, onun
arkas›nda bu yolda, bu erkanda gelmiﬂ geçmiﬂ ustalar pirler (bir sanat›n öncüsü, kurucusu)
vard›. Dükkânlar›n› hâlika ibadet eder gibi aç›p kapam›ﬂlard›. Sanat, onlara bahﬂolunmuﬂ
bir kerametti.
Evet, bu adam para âﬂ›kl›s› de¤ildi. O, ustalar›n›n postunda oturur bir sanat halifesiydi.
O nas›l derse desin, iﬂledi¤i sanatta, teraküm etmiﬂ (birikmiﬂ) bir vedaat (emanetler)
mevcut oldu¤unun kaili bulunuyordu. Selahiyatlar (selâhiyetli) olmayan bir adam›n,
parayla, onu tebdile (de¤iﬂtirme) ne hakk› vard›!”

Memduh ﬁevket Esendal

☛
☛

Yukar›da okudu¤unuz hikâyenin gerçek olup olmad›¤›n› araﬂt›r›n›z.

Okudu¤unuz öyküde anlat›lan kiﬂiler çevrenizde gördü¤ünüz kiﬂilere benziyor mu?
Yukar›da okudu¤unuz öykünün konusu gerçek hayattan al›nm›ﬂt›r. Ancak burada
anlat›lan gerçeklik sosyal hayattaki gerçekli¤in ayn›s› de¤ildir. Yazarlar günlük hayatta karﬂ›laﬂt›¤›m›z ya da karﬂ›laﬂabilece¤imiz nitelikteki olaylar› olduklar› gibi de¤il
kendi iç dünyalar›nda kurgulad›ktan sonra d›ﬂa yans›t›rlar. Ele al›nan hikâyenin kahramanlar› da çevremizdeki kiﬂilere benzer. Yazarlar çok iyi tan›d›klar› bir kaç kiﬂinin
özelliklerini bir kiﬂi üzerinde toplayabilir. Olaylar› ve kiﬂileri iyice kurgulad›ktan sonra
eserini yazar.

☛
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Edebî metnin konusu, do¤a ile iliﬂki hâlinde olan, duyan, düﬂünen, tasarlayan ve
yaﬂayan insan oldu¤unu hat›rlay›n›z.
TOROS DA⁄LARI
Jeomorfolojik bak›mdan Türkiye’nin Akdeniz k›y›lar› boyunca yaylar çizerek
yükselen ve daha ötede Do¤u Anadolu’nun içlerine do¤ru uzanan s›rada¤lar sisteminin
genel ad›. Kesim kesim de¤iﬂik adlar alan Toroslar tektonik bak›mdan ço¤u yerde
Torid, baz› kesimlerinde ise Anatolid ve kenar k›vr›mlar› birimlerinin s›n›rlar› içindedir.
Bugünkü yükseltilerine, Birinci Zamandan beri uzun ve karmaﬂ›k bir evrimi geçirdikten
ve ço¤u yerde aﬂ›nmalarla birkaç kez düzleﬂtirildikten sonra Miyosenxi izleyen yak›n
dönemdeki epirjenik hareketlerle eriﬂmiﬂlerdir.
Geniﬂ anlamda Toroslar, biri d›ﬂ, öteki iç olmak üzere iki s›ra meydana getirirler.
D›ﬂ s›ray› K›br›s Da¤lar› ile onlar›n uzant›s› olan Amanos Da¤lar› ve Güneydo¤u
Toroslar oluﬂturur. Daha kuzeydeki iç s›ra ise Antalya Körfezi’nin iki yan›nda birbirine
yaklaﬂarak uzanan Bat› Toroslardan bat›da Teke Yöresi da¤lar›, Do¤uda Sultan
Da¤lar›, Geyik Da¤lar› Taﬂeli Platosu ile Uzunyayla aras›ndaki Orta Toroslardan
Bolkar Da¤lar›, Alada¤lar, H›nz›r ve Binbo¤a Da¤lar› ve daha ötede Do¤u Anadolu’nun
iç kesimlerine sokulan ve eskiden Antitoros da denilen Do¤u Toroslardan (Munzur,
Karasu, Aras da¤lar›) meydana gelir.

Büyük Larousse
Sözlük ve Ansiklopedisi
TOROS DA⁄LARI
Toros da¤lar›n›n etekleri ta Akdenizden baﬂlar. K›y›lar› dö¤en ak köpüklerden
sonra doruklara do¤ru yavaﬂ yavaﬂ yükselir. Akdenizin üstünde daima, top top ak bulutlar
sal›n›r. K›y›lar dümdüz, cilâlanm›ﬂ gibi düz killi topraklard›r. Killi toprak et gibidir. Bu
k›y›lar saatlerce içe kadar deniz kokar, tuz kokar. Tuz keskindir. Düz, killi, sürülmüﬂ
topraklardan sonra Çukurova’n›n bükleri baﬂlar. Örülmüﬂcesine s›k çal›lar, kam›ﬂlar,
bö¤ürtlenler, yaban asmalar›, sazlarla kapl›, koyu yeﬂil, ucu buca¤› belirsiz alanlard›r
bunlar. Karanl›k bir ormandan daha yabani, daha karanl›k!
Biraz daha içeri, bir taraftan Anavarza’ya, bir taraftan Osmaniye’yi geçip ‹slahiye’ye
gidilecek olursa geniﬂ batakl›klara var›l›r. Batakl›klar yaz aylar›nda f›k›r f›k›r kaynar.
Kirli, pistir. Kokudan yan›na yaklaﬂ›lmaz. Çürümüﬂ saz, çürümüﬂ ot, a¤aç, kam›ﬂ,
çürümüﬂ toprak kokar. K›ﬂ›nsa duru, p›r›l p›r›l, taﬂk›n bir sudur. Yaz›n otlardan, sazlardan
suyun yüzü gözükmez. K›ﬂ›nsa çarﬂaf gibi aç›l›r. Batakl›klar geçildikten sonra, tekrar
sürülmüﬂ tarlalara gelinir. Toprak ya¤l›, ›ﬂ›l ›ﬂ›ld›r. Bire k›rk, bire elli verme¤e
haz›rlanm›ﬂt›r. S›cac›k, yumuﬂac›kt›r.
Üstleri a¤›r kokulu mersin a¤açlar›yla kapl› tepeler geçildikten sonrad›r ki, kayalar
birdenbire baﬂlar. ‹nsan birden ürker. Kayalarla birlikte çam a¤açlar› da baﬂlar.
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Çamlar›n birer billur p›r›lt›s›ndaki sak›zlar› buralarda topra¤a s›zar. ‹lk çamlar geçildikten
sonra, gene düzlükler vard›r. Bu düzlükler boz toprakt›r. Verimsiz, k›raç... Buralardan
Torosun karl› doruklar› yan›ndaym›ﬂ, elini uzatsan tutacakm›ﬂs›n gibi gözükür.
Yaﬂar Kemal
(‹nce Memed)

☛
☛

Yukar›daki iki metni karﬂ›laﬂt›r›n›z. Aralar›ndaki fark› söyleyiniz.

Yazar Toros Da¤lar›’n› tasvir edereken ne ölçüde co¤rafyadan yararlanm›ﬂt›r?
Edebiyat›n di¤er bilim dallar›yla olan iliﬂkisini hat›rlamaya çal›ﬂ›n›z!

ANLAMA YORUMLAMA
SES
Bizi Beyﬂehir’den Konya’ya götüren kamyon, Barsakderesi dedikleri bir bo¤azda
sakatland›. ﬁoför ve muavini motor kapaklar›n› açt›lar. Oturduklar› minderi kald›r›p
onun alt›ndan ç›kard›klar› bir sürü alet ve edevat› ortaya döktüler. Ondan sonra
saatlerce süren bir tamir baﬂlad›. Bazen her ikisi makinenin alt›na sürünüp arka üstü
yat›yorlar ve elleriyle motorun alt k›sm›n› kurcal›yorlar, bazen de biri ﬂoför mahallinde
gaza bas›yor ve motoru iﬂletiyor ve di¤eri bu esnada porselen baﬂl›kl› birtak›m
memeleri yerlerinden oynat›yordu.
‹kindi güneﬂi alt›nda, kamyonun muﬂamba kapl› karoserisi tahammül edilemeyecek
bir hâl alm›ﬂt›. Yolcular birer birer atlay›p da¤›ld›lar. Bir k›sm› merakla ﬂoförü seyrediyor
ve o dinlenmek için motordan biraz baﬂ›n› kald›r›p duracak olsa:
“Bitti mi?” diye heyecanla soruyorlard›.
Daha az merakl› birkaç yolcu ile ben ve arkadaﬂ›m bo¤az›n garp taraf›na, gölge bir
yere do¤ru yürüdük ve birer taﬂ›n üstüne oturup beklemeye ve etraf›m›za bak›nmaya
baﬂlad›k.
Kamyonun durdu¤u yerin biraz ilerisinde, yolun kenar›nda iki çad›r ve bunlar›n
etraf›nda birkaç kazma kürek ile bir el arabas› vard›. Daha uzakta ise taﬂ k›rmakla ve
kum taﬂ›makla meﬂgul bir miktar yol amelesi görülüyordu.
Güneﬂ arkam›zdaki s›rta gömüldükçe, karﬂ› taraftaki tepenin üzerine serpilmiﬂ
bulunan çam a¤açlar›na gitgide k›rm›z›laﬂan bir ›ﬂ›k yolluyor, vadiyi süratle artan bir
loﬂlu¤a terkediyordu. Serin bir ilkbahar günü idi ve orta yerde akan küçük dere
m›r›lt›ya benzer seslerini duyurmaya baﬂl›yordu.
Yoldan birkaç araba ve otomobil gelip geçti. Bizim kamyonun yan›nda biraz
durdular ve ﬂoföre bir ﬂey lâz›m m›, diye sordular. ‹çerisinde boﬂ yer bulunan bir kamyon,
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vakit geçtikçe telâﬂlar› artan ve mütemadiyen ﬂoföre söylenen bizim yolculardan iki
kad›n› ald›, Konya’ya götürdü.
Di¤er yolcular grup grup oturmuﬂlar, bir ﬂeyler anlat›yorlard›. Bizim yan›m›zda
bulunan ve buraya yak›n köylerden birinde bakkal oldu¤unu söyleyen tahta ayakl› bir
ihtiyar, kalk›p otomobile gitti, çuval›n› s›rtlad›, ﬂoföre birkaç küfür savurduktan sonra
yola düzüldü.
Adamak›ll› akﬂam olmuﬂtu. Yol ameleleri, çad›rlar›na dönerek ateﬂ yakmaya
baﬂlam›ﬂlard›. Bizim kamyon ﬂosenin bir kenar›nda muazzam bir hayvan ölüsü gibi
hareketsiz duruyordu. ﬁoför ve muavini, üstleri ya¤ ve toprak içinde, yüzlerinden siyah
terler damlayarak, bir kenara oturup uzunca bir dinlenme yap›yorlard›.
Yolcular›n ekserisi bu gibi hadiselere al›ﬂ›k olduklar› için, sadece baﬂlar›n›
sall›yorlar ve sepetlerini ç›kanlar›n› açarak bir ﬂeyler yiyorlard›.
Bir müddet daha geçip, ortal›k adamak›ll› karar›nca ﬂoför, yol amelesinden bir
fener alarak yeniden iﬂine koyuldu. Bu yolcular birdenbire çöken sükutun içinde,
oldu¤umuz yerlere uzanm›ﬂ, k›m›ldamadan duruyordu.
Arkam›zda güneﬂin kaybolup gitti¤i tepenin a¤açlar› birdenbire mavimtrak ve
soluk bir ›ﬂ›¤a gömüldü. Arkadaﬂ›m yüzüme bakt›. O, gözlerini karﬂ›ya dikmiﬂti.
Yamac›n üzerine seyrekçe serpilmiﬂ olan siyah çamlar, süratle ayd›nlanan gökyüzüne
titrek siluetler çiziyorlar›. Arkadaﬂ›m bir müddet bunlar› seyrettikten sonra,
“Nerdeyse ay görünecek!” dedi.
Tam bu s›rada, kekik kokular› ve ince ç›t›rt›larla dolu havay› hafiften gelen bir saz
sesi titretti. Müzikle u¤raﬂan ve bir müzik mektebinde vazifesi olan arkadaﬂ›m
do¤ruldu. Kaﬂlar›n› çatarak dinlemeye baﬂlad›.
Yol amelesinin çad›r› taraf›ndan gelen saz sesi, ustaca çal›nan bir meydandan
sonra, susar gibi oldu ve bir erkek sesi o zamana kadar duymad›¤›m›z, fakat bize
yabanc› da gelmeyen bir halk ﬂark›s› söylemeye baﬂlad›.
Döndüm daldan düﬂen kuru yapra¤a
Seher yeli, da¤›t beni, k›r beni;
Götür tozlar›m› burdan uza¤a
Yârin ç›plak aya¤›na sür beni...
Bu sefer ben de do¤ruldum. Saz tekrar k›vrak bir ara na¤mesine baﬂlad›¤› hâlde,
kula¤›mda hâlâ deminki sesin ç›nlamalar› vard›.
Arkadaﬂ›m;
“ Bu ne?” demek ister gibi yüzüme bakt›.
“Fevkalâde!” diye m›r›ldand›m.
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Ses tekrar ve bütün vadiyi ç›nlat›rcas›na baﬂlad›:
Ald›m saz› ç›kt›m gurbet görmeye,
Dönüp yâre geldim yüzüm sürmeye,
Ne lüzum var ﬂuna, buna sormaya,
Senden ayr› ne hâl oldum, gör beni.

Ömrümde bu kadar gür, tatl› bir erkek sesi dinlememiﬂtim. Bir insan g›rtla¤›ndan
bu kadar manal› ve sars›c› seslerin nas›l ç›kabildi¤ine hayret ediyordum. Arkadaﬂ›m
kalkt›, beni de kald›rd›. Amelenin çad›r›na do¤ru yürümeye baﬂlad›k.
Ovada, çad›r›n önünde, dört beﬂ kiﬂi oturmuﬂlard›. Etraflar›nda kazma ve kürek
serpilmiﬂ duruyordu. Çad›r›n kap›s›na as›lm›ﬂ bir fener salland›kça, vadinin içine do¤ru
uzanan ve baﬂlar› karanl›kta kaybolan gölgeler belli belirsiz k›m›ldam›yorlard›.
Yirmi yaﬂ›ndan fazla göstermeyen bir delikanl›, çad›r›n önünde, yan yat›r›lm›ﬂ bir
el arabas›n›n üstüne oturarak saz çal›yordu. Baﬂ› gö¤süne yatm›ﬂ ve gözleri yere
dikilmiﬂ oldu¤u için çehresini tamamen görmeye imkân yoktu. Fenerin ayd›nlatt›¤› aln›
ter damlalar›yla kapl› idi. Saz›n›n uzun sap›, ﬂaﬂ›rt›c› bir süratle aﬂa¤› yukar› kayan
parmaklar›n›n alt›nda, canl› bir mahlûk gibi titriyordu. Tellere vuran sa¤ eli, küçük fakat
kendinden emin hareketler yap›yor, bu el saz›n gövdesine her yaklaﬂ›kça, insan, sanki o
tahta ile bu et aras›nda bir konuﬂma oluyormuﬂ zannediyordu.
Çad›r› ve bulundu¤umuz yeri bir ayd›nl›k yalay›p geçti, vadinin öbür ucuna kadar
uzand›. Baﬂ›m›z› kald›rd›k, karﬂ›m›zdaki s›rt› aﬂ›p yukar› f›rlayan ay› gördük.
Saz çalan delikanl› da baﬂ›n› kald›rd› ve gözlerini biraz yumarak, tam karﬂ›s›nda
beliren bu ayd›nl›k yüzlü dinleyiciyi süzdü. Sonra saza vuran eli yavaﬂlad›, gözleri
kapand›, bo¤az› gerildi ve yüzü k›rm›z›laﬂt›. Biz hayretle onu seyrederken, ince
dudaklar›n›n aras›ndan beyaz diﬂler göründü ve delikanl›, bu sefer aya hitabeder gibi,
ﬂark›s›na devam etti:
Ay›n ﬂavk› vurur saz›n üstüne,
Söz söyleyen yoktur sözüm üstüne
Gel ey hilâl kaﬂl›m, dizim üstüne,
Ay bir yandan, sen bir yandan sar beni.

Otomobilin di¤er yolcular› da toplanm›ﬂlard›. Herkes hayretle bu k›pk›rm›z› yüzlü
gence bak›yorlard›. O, esrarl› bir dil konuﬂan ellerini saz›n üzerinde hareket ettirmeye
baﬂlam›ﬂ ve gözlerini yere, yahut kuca¤›ndan f›rlamak ister gibi s›çrayan saz›na
dikmiﬂti. Pek az bir duraklamadan sonra, bu sefer baﬂ›n› kald›rmadan, daha yavaﬂ, fakat
eskisi kadar tatl› ve derinden gelen bir sesle ﬂunlar› okudu:
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Sekiz y›ld›r u¤ramad›m yurduma
Dert orta¤› aramad›m derdime,
Geleceksen bir gün düﬂüp ard›ma,
Kula de¤il, yüre¤ine sor beni.
Ve saz›n›, iki kuvvetli vuruﬂtan sonra, yan›na b›rakarak baﬂ›n› kald›rd›. Orada
bulunanlardan birkaç› yaﬂa diye ba¤›rd›lar. O, gözlerini hiç kimsenin üzerinde
durdurmayarak, boﬂlukta dolaﬂt›rmaya baﬂlad›. Hafifçe tebessüm etmeye de
çal›ﬂ›yordu.
Arkadaﬂ›m yan›ma sokularak sordu:
“Senin ad›n ne o¤lum?”
“Ali!”
“Nerelisin?”
“Sivasl›y›m!”
“Saz› nerede ö¤rendin?*
“Ne bileyim? Küçükten beri çalar›m.”
“Söylemeyi?”
“Onu da öyle... Sonra bir iki usta âﬂ›k yan›nda gezdim.”
Arkadaﬂ›m bana bakt›:
“Harikulâde bir ses, azizim, y›llarca arasak bulamay›z. Ben bu o¤lan›n arkas›n›
b›rakmam!” dedi. Sonra tekrar ona dönerek yaﬂ›n› sordu. Yirmi iki imiﬂ. Cebinden
defterini ç›kararak bir ﬂeyler not etti ve delikanl›n›n adresini almak istedi. Çocuk evvelâ
ﬂaﬂ›rd›. Verecek bir adresi yoktu. Bugün burda, yar›n orda amelelik yap›yordu.
“Beyﬂehir yolunda Sivasl› Ali desen olmaz m›?” diye soruyordu. Nihayet Konya’da,
gelip gittikçe u¤rad›¤› bir han›n ismini söyledi. Dostum onlar› da kaydedetti. Bu s›rada,
epeyden beri yan›m›zda durup bizimle saz dinleyen ﬂoför:
“Beyler, otomobil haz›r!” dedi.
Delikanl›ya birkaç ﬂark› daha söyletmeye haz›rlanan arkadaﬂ›m, di¤er yolcular›n
hemen yerlerinden f›rlad›klar›n› ve torbalar›n› çantalar›n› kavray›p kamyona do¤ru
yolland›klar›n› görünce içini çekti, sonra yerinden do¤rulmuﬂ olan Ali’ye döndü:
“Seni aratt›r›p bulursam hemen gel. Sana pahal› bir iﬂ bulurum daha usta âﬂ›klar›n
yan›nda çal›ﬂ›r, saz›n› ilerletirsin olmaz m›?
Ali hiç bir ﬂey anlamadan tasdik etti!
“Olur beyim!”
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Omuzuna vurup
“Hadi bakal›m, Allaha ›smarlad›k!” dedik.
Bütün amele hep birden:
“Selâmetle.”
dediler ve biz ayr›l›rken, Ali’nin etraf›na toplan›p gülüﬂerek onunla konuﬂmaya
baﬂlad›lar. Herhâlde, arkadaﬂ›m›n sözlerini kendi kendilerine izaha ve bundan Ali için
parlak neticiler ç›karmaya çal›ﬂ›yorlard›.
Sabahattin Ali

☛

1.

Yukar›daki öykünün konusu nedir?

2.

Öykünün cümle ve paragraflar›n› gösteriniz. Paragraflardaki olaylar› söyleyiniz.

3.

Yukar›da anlat›lan olay›n oldu¤u gibi yaﬂamas› mümkün müdür? Yoksa yazar
gerçek olaydan esinlendi¤i bu olay› kendi kurmacas› sonucu mu yazm›ﬂt›r?

4.

Öykünün yaz›ld›¤› dönemin özellikleri nelerdir?

5.

Yazar dönemin gerçekli¤ini nas›l yans›tm›ﬂt›r?

6.

Yazar öyküyü oluﬂtururken hangi bilim dallar›ndan yararlanm›ﬂt›r? Psikoloji,
sosyoloji ve müzi¤in öykünün oluﬂmas›na katk›s› var m›? Araﬂt›r›n›z.

ÖLÇME VE DE⁄ERLEND‹RME
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*

Edebiyattaki gerçeklik ile sosyal hayattaki gerçeklik ayn› m›d›r? De¤ilse edebî
gerçeklik ne demektir?

*

Yazar, ne ölçüde bilimsel gerçeklikten yararlan›r?

*

Edebi eserin konusu nedir? Edebî eserlerin temelde insan›, insan›n da insanla
ya da toplumla ikilemini ele ald›¤›n› an›msay›n›z.
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ÖZET
‹nsanda güzel duygular uyand›ran, duygu düﬂünce ve hayal dünyas›n› zenginleﬂtiren
eserlere sanat eserleri denir. Resim, müzik, mimari, heykel, ﬂiir, edebiyat birer sanat
dal›d›r. Sanat eserleri görsel (plastik) sanat eseri ve fonetik sanat eseri olmak üzere
ikiye ayr›l›r. Resim, mimari, heykel görsel; edebiyat ve müzik de fonetik sanat dal›na
girer. Sanat iﬂiyle u¤raﬂanlara sanatç› denir.
Duygu düﬂünce ve hayallerin söz ve yaz› ile güzel ve etkili biçimde anlat›lmas›na
edebiyat denir. ﬁiir, hikâye roman, tiyatro, masal vb. edebiyat›n türleri aras›nda yer al›r.
Edebiyat zaman zaman di¤er bilim dallar›ndan yararlan›r.
Edebiyat›n ana malzemesi dildir. Duygu düﬂünce ve hayaller dil ile anlat›l›r. Bu
bak›mdan dil güçlü bir iletiﬂim arac›d›r. Ça¤lar öncesinde ortaya konan eserler dil
sayesinde günümüze dek varl›klar›n› korumuﬂlard›r. Dil ile ortaya konan eserler edebî
metinlerdir. Edebî metinler cümle ve paragraflardan meydana gelir. Paragraflar da
kendi aras›nda anlamsal bir ba¤lant› kurarak edebî metni oluﬂturur.
Edebî metinler kurmaca metinlerdir. Sanatç›lar çevremizde gördü¤ümüz olaylar›
al›rlar; kendi iç dünyalar›nda kurgulad›ktan sonra yazarlar. Dili farkl› anlamlarda
kullan›rlar. Sözcüklere farkl› anlamlar yüklerler, böylece duygu ve düﬂüncelerini daha
güzel bir ﬂekilde ifade etmiﬂ olurlar. Yazd›klar› eserleriyle bizim duygu ve hayal
dünyam›z› zenginleﬂtirirler.
Her edebî eser kendi içerisinde organik bir bütündür. Onun güzelli¤i buna dayan›r.
Mükemmeliyet eseri oluﬂturan unsurlar aras›nda kurulan ahenkten ibarettir, onu anlamak
ve de¤erlendirmek için eserin dikkatli bir ﬂekilde incelenmesi gerekir.
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✎

TEST I
1.

Aﬂa¤›dakilerden hangisinde fonetik sanat dallar› do¤ru olarak verilmiﬂtir?
a) edebiyat, resim
b) resim, mimari
c) müzik, resim
d) müzik, edebiyat

2.

Aﬂa¤›daki sanat dallar›ndan hangisi edebî eserler aras›nda yer al›r?
a) resim
b) tiyatro
c) müzik
d) mimarl›k

3.

Aﬂa¤›dakilerdin hangisinde bir sanat dal› olarak edebiyat›n tan›m› yap›lm›ﬂt›r?
a) Edebiyat ile ilgili kurallar› ö¤reten bilim dal›d›r.
b) Herhangi bir bilim idal›yla ilgili eserler bütünüdür.
c) Duygu düﬂünce ve hayallerin söz veya yaz› ile güzel ve etkili bir biçimde
söylenmesidir.
d) Belirli bir dönem ya da sanat anlay›ﬂ›na ba¤l› kal›narak yaz›lan eserlerdir.

4.

Aﬂa¤›dakilerden hangisi edebî eser say›lmaz?
a) tarih
b) ﬂiir
c) roman
d) tiyatro

5.

Edebiyatla ilgili aﬂa¤›daki yarg›lardan hangisi yanl›ﬂt›r?
a) Edebiyat temelde insan› konu olarak ele al›r.
b) Edebiyat araç olarak dili kullan›r.
c) Edebiyat›n ana malzemesi renktir.
d) Edebiyat› oluﬂturan bir metin kendi aras›nda organik bir yap›ya sahiptir.
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