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İSTİKLAL MARŞI

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım,'çetırenl ey nazlı hilâl! 
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? 
Sana olmaz dökülen kanlanmız sonra helâl... 
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşanm.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın âfâkmı sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. 
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, 
“Medeniyeti” dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın...
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri “toprak!” diyerek geçme, tanı: 
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: 
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?
Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ.

Ruhumun senden, İlâhi, şudur ancak emeli: 
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli. 
Bu ezanlar —ki şahadetleri dinin temeli—
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder —varsa— taşım.
Her cerihamdan, İlâhi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkınr ruh-ı mücerred gibi yerden na’şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki tiaşım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! 
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. 
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet; 
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl!

Mehmet Âkif Ersoy



Atatürkçün Gençliğe Hitabesi
Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuri

yetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.
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ATATÜRK’ÜN
EDEBİYATLA İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ

OsmanlI devrinde ve bugüne kadar geçen  
Cumhuriyet çağında ve bundan evvelki Türk kül
türel çağlarında ve hattâ bütün kültürlü, m edeni 
cemiyetlerde edebiyat denildiği zaman şu an
laşılır:

Söz ve manayı, yani insan dimağında yer eden, 
her türlü bilgilerin ve insan karakterinin en büyük  
duygularını, bunları dinleyenleri veya okuyanla
rı, çok alâkalı kılacak surette söylem ek ve yazmak 
sanatı. Bunun içindir ki, edebiyat, ister nesir ha
linde olsun, ister nazım şeklinde olsun, tıpkı resim 
gibi, heykeltraşîık gibi bilhassa, musiki gibi, gü
zel sanatlardan sayılagelmektedir.

Beşeriyette en müsbet ilim ve ince teknik esas
larına dayanan, hayatla ve kanla karşılaşmak k en 
dileri için m ukadder olan askerlik gibi yüksek bir 
ideal m eslek dahi, kendini içinde bulunduğu İç
timaî heyete anlatabilmek ve bu büyük insaıüık ve 
kahramanlık yolculuğuna hazırlayabilmek için 
uyandırıcı, hedeflendirici, yürütücü ve nihayet fe
dakâr ve kahraman yapıcı vasıtayı edebiyatta 
bulur.

Bu itibarla, edebiyatın her insan cemiyeti ve bu  
cemiyetin hal ve  isfıkbalfni Jcoruyan ve koruyacak 
olan, her teşekkül için, en esaslı terbiye vasıtala
rından biri olduğu kolaylıkla anlaşılır.

M .K em al A T A T Ü R K

(I) A ta tü rk ’ün Millî Eğitim Üzerindeki Düşünceleri ve Edebiyat. P rof. Dr. Âfet înan (Cum
huriyet Gazetesi, 10 Kasım 1963).
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Ö N S Ö Z

Lise öğrenimi, her şeyden önce öğrenciye çağdaş uygarlığın, genel kültür ve sağbeğe
ninin anahtarlarını verir, onu her bakım dan aydın bir kişi olmaya hazırlar.

Bu am acın gerçekleşmesinde D İL  ve EDEBİYAT öğretiminin önemi büyüktür.
DİL ve EDEBİYAT birbirinden ayrılmaz.
H er D İC in en gelişmiş şekli EDEBİYAT’m da görünür, EDEBİYAT’m ilk öğesi ve ge

reci de DÎL’dir.
EDEBİYAT öğretimi, bir bakım a kültür ve beğenileri (zevkleri) geliştirmek demek 

olduğu gibi; DtL’i olgunlaştırmak, onun inceliklerine varmak, iyi düşünmeyi öğrenmek 
demektir.

Kişinin, DİL’ini bildiği oranda, doğru düşüneceği, doğru yargılara varacağı bir ger
çektir.

Bu kitaplar. Lise ve dengi okullarda, DÎL ve EDEBİYAT öğrenimi yapacak öğrenci
ler için hazırlanırken, uygulamalardan en yararlısı olduğu kanısına vardığımız, şu yol ve 
am açlar gözönünde bulunduruldu;

Birinci sımfta Türk ve Batı Edebiyatından seçilmiş örnekler üzerinde, öz ve “ dil”  açık
lamalardı yaparak öğrencide, b ir yazının özüne, dil ve anlatım  özelliklerine varm a alışkan
lığı kazandırılmak istenildi.

Örneklerin bütünü ve parçaları üzerinde sorular sorularak, öğrenci, örnekle karşı kar
şıya bırakılıp düşünce (fikir ve zihin) araştırmalair’ına yöneltildi.

Önemli görülen İm lâ-Noktalam a bilgileri verilerek, yanlışların önlenmesine çalışıldı.
İkinci sımfta ise, bunların yanı sıra, başlangıçtan bu  yana, her yönüyle yenileşen ede

biyatımızın, değişme ve gelişmesindeki sebepler gösterilerek, yazar ve şairler tanıtıldı; ayrı 
dönem ya da çevre edebiyatlarmın niteliklerini gösteren bilgilere yer verildi.

Bu sınıfta, Tknzimat Sonrası Türk Edebiyatı’na geçmeden Batı Edebiyatı’nı, örnek
ler ve akım larla tanıtm aktaki amacımız, bunların edebiyatımızdaki behrtilerini daha iyi 
gösterebilmek içindir.

Üçüncü sınıfta, başlıca sanatçılarımızın, öğrenciler tarafından araştırm alar yoluyla 
değerlendirilmesi için Edebiyatımızdaki Yeri ve Değeri başlıklı sorular düzenlendi. Böyle- 
ce, onları ezbercilikten uzaklaştıran ve olumlu çalışmalara yönelten bir yöntem uygulandı.

Cumhuriyetten bu yana, henüz tam  değerlendirilmemiş olan edebiyatımızla ilgili ör
nekler üzerinde de, sanatçılarımızın uydukları bazı yeniliklere değinildi.

Batı edebiyatından seçilmiş örneklerde ise, önce şair ve yazarların kişilikleriyle ilgili 
ön bilgilerin verilmesi, sonra da, bunlar üzerinde araştırmalar yapılması daha uygun gö
rüldü.

H er üç kitapta, öğrenciyi kahplaşnuş düşüncelerden sıyırmak, ona kişisel yaratma gücü 
ve serbestçe düşünme, konuşma yeteneği kazandırmak amacıyla Tartışma - Konuşma - Yaz
m a konuîanna yer verildi.

Dil ve EDBBİYAT’ta  gösterilecek başarının, her alandaki başarıya ilk adım olacağı 
inancındayız.





..................  ■ -

E D E B İ Y A T  V E  A N L A M L A R I

Kişioğlu yaratıldığından bu yana, çevre ve yaşadığı ortam ın etkisiyle birçok olaylaan 
davranış ve görünüşlerin karşısında duygulanmış, düşünmüş, ulaşam adıklarmın özlemini 
pekmiş; sırası gelince de bunları söz ya da yazı halinde dile getirmiştir.

A m a her söz, her yazı insanlar için değerli olmamıştır. Günümüze gelen söz ve yazı
lar, zam an süzgecinden geçmiş, ancak güzel anlatımlı ve özlü olanlardır.

İşte EDEBİYAT, -bu seçilmiş eserlerden söz açar. Onları ŞelcU, öz (muhteva), anlatım 
özelHkteri (üslûp ve ifade) yönünden ele alır, değerlendirir.

EDEBİYAT sözü kullanıldığı yere göre değişik anlam lar alıj: -
1 — â i r  toplum a, bir çağa, ya da b ir akım a bağlı toplum ve kişi ile ilgili duygu ve 

düşüncelerin ürünü olan sanat eserlerinin hepsi EDEBİYAT diye adlandınhr: TÜRK EDE
BİYATI, XX. YÜZYIL EDEBİYATI, KLASİK EDEBİYAT...

2 — Herhangi bir alanda yazılmış eserlerin hepsi EDEBİYAT terimi ile anlatılır: HU
KUK EDEBİYATI, T IP  EDEBİYATI...

Edebiyatın konusu içine giren eserleri ve kişileri, tarih  sırasına göre, inceleyen ve de
ğerlendiren bilim kolunun adı EDEBİYAT 'TARİHİ’dir.
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N A Z I M  — n e s i r

Eski çağlardan yakın zam anlara kadar, edebiyatın konusu olan ürünler, ya ölçülü ve 
kafiyeli söz dizisi halinde; ya da yalnız dil kurallarına uygun olarak cümle ve paragraflar 
halinde ortaya konmuştur. Bunlardan birincisine, yani ölçülü ve çoğunlukla kafiyeli söz 
dizisi halinde olanına NAZIM; Öbürüne, yani yalnız dil kurallarına uygun olarak cümle 
ve paragraflar halinde olanına dâ NESİR adı verilir.

Son yıllarda yazılan ölçüsüz ve kafiyesiz şiirlere de şekilleri yönünden SERBEST NA
ZIM denir.
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N A  Z  i m

Yurdumumn her köşesinde, tören ve top
lantılarda ilk iki dörtlüğünü içten bir zevk ve 
çoşkunlukla okuduğumuz İSTİKLÂL MAR- 
şrmız, Mehmet Â kifE R SO Y  (1873-1936) ta
rafından yazılmıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi*nin 12 Mart 
1921 tarihli oturumunda ^^MillîMarş** olarak 
kabul edilen ve manzumenin bestesi Osman 
Zeki ÜNGÖR’ündür.

İ S T İ K L Â L  M A R Ş I

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; 
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. 
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.
Çatma kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl! 
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? 
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl... 
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. 
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşanm! 
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. 
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.
Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhh duvar.
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. 
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, 
**Medeniyet!’’ dediğin tek dişi kalmış canavar?
Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın. 
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. 
Doğacaktır sana vazettiğ i günler Hakk’ın...
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.
Bastığın yerleri “ toprak!” diyerek geçme, tanı: 
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.
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TÜRK D ÎL l ve EDEBİYATI

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ? 
Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ!
Cânı, cânâm, bütün varımı alsın da Huda, 
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ.
Ruhumun senden, İlâhi, şudur ancak emeli: 
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.
Bu ezanlar —ki şahadetleri dinin temeli—
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.
O zaman vecd ile bin secde eder —varsa— taşım, 
Her cerihamdan, İlâhi, boşanıp kanh yaşım. 
Fışkırır ruh>ı mücerred gibi yerden na’şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.
Dalgalan şen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. 
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihiâl: 
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet; 
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl!

Mehmet Akif Ersoy

A ç ı k l a m a l a r :

“ Bayrak”  ve “ Millî M arş” , her devlette, millî birliğin ilk sembolü (simgesi) olarak 
göze çarpar. Bunlar anlamlarım toplumca girişilmiş olaylardan almışlardır. Bizim millî mar
şımız olan îstiklâl Marşı da anlamı, özü bakımından bizi. Kurtuluş Savaşı’mızın çetin gün
lerine götürür; Cumhuriyet’imizin kuruluşunda bağımsızlığa kavuşmamızda rol oynayan 
kahram an ordumuzun ve milletimizin yaşadığı çoşkun duyguları dile getirir.

Marşın bütününde, “ serhad, cerihâ, izmihlal, şühedâ, cüdâ”  gibi yabancı kelimeler 
vardır. Bunların dışındakiler Türkçeleşmiş vQ?a Türkçe sözlerdir. Bu bakım dan marşta, ya
zıldığı yıllar düşünülürse, halkın anlayacağı bir dilin kullanıldığı görülür. Ayrıca şair, marşın 
devammca çeşitli hitaplarla duygu ve düşüncelerine bir coşkunluk veriyor ki, bu millî marş 
için önemli bir özelliktir.

“ Şafak”  kelimesi, A rapça’da “ gün batarken göğe vuran kızıllık” , dilimizde ise ço
ğunlukla “ tan ağarm ası”  karşıhğmda kullanılır. “ Yıldız”  kelimesi de “ her insanın gökte 
bir yıldızı vardır”  inancı ile ilgilidir. “ Yıldızın parlam ası” , milletin kurtuluşunu ve m utlu
luğa ulaşacağını anlatır.

“ Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanh hilâl”  mısramdaki “ hilâl”  kelimesi “ bayrak”  
anlam ında kullanılmıştır.

“ H ilâl”  ile “ bayrak” arasında bir benzerlik yoktur; ancak bir ilgi vardır.
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TÜRK D lLÎ ve EDEBİYATI

Edebiyatta, böyle bir sözün benzetme güdülmeden, bir ilgi dolayısıyla başka bir sö
zün yerine kullanılmasma MÜRSEL MECÂZ denir.

“ Rûh-ı mücerred”, Farsça bir tamlamadır. Farsça tam lam alarm  anlam ı sondan başa 
doğru kelimelerin karşılığı verilerek çözülür. “ M ücerred” ; yalın, soyut-çıplak karşılığıdır. 
Tamlama, “ yalın ruh”  anlamına gelir ve şehit na’şının sanki ruhlaşmış olduğunu belirtir 
(Bundan sonra karşılayacağımz Farsça tam lam aları bu kurala uyarak çözünüz).

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — “ Hilâl, gül, ulusun, nâ-mahrem, inleme”  kelimelerinin m arştaki anlamlarını 
belirtiniz.

2 — “ Dördüncü dörtlükte “ Garbın afaki” , “ çelik zırhlı duvar” , “ tek dişi kalmış 
canavar”  sözleriyle anlatılmak istenen nedir?

3 — Parçaya göre “ Irk ve millet”  ile “ hürriyet ve istiklâl”  kelimelerinin kavramları 
arasındaki ayrımı açıklayınız.

4 — İlk üç dörtlükte Türk milletinin bağımsızlık anlayışı ön planda beliriyor mu? 
Bu anlayışın bütün marş boyunca devam ettiğini örneklerle gösteriniz.

•5 — Dördüncü dörtlükte hangi iki güç karşılaştırılıyor? Ü stün görülen hangisidir? 
Niçin?

6 — Beşinci dörtlüğün anlamı, marşın yazıldığı günler hakkında bir fikir veriyor mu? 
Açıklayınız.

7 — Altıncı ve yedinci dörtlüklerde yurt sevgisi hangi esasa bağlanıyor? Yurda bağlı 
olmamızın başka sebepleri üzerinde durunuz.

8 — Sekizinci ve dokuzuncu dörtlüklerde şairin Tann’dan dileği nedİr? Şair, hangi 
duygular içindedir? Bunu, bu iki dörtlükteki anlam bağlantısından yararlanarak gösteri
niz.

9 — “ H akka tapan”  ne demektir? “ H ak”  küçük harfle yazıldığı zam an hangi anla
m a gelir? Bunların hangisi mısraya daha güçlü bir anlam verir?

T ü r - Ş e k i I ;

Okuduğunuz marşta dokuz dörtlük, bir beşlik vardır. Bütün dörtlükler ve beşlik, son* 
lannda ses benzerliği olan, ölçülü mısralarla (dizelerle) kurulmuştur.

Mısra sonlarında, ayrı anlamlı ve ayrı yazılışlı kelimelerdeki ses benzerliğine KAFİ
YE (uyak) denir. Birinci ^ rtlü kte (kıta’da): san-cak, o-cak, parlaya-cak, an-cak: kafiyeli 
kelimelerdir.

Mısra sonlarında, ayi)i,anlamlı kelimeler veya aynı ödevi gören ekler varsa KAFİYE 
bunlardan önceki kelimelerde aranır:

Dokuzuncu kıta’daki taşım, yaşım, na’şım, başım kelimelerinde *-ım” ekleri aynı ödevi 
gördüklerinden kafiye olmazlar. Bu kelimelerdeki kafiyeler “ TAŞ, YAŞ, NA’Ş, BAŞ” tır.

Mısralardaki Ö l^ Ü  de, ya her mısradaki hece sayısına, ya hecelerin uzun (kapalı), 
kısa (açık) oluşuna dayanır. Bunlardan birincisi HECE, İkincisi de ARUZ ölçüsünün esa
sıdır.

İstiklâl Maı^ı, aruz ölçüsüyle yazılmıştır.

Demek ki İstiklâl Marşı’nın hem ölçüsü, hem de kafiyesi vardır.

Böyle, ölçülü ve kafiyeli mısra kümeleriyle kurulan söz ve yazı şekline NAZIM denir.
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TÜRK DİLÎ ve EDEBİYATI

K e l i m e l e r

âfâk : Ufuklar. İlâhi : Tknrım.
m : G ök’ün en son (doku istiklâl : Bağımsızlık.

zuncu) katı. izmihlâl : yok olma.
cânân : Sevgili. m â’bet : Ikp ınak  (burada) ca
Celâl : Kızgmhk, saygı duy mi.

gusu uyandıran öfke. nâ’ş : Saygı duyduğumuz.
ceriha : Yara. kişilerin cesedi.
cüdâ : Ayrı, ayrı düşmüş. n a’mahrem : H aram  olan; yabancı

ebedi, ebediyyen: Sonsuz geleceklerde. serhâd : Sınır boyu.
ezel : Başlangıcı olmayan şehâdet : Şahitlik, tanıkhk.

hilâl
geçmiş zaman.

: Yeni ay; bayrağımız
daki ay.

şühedâ : Şehitler.

t m l â - N o k t a l a m a :

“ Celâl, helâl, istiklâl, âfâk, İlâhi, hilâl, izmihlâl”  kelimelerinde bazı harflerin üzerine 
(''J DÜZELTM E (uzatma) işareti konulmuştur. /

Bu işaret, bazen ilgili bulunduğu sesi uzatmaya, bazen daha önce gelerj “ 1, g, k ”  e s 
lerini ince okutmaya, bazen de hem ilgiU bulunduğu sesi uzatmaya, hem de daha ön|:eki 
sesi inceltmeye yarar.

Bu kurala göre yukarıdaki kelimeleri doğru olarak söyleyiniz.

T a r t ı ş m a - Y a z m a  K o n u s u

Bayrağımıza ve “ Millî M arşı” mıza niçin saygı gösteri
yoruz?
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N A Z I M L A  İ L G Î L İ  T A N I M L A R

MISRA (Dize), nazım ya da şiirdeki b ir satıra denir. ‘
ÖLÇÜ (Vezin), mısraîarda hece sayısına, ya da hecelerin uzun (kapalı), kısa (açık) 

oluşuna dayanan ve nazım da dış ahengi sağlayan öğedir.
KAFİYE (uyak) mısra sonlarında, ayrı anlamh ve ayrı yazılışh kelimelerdeki ses ben

zerliğinin adıdır. Bu da bir dış ahenk öğesidir.
Ölçülü ve kafiyeli mısra kümeleriyle kurulan söz ve yazı şekline NAZIM  demiştik. 

Nazımla ortaya konmuş kısa eserlere MANZUME, uzun olanlara M ANZUM  ESER adı 
verilir.

M anzume ya da manzum eserlerde anlam  bütünlüğü taşıyan en küçük parçaya NA
ZIM BÎRİM İ denir ki H alk şiirimizin nazım birimi çoğunlukla DÖRTLÜK, Divan şiiri
mizin BEYİT’tir.

BEYİT, Divan şiirinde ve onun etkisinde olan şiirlerde anlam  bütünlüğü taşıyan iki 
mısraya verilen addır. Anlam  bütünlüğü taşıyan ikiden çok mısra kümelerine de KIT’a 
veya BENT denir. Bunlar ÜÇLÜK, DÖRTLÜK, BEŞLİK... adım da alır.

Belirli bir kafiye düzeni ile örülmüş, ölçülü mısra kümelerinden meydana getirilen 
biçime, NAZIM  ŞEKLÎ denir. İleride göreceğimiz “ koşma”, -“gazel”  gibi şekiller, birer 
nazım şeklidir.

Türk Dili ve Edebiyatı, Lise 1 — F.2 17





N E  s  Î R

Türlü nesir örneklerini, büyük küçük eser
ler halinde olduğu gibi, her zaman günlük ga
zetelerde ve dergilerde de izleriz.

Aşağıdaki örnek, edebiyat ve sanat konu
larında deneme ve eleştirmeleriyle (tenkııUa- 
nınmış yazarımız Suut Kemal YETKÎıSin 
(1903-1980) ''Günlerin Götürdüğü” adh kita
bından alınmıştır.

C A N I M K I T A P
• V

Nedir insanlann kitaplara olan bu düşkünlüğü? Kitaplar, hele roman
lar ve şiir kitapları, neden insanlann hayatında bu kadar büyük bir yer 
alıyor? Bence, bunu cevaplandırmak için, **tnsan niçin okur?” sorusunu 
ilkin cevaplandırmak gerekir. İnsanlar toplu olarak yaşadıkları halde ge
ne de yaratıklann en yalnızlarıdır. Dıştan birbirlerine yakındırlar, ama iç
ten aralarında ne uzaklıklar vardır!

Dünyada hiçbir dost insana kitaptan daha yakın değildir. Kısıntımızı 
unutmak, donuk hayatımıza biraz renk, biraz ışık vermek, daracık dün
yamızda bulamadığımız şeyleri yaşamak için, tek çaremiz, kitaplara sarıl
maktır. Bırakınız ıssız bir adaya gitmeyi, herhangi bir yolculuğa çıkarken 
bile hangi okur yazar yanına bir iki roman, bir iki şiir kitabı almayı dü
şünmez! Yolculukta, çoğu zaman olduğu gibi çevremize bakıp dalmaktan 
yanımıza aldığımız kitapları okuyamazsak bile onlan gene de elimiz al
tında bulundurmak isteriz. Çünkü onlann can yoldaşı olduğunu biliriz. 
Düşünüyorum da, şu dünyadan kitaplar yok oluverse, yaşamak ne kadar 
güçleşir, çekilmez bir ağırhk olur. Romancı veya şair için yazmak nasıl da
yanılmaz bir ihtiyaçsa, okuyucu için de yazılanları okumak öyledir. En 
kötümser zamanianmızda yardıma onlar koşar. Ataç, ölüm yatağında, ken
disini görmeye gelen bir dostuna: ''Hastalıkta ağrılan dindirici en iyi ilâç 
şiirmiş. Boyuna şiir okuyorum.’  ̂ dememiş miydi?

Kitap bizi avuttuğu gibi yükseltir de. Kısa hayatında insanın edindiği 
tecrübeler ne kadar azdır! Oysa ki şiirler ve romanlar yaratıcılarının türlü 
iç tecrübeleriyle kaynaşır. Onlarla zenginleşir, onlarla eksiklerimizi gide
ririz. Bir şeyler öğrenmek için roman veya şür okunduğunu sanmıyorum. 
Sanatçı bir şeyler öğretmek, bazı doğrulan göstermek amacı ile yazma
mıştır ki, okuyucu öğrenmek için okusun! Fikir eseri.ile sanat eserinin ay- 
nldığı nokta işte burada!

Suut Kemal YETKİN 
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TÜRK D ÎL t ve EDEBİYATI

A ç ı k l a m a l a r :

Başlığından “ kitap sevgisi” nin ele alındığı anlaşılan bu örnekte yazar, kitabın öne
mini; insanlara nasıl yardımcı olduğunu ve onlara neler kazandıracağını anlatıyor; ayrıca, 
“ okuyucu” , “ rom ancı” , “ şair” , “ fikir ve sanat eserleri”  üzerindeki bazı düşüncelerini 
ortaya koyuyor.

A r a ş t ı r m a l a r ;

1 — “ D onuk hayatımıza biraz renk, biraz ışık vermek”  sözünden ne anlıyorsunuz? 
Yazıda, buna çare olarak ne gösteriliyor?

2 — “ Dünyadan kitapların yok oluvermesi”  yaşamayı güçleştirir mi? Niçin?
3 — Romancı ve şair niçin yazar?
4 — Yazar, Nurullah Ataç’m hastalığı sırasındaki sözlerinden nasıl yararlanıyor? Açık

layınız.
5 — însan niçin kitap okur? Kitap okum a okuyuculara neler kazandırır?
6 — Yazar’a  göre, fikir eseri ile sanat eserinin ayrıldığı nokta nedir?

T ü r - Ş e k i l :

Çoğunlukla her yazıda üç bölüm göze çarpar: Giriş, gelişme, sonuç.
Giriş bölümünde, konuyla ilgili bir başlangıç yapılır; gelişme bölümünde, konu, çe

şitli Örnekler, kaışılaştırmalar, kanıt ve görüşlerle açılır; sonuç bölümünde ise, bunlar bir 
yaı^ , veya ana düşünceye bağlanır.

Okuduğunuz bu örnek parçayı bütün sayarak bölümlere ayırabilir misiniz?
“ Canım Kitap”, yalnız dil kurallarına uygun olarak, cümle ve paragraflar halinde yazıl

mıştır. Böyle, yalnız dil kurallarına uygun olarak cümle ve paragraflar halinde; duygu, dü
şünce, istek ve olayları anlatan söz ve yazılara NESİR diyoruz. Burada, “ nazım” da gör
düğümüz ölçü ve kafiye düzeni yoktur.

İ m l â - N o k t a l a m a :

hâlâ (Şimdi bile)
halâ (Boşluk)
hala (Babanın kızkardeşi)

DÜZELTME (uzatma) işareti {'“) gördüğünüz gibi, yazıUşlan bir olaıv b a n  kelimeleri an
lam ve söyleyiş bakım ından birbirinden ayırır.

Siz de bunlara benzer örnekler bulunuz.

T a r t ı ş m a - Y a z m a  K o n u s u

Yazarın “ kitap” ve “ kitap okum a”  konusundaki dü
şünceleri nelerdir?

Bu düşüncelere katılıyor musunuz? Karşıt bir düşünce 
ortaya atarak konuyu tartışmız.
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N E S İ R L E  İ L G İ L İ  T A N I M L A R

Yalnız dil kurallarına uygun olarak, cümle ve paragraflar halinde; duygu, düşünce, 
istek ve olayları anlatan söz ve yazılan NESİR diye adlandırmıştık.

Nesir halindeki yazılarda paragraflar vardır. Paragraflar cümlelerden, cümleler de ke
limelerden meydana gelmiştir.

KELİM E, ses ya da ses topluluklarıyla yapılmış, dilin en küçük anlamh öğesidir.
CÜM LE, söz ve kelimelerden yapılan, bir yargı bildiren anlatım  öğesine denir.. Cüm

lelerin birçok çeşitleri vardır (hatırlayınız).
PARAGRAF, nesirde, duygu, düşünce, istek ve olayların bir düzen içinde anlatılma

sına yarayan bölümlerin her biridir.
H er söz ve yazıda bir anlatım  özelliği vardır. Bu özelliğe, ANLATIM (üslûp) denir.
Anlatım da; açıklık, akılcıhk, duruluk ve yalınlık en gerekli niteliklerdir.
AÇIKLIK, söz ve yazının, kolay anlaşıhr olması;
AKICILIK, söz ve yazıda, dilin takılacağı pürüzlerin bulunmaması;
DURULUK, gereksiz sözlere yer verilmemesi;
YALINLIK, süse ve gösterişe kaçmadan, sade bir dil kullanılmasıdır.
B'fr'nesirde konu ile ilgili başlangıç bölümüne GİRİŞ denir. İkinci bölüm GELİŞME 

bölümüdür. Burada konu çeşitU örnekler, karşılaştırmalar, kanıt ve görüşlerle açılır. SO
NUÇ bölümünde, bir sonuca varılır: anlatılanlar b ir yargıya, b ir ana düşünceye bağlanır.

Hikâye, rom an ve tiyatro gibi olaylı sanat eserlerindeki.bölümler SERİM, DÜĞÜM, 
ÇÖZÜM adını alır. Bunların özel nitelikleri vardır (İlerdeki derslerinizde göreceksiniz).

Bir yazıda anlatılm ak istenen, üzerinde durulan düşünceye ANA DÜŞÜNCE (Ana 
fikir), duyguya da ANA  DUYGU denir. A na düşünceye dayanak olan düşünceler YAR
DIM CI DÜŞÜNCELER’dir. A na düşünceyi çoğunlukla sonuç bölümünde aramalıdır. Yar
dımcı düşünceler paragraflara dağılmıştır. ,
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T U R K  E D E B İ Y A T I N D A  N E S İ R

Türk edebiyatında nesirle yazılmış birçok güzel örnekler vardır. Bunlar, sırasıyla, baş
langıcından günümüze kadar gelişen ve değişen dönemlerin özelliklerini taşır.

İslâmlıktan Tanzimat’a  kadar aydınlarımızın verdiği nesir örneklerini ESKİ NESİR 
diye adlandırıyoruz.. Bu nesirler, daha çok ustalık göstermek, ya da bir şeyler öğretmek, 
fikir vermek amacıyla yazılmıştır; çoğunlukla yabancı kelime ve tam lam alarla yüklüdür.

Nesir dilimizde sadeleşme, XIX. yüzyılda Tanzimat Sonrası Edebiyatımızla başlar; 
XX. yüzyılda gerçekleşir. Bu ve daha başka yönlerden gelişip değişen nesrimize de YENİ 
NESİR diyoruz.

Bir de halk arasında sözlü olarak sürüp gelen, kendine göre anlatım ları bulunan ma
sal, hikâye gibi ürünler vardır. Bunların yazılı, eski örneği Dede Korkut Hikâyeleri’d ir ki 
bu ürün, ESKİ HALK NESRİ olması bakımından önemlidir.
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E S K İ  N E S İ R

XVII. yüzyılda yaşamış olan ünlü gezgini^ 
miz Evliya Çelebi, yaşadığı dönemin ileri ge
lenlerinin yanında^ Avrupa ortalarına kadar 
bütün komşu ülkelerle Ânadoluyu dolaşmış. 
Seyahatname adlı büyük eserini ortaya koy
muştur.

Evliya Çelebi, 1650 yılında akrabası olan 
Melek Paşa*mn yanında on yıla yakın dola
şıyor; 1962 yılında, onun ölümü üzerine, Ka- 
dızade İbrahim Paşaya kapılanıyor; onun ko
mutasında savaşa giden ordu, Mohaç alanı
na gelip birkaç gün kalınca. Evliya Çelebi de 
Peç şehrini geziyor.

P E Ç O Y H A L K I i

Cümle halkı serbâd esvabı gibi göğsü ve yenleri gümüş düğmeli kısacık 
dolamalar ve sıkça kopçalı çakşırlar ve tülbent harîr kuşaklar ve ökçesi 
yüksek kubadî papuçlar giyip başlarına beyaz çuhadan samur kalpaklar 
koyup pür-silab gezerler. Silâhlan kılıç, şest ü şiş ile gürzdür.

Leventlerinin ellerinde kopuz bulunur. Kopuz sazını çalmak bu Pe- 
çoy gazilerine mahsustur. Amma Hudâya ayandır, o mertebe sûznâk zem
zeme ile kardeş edip çalarlar ki istima’ edenler çûş u hurûşa gelir.

Bu diyarda saz, ayş ü işret etmek, tutmak, asmak, basmak, kesmek 
ayıp değildir. Zemmam, nemmam, dehhal ve fassal tiryakileri sevmezler 
ve selâm verip konuşmazlar.

Ekseriya çete ve peture kovan yiğitler Macar esvabı giyip ta Macar 
diyarına giderler ve fasih ve beliğ Macarca söylerler. Oralardan istedikleri 
kaptan vesaireyi kapıp beş on gün içinde şehirlerine ganimen ve sâlimen 
gelirler. Mutaassıb ve dahhal olanları sevmezler. Cümlesi ehl-i tevhîd ve 
ekserisi farisihân olup ellerinden Divan-ı Hafız, Gülistan ve Bûstan, Hay- 
yam ve Nizami divanları düşmez. Ekseriya düşman üzerine çeteye gitmek 
arzu eylediklerinde Divan-ı Hâfız’dan tefe’ül edip hasbıhal olarak bir beyt-i 
rânâ gelirse mütevekkilen alallâh giderler, bi emr-i Huda mansur ve mu
zaffer gelirler. Hepsi Sırpça, Bulgarca ile Macarca ve Acemce’yi fasih bi
lirler.

Evliya ÇELEBİ

A ç ı k l a m a l a r :

Peçoy halkı. Evliya Çelebi tarafından, Tuna’nın k u z^ in d e  eski bir M acar Şehri olan 
Peç dolaylarında oturanlara verilen addır.

(1) Seyahatname VI. Hazırlayan: M. N ihat ÖZÖN, II. Cilt. (Kısaltılmıştır).
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Evliya. Çelebi, bu yazısında, yakından tanıdığı Peçoy halkının giyimini, yaşayışım ve 
bazı özelliklerini anlatıyor. Eserin başka bölümlerinde de yazar, gezdiği, gördüğü çevre
lerdeki özelliklerle birlikte, önemli ve ilgi çekici bulduğu olayları anlatır.

Bir toplum un giyim, gelenek, yaşayış, sanat gibi özellikleriyle FOLKLOR ve ETNO
LOJİ adı verilen bilim kolları uğraşmaktadır. Bu bakımdan, okuduğunuz bu yazı ve ahn- 
dığı eser, tarih ve toplum  bilimlerini ilgilendirdiği için önemlidir.

Evliya Çelebi Seyahatnamesi, aynı zamanda eski edebiyatımızdaki “ sade nesir’e bir ör
nektir. Anlatımında, Arapça ve Farsça kelimelerin çokça olduğunu görüyorsunuz. Bun
lardan, “ Hudaya âyandır” , Tknrıya açıktır; “ Mütevekkilen alallâh” . Tanrıya güvenerek, 
demektir.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Peçoy halkının giyim ve kuşamları üzerine neler öğreniyorsunuz?
2 — Peçoy halkının benimsediği sanat kolları hangileridir? Bunlar hangi cümlelerde 

anlatılıyor?
3 — Peçoy halkının başka ne gibi özellikleri vardır? Peçoy halkı hangi dilleri biliyor? 

Behrtiniz.
4 — Gülistan ve Bûstan yazarı Sâdi ile Hâfız, Hayyam ve Nizami kimlerdir? Bir an

siklopediye bakarak cevaplandırınız.

T ü r -  Ş e k i l :

Eski edebiyatımızda din, ahlâk, tarih, coğrafya, denizcilik ve benzeri konulardaki eser
ler, daha çok nesirle yazdırdı.

Eski nesir anlatımı, çoğunlukla, bağ>filller ve “ ki”, “ kim” bağlaçlarıyla uzatılmış 
cümlelerden yabancı söz ve tamlamalardan meydana gelir; SECİ (nesirde kafiye) ve söz 
sanatlarıyla (mecaz, benzetme gibi) süslenirdi. Böyle nesirler SÜSLÜ NESİR’lerdir; bun> 
lara SANATLI NESİR de denilmektedir. Eski edebiyatımızda bir de süs ve sanata kaçma
yan, halk anlatımına yaknı nesirler vardır ki bunlar da SADE NESİR adını alır.

Evliya Çelebi Seyahatnamesi SADE bir nitelik gösterir.

K e l i m e l e r :

beliğ : Düzgün, canlı ve et istima : Kulak verip dinleme
kin söz. kopuz : Eski bir Türk sazı.

cümle : Bütün. kubadî : Eski İran hüküm dar
çakşır : Bir çeşit erkek şalvarı. soylarından birine öz-
dehhal, dahhal : H er şeye karışan. eü.
dolama : Önü yırtmaçlı bir çe- levent : Boylu poslu yakışıklı

çit elbise. kimse
fassal : Dedikoducu. mansur : Tanrının yardımıyla
fasih : Yanlışsız (dil yönün üstün gelmiş.

den). mertebe : Derece.
ganimen : Ganimet alarak murassa’ : Mücevher işlemeli.
gürz : Ağır topuz. mutaassıb : Aşırı tarafçı; gelenek
harîr : İpek. çi; aşırı dindar.

nemman : A ra bozan.
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peture : Çete, haydut. tefe’ül : Fala bakma.
rânâ : Güzel. tevhîd : İknrı birliği.
salimen : Sağ, sağlam olarak yeşim : Yeşil renkli değerli
samur : Sarı yumuşak tüylü taş.

küçük b ir hayvan. zemmam : Çekiştiren, kötüleyen.
sûznâk
şest

: Yanık, dokunaklı.
; Ok atanlann, parm akla

rına geçirdikleri halka.

zemzeme : Ezgili ses, melodi.

Î m l â - N o k t a l a m a :

Yabancı kurallara göre kurulmuş şu sözlerin yazılışlarına ve anlamleınna dikkat edi
niz.

pür-silâh : Silâhla dolu (silâhlı).
farisihân : Farsça okuyan.
ayş ii işret : Yemek ve içmek.
cûş ü hurûş : Çoşmak ve taşmak.
ehl-i tevhîd : Tanrı birliğine inananlar; müslümanlar.
bi-emr-i H udâ : T^nrı emriyle
Divan-ı H âfız : H afız Divanı.
beyt-i rânâ : Güzel beyt.
bî-taraf : Tarafsız.

T a r t ı ş m a - Y a z m a  K o n u s u

“ Çok okuyan değil çok gezen bilir”  sözünü 
tartışınız.
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Cumhuriyet dönemi yazarlarımızdan olan 
Falih Rıfkı Atay (1894-1971), yalın ve duru an
latımıyla yeni nesrimizin temsilcilerindendir. 

Atatürkçün kişisel özelliklerini belirten aşa
ğıdaki yazısı, O'nunla ilgili anılarını derledi
ği ÇANKAYA adlı eserinden alınmıştır.

G A Z I

Atatürk henüz ‘‘Gazi Mustafa Kemai Paşa’’ idi. Benden ona dair bir ki* 
tap için önsöz istemişlerdi. Kitap çıkmadığı için önsöz de bende kalmıştır. 
Onu bugün bu fıkraların sonsözü olarak^ sizlere sunuyorum: Gazi’nin hal 
tercümesi, yeni Türk devletinin tarihi demektir. Tarihimizi bilmek için, Ga* 
zi’yi öğrenmeliyiz.

Gazi, yaratıcı bir enerji kaynağı... Yeryüzünde kara topraktan, yeşil ottan, 
taştan ve tuzlu sudan başka ne varsa, hepsi böyle yaratıcılarm eseri değil mi
dir. Hava, su ve toprağm içindeki büyük kuvvet esrarlarım oııJ.ar sezip bul- 
duklan ve maddeleştirdikleri gibi, insamn kam, kemiği ve siniri İçindeki kuvvet 
esrarlarını yine onların gözleri görür, kafaları bulur, karar ve fiilleri hakikat- 
leştirir. Onlarsız aradığımızı bulamazdık. İstediğimize ulaşamazdık. Yaptığı- 
mızı yapamazdık. Gazi’yi bilmek insanın insanlığına vücut veren yaratıcılar
dan birinin hayat ve eserini öğrenmek demektir... Gazi’nin eserlerini devam 
ettirecek olanlar, Gazi’nin başarma metotlarının neler olduğunu öğrenmeli
dirler.

Bir hakikat nasıl karışık değilse, Gazi de sadedir. Uzaktan anlaşılması ko
lay görünür. Cazibe kanununun kendilerinden önce bulunmuş olmasına esef 
edenler az değildirler. Fakat ilk hayvamn yürümesinden de önce başlayan düş
mek, o kadar basit sırrını söylemek için asırlarca değil, devirierce ve çağlarca 
Newton’un aklım beklemiştir.

Büyük eserlerde tesadüfün rolü pek az olduğu gibi, artık büyük eser yapıl
ması imkânsızlaşacak bir zaman da olmayacaktır. Bizden sonra gelecek ya> 
ratıcılar henüz doğmadılar: Onların bütün şerefleri, şanları ve eserleri, her 
ne olacaksa, doğmuş ve doğacak olanlar için büyüklük fırsatları değil midir?

(J) Gazi, Falih Rıfkı Atay’ın Çankaya adlı iki ciltlik kitabının en sonunda yer alan yazısıdır. 
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Gazi, yeni Türkiye’yi çocukluğundan beri kendi benliğinin dibinde yarat
maya başlamıştı. Öyle bir zekâ gibi, öyle bir düşünüş ve duyuş kabiliyeti gi
bi, onun sabrı ve enerjisi olmadıkça ona benzeyemeyiz.

Bir fıkrasından, bir hikâyesinden, bir yazı veya nutkundan hemen anladı
ğımızı sandığımız Gazi, aradıkça yeni bir sır verin Yaklaşılan bir dağ gibi bü> 
yür. Asıl onu elimizle tuttuğumuz zamandır ki artık tamamım hiç göremeyiz.

Falih Rıfkı Atay

A ç ı k l a m a l a r :

A tatürk, ülkemiz ve milletimizin varoluş smavmda yaptığı eşsiz önderlikle ölümsüzleşmiş 
bir büyüğümüzdür. O nun kişiliğini oluşturan yüce özelliklerden biri de, kuşkusuz, yaratıcı de
hasıdır.

Okuduğunuz bu yazıda A tatürk’ün yaratıcılığı esas alınıyor.
“ H al tercümesi” , bir kişinin soyu, doğumu, yetişmesi, çalışmaları ile ilgili toplu bilgi veren 

yazı anlam ına gelir; buna “ biyografya”  da denilmektedir, “ otobiyografi”  ise, yazarın ya da 
kişinin kendisinin hayatını özetlemesidir.

“ esrar”, “ sırlar”  demektir; halk ağzında ve yazıda yanlış olarak “ esrarlar”  biçiminde de 
kullanılmaktadır.

A r a ş t ı r m a l a r ;

1- Hava, su ve toprağın içindeki büyük sırlar neler olabilir? ö rnekler veriniz.
2- Uygarlığın gelişmesini daha çok hangi niteliği olan insanlara borçluyuz? Niçin?
3- “ Düşmek”  eyleminin gerçek sebebi ne zam an anlaşılmıştır? Bununla ilgili bilgilerinizi 

hatırlayınız.
4- A tatürk’ün kişiliğini oluşturan ve onu yaratıcı kılan başhca nitelikler nelerdir? .
5- A tatürk, yaratıcı kişiliğiyle Türk toplum una neler kazandırmıştır?
6- A tatürk, kişiliği bakım ından bir dağa benzetiliyor. Niçin? Son paragraftan yararlanarak 

açıklayınız.
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A T A T Ü R K

Gazi M ustafa Kemal Paşa (1881 - 1938)

T ürk m illetinin kurtarıcısı ve C um huriye tin  kurucusu, M ustafa Kemal, 
güm rük m em uru A li Rıza E fendi’nin  oğludur. A nnesinin adı Zübeyde’dir. 
1881’de Selânik’te doğdu. D aha ilkokul çağında iken babasını kaybetti.

M ustafa, askerî okulda iken, m atem atik öğretm eni tarafından  Kemal adı: 
“ Senin ad ın  da  M ustafa, benim ki de, b irbirine karışm am ası için sana M us
tafa  Kemal diyelim”  diye verilmiştir. Sakarya Zaferi üzerine Büyük Millet Mec- 
hsi’nce “ G azi”  ünvam verildi. Soyadı kanunu çıkınca yine Büyük M illet Mec- 
lis’i tarafından  ATATÜRK soyadı verilmiştir.

M ustafa Kemal, M anastır Askerî İdadisi’ni bitirdikten sonra İstanbul’a  geldi. 
Kuleli’yi ve H arp  okulunu bitirdi. 1904’te kurm ay yüzbaşı olarak orduya ka
tıldı. M ustafa Kemal daha okulda A bdülham it idaresini beğenmezdi. Gayet 
güzel söz söyler ve yazı yazardı. O nun bu  çahşm aları saray tarafından  haber 
ahnm ış, h a tta  H arbiye’yi b itirir bitirm ez, hapis de edilmişti. Yapılan soruş
tu rm alardan  sonra serbest bırakıldı. İstanbu l’dan  uzaklaştırılm ası kararlaş
tırıldı. Bu sebepten Şam ’a gönderÜdi.

M ustafa Kemal, Şam’a gidince orada da boş durm adı. “ Vatan ve H ürriyet”  
adlı bir cemiyet kurdu (1906). Sonra gizlice bu  cemiyetin bir şubesini Rum e
li’de açtı. 1907’de kolağası olarak Selânik’e gönderildi. O sıralarda Selânik- 
te “ İ ttih a t ve Terakki Partisi”  vardı. H am it’i yıkm ak için çahşıyordu. M us
tafa  Kemal, bu..cemiyete girdi ve çahşm aya başladı. 1908’de İttihatçılar Ab- 
d ü lham it’e İkinci M eşrutiyetti ilân ettirdiler. Fakat A bdülham it 31 M art 
1909’d a  İttihatçıları devirmek için İstanbu l’da  bir ayaklanm a yaptırdı. Bu
nun  üzerine Selanik’ten M ahm ut Şevket Paşa kom utasında, H areket Ordusu 
İstanbul üzerine yürüdü. M ustafa Kemal bu  ordunun kurm ay subayları a ra 
sında bulunuyordu.

M ustafa Kemal, İttihatçıların  tu tum unu  beğenm edi, bu yüzden partiden  
ayrıldı, askerî a landa çahşm alarm a hız verdi. İtalyanlarla, Trablusgarp’ta  sa
vaş başlayınca gizlice oraya gitti ve b ir yıl kadar çahştı. Balkan Savaşı’nm  
çıkm ası üzerine geri döndü. Balkan Savaşına katıldı.

M ustafa Kemal, İttihatçıların  yanhş politikasını her yerde tenkit ediyordu. 
Bu sebepten İttihatçılar onu İstanbul’dan  uzaklaştırm ak amacıyla Sofya Ata- 
şem iliterliği’ne gönderdiler. Bu esnada Birinci D ünya Savaşı çıktı. M ustafa 
Kemal, İttihatçıları bu savaşa sokm am ak için çalıştı ise de başarılı olam adı.

Savaş patlayınca, orduda çalışm ak için vazife istedi. G enelkurm ay M usta
fa K em al’i kuru lm akta  olan 19. Tüm en K om utanhğı’na tayin etti. Kısa za
m anda bu  tüm eni toparlad ı ve yetiştirdi. Ç anakkale’de, bilhassa A nafarta- 
la r’da kazandığı zaferle İstanbul’u ve O sm anh İm paratorluğu’nu  felâketten 
kurtardı. Bu zaferden sonra kendisine “A nafarta lar K ahram anı”  adı verildi 
ve ünü  her tarafta  duyuldu.

30



TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI

M ustafa Kemal, otuz dö rt yaşında general oldu. D oğuda ve güneyde çalış
tı. Suriye Cephesinde bozulan orduyu düzgün b ir şekilde memlekete getirdi. 
Barış şartlarının ağırlığına karşı geldiğinden İstanbul’a  çağrıldı. M ondros M ü
tarekesi im zalandı. Vatan yer yer işgal edilmeye başlandı.

M ustafa Kemal Paşa, İstanbul hüküm etinin birşey yapam ayacağını anla
yarak A nadolu’yu ayaklandırm aya karar verdi. Bazı yerlerde ordu silahını bı
rakm ış, halk  d a  ayaklanm ak üzere idi. Vahdettin, A nado lu ’ya b ir düzen ver
mek üzere M ustafa Kenial Paşa’yı III. Ordu M üfettişi olarak A nadolu’ya gön^ 
derdi. M ustafa Kemal Paşa, 16 Mayıs 1919’da İstanbul’dan  ayrıldı. 19 Mayıs 
1919’d a  Sam sun’a çıktı. B uradan valilere ve kom utanlara telgraflar göndere
rek vatanın tehlikede bulunduğunu bildirdi.

Kemal Paşa’nın bu  çahşm aları Osm anh hüküm etin in  işine gelmedi. 0 "nu  
İstanbul’a  çağırdı. Kemal Paşa, İstanbul’a gitmediği gibi, asker-likte^j^îe isti
fa etti. M illetin b ir ferdi gibi çalışmaya başladı. E rzurum  Kongresi ve Sivas 
Kongresi’ni toplayarak, vatanın bölünm ez ve parçalanm az bir bü tün  oldu
ğunu, bü tün  T ürk  milletine bu  kongrelerde kabul ettirdi.

Bir tem sil heyeti kuruldu. Bu heyetin başına da M ustafa Kemal Paşa geti
rildi. A rtık temsil heyeti bir hüküm et gibi çalışmaya başladı. Düşm anlan, yurt
tan  kovm ak için para  ve asker toplam aya başladı. Sivas’tan  A nkara’ya geldi. 
Bu esnada düşm anlar, İstanbul’u  işgal ettüer, M eclis-i M ebusan’ı dağıttılar, 
vatansever m ebusları M alta’ya sürdüler. B undan faydalanan M ustafa Kemal 
Paşa, derhal yeni bir meclisin A nkara’d a  toplanm asına karar verdi. Yapılan 
seçimler sonunda m ebuslar A nkara’ya geldiler ve 23 N isan 1920’de Türkiye 
Büyük M illet Meclisi H üküm eti’ni kurdular.

Meclis, m em leketin kurtarılm asına karar verdi. Düzenli ordular kuruldu. 
D üşm anı yu rttan  a tm ak  için Y unanhlar’la I. ve II. İnönü, Sakarya Meydan 
Savaşı ve D um lupınar savaşı yapıldı. Yunanhlar Akdeniz’e dökülerek yurt düş
m anlardan  temizlenmiş oldu.

Savaş sonunda önce M udanya M ütarekesi daha  sonra Lozan Barışı imza 
edildi. 29 E kim  1923’te Cum huriyet ilan edildi. D aha Önce saltanat kaldırıl
dığı için, a rtık  İstanbul hüküm etinin, yeni ku ru lan  devlette bir rolü kalm a
m ıştı. O sm anh H anedanı eski kudretini kaybetmiş, bü tün  yetkiyi millete ve 
onun  m ümessili bulunan meclise bırakm ıştı. H alifelik hanedana bırakılm ış
tı. Biraz sonra  hilâfet kaldırıldı ve Osm anh hanedanı yurt dışı edildi.

B undan sonra A ta tü rk ’ün  önderliği altında bir sürü yenilik hareketleri bir
birini kovaladı. M edeni K anun kabul edildi. Fes çıkarıldı, şapka giyildi. O kun
m ası ve yazması zor o lan  A rap harfleri yerine yeni Türk alfabesi alındı. Türk 
m illetinin ba tıh  m illetler gibi yaşaması için gereken bü tün  inkılâplar yapıldı. 
A tatürk , yeniliklerine devam ederken hastalandı. Bu hastahktan kurtu lam a
yarak 10 Kasım 1938’de öldü.

Tarih Ansiklopedisi, 1961 
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Çok eski yüzyıllardan bu yana, Türk hal
kının toplumla ilgili duygu, düşünce ve zevk
lerini yansıtan söz ve yazı ürünleri, destanlar, 
şiirler, masallar, hikâyeler, bilmeceler, atasöz- 
teri halinde ağızdan ağıza dolaşmıştır. Bun
lardan günümüze kadar ulaşanlar arasında en 
derli toplu, en gözalıcı olanı, XIV, Yüzyılda, 
DEDE KORKUT HİKÂYELERFdir. Bu halk 
ürünü, Orhan Şaik GÖKYAY tarafından on 
iki hikâye hhlinde, eski söyleyiş özelliği koru
narak bugünkü Türkçemizle yayımlanmıştır.

U Ş U N  K O C A  O Ğ L U  S E Ğ R E K  
H i  K Â y  E S İl

Oğuz zamanında Uşun Koca derler bir kişi vardı. Ömründe iki oğlu 
vardı. Ulu oğlunun adı Eğrek idi. Bahadır, deli yahşi yiğitti. Bayundur Hâ> 
nın divanına ne zaman istese varır gelirdi. Beylerbeyi olan Kazan divanın
da buna hiç kapı baca yoktu. Beyleri çiğneyip Kazanın önünde otururdu. 
Kimseye iltifat eylemezdi:

Meğer bir gün beyleri çiğneyip oturunca, Tersuzamış derlerdi, Oğuz
da bir yiğit vardı, sordu:

— Bire Uşun Koca oğlu, bu oturan beyler her biri oturduğu yeri kıh- 
cının emeğiyle almış bulunuyor. Bire baş mı kestin, kan mı döktün, aç 
mı doyurdun, yalıncak mı donattın?

— Bire Tersuzamış, baş kesip kan dökmek hüner midir?
— Evet, hünerdir ya!
Tersuzamışın sözü Eğrek’e işledi, kalktı. Kazan Beyden akm diledi. 

Akın verdi.
Çağırttı, akıncı diledi. Üç yüz düz mızrakh yiğit bunun yanına top

landı, beş gün yeme içme oldu.
Sonra Şürüğün ucundan Gökçedenize kadar el vurdu, büyük doyiim 

oldu.
Yolu Ahnca kalesine uğramıştı. Kara Tekür orada bir koru yaptırmıştı, 

uçardan kaz, tavuk; yürürden geyik, tavşan bu avluya doldurup Oğuz yi
ğitlerine bunu tuzak etmişti.

Uşun Koca oğlunun yolu bu koruya uğradı, korunun kapısını uvattı- 
1ar, sığın geyik, kaz, tavuk kırdılar, yediler, içtiler, atlarının eğerlerini al
dılar, giyimlerini çıkardılar.

(1) Bugünkü Dille Dede Korkut Masalları. O. Şaik Gökyay, 1943.
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Meğer Kara Tekürün casusu vardı, bunları gördü, gelip haber verdi. 
Bire, Oğuzdan bir bölüm atlı geldi. Korunun kapısını uvattılar, atlarının 
eyerlerini alıp giyimlerini çıkardılar. Bire ne duruyorsunuz? dedi.

Altı yüz kara donlu kâfir bunların üzerine koyuldular. Yiğitleri kır
dılar, Eğrek’i tuttular. Almca kalesine zindana koydular.

Kara kara dağlardan haber aştı, kanlı kanlı sulardan haber geçti. Kahn 
Oğuz illerine haber vardı. Uşun Kocanın ak evi önünde yas koptu. Kaza 
benzer kızı gelini ak çıkarıp kara giydi. Uşun koca, oğul oğul deye akça 
yüzlü anasıyla ağlaştılar, buzlaştılar.

İyeliği ulalır, kaburgah büyür, derler. Uşun Kocanın küçük oğlu Sey
rek eyi bahadır alp, deli yiğit çıktı.

Bir gün yolu bir derneğe uğradı. Kondular, yeme içme oldu. Seğrek 
mest oldu. Dışan ayakyoluna çıktı. Gördü ki bir öksüz oğlanla kızan çe
kişiyor. Bire noldunuz deye bir şamar birine, bir şamar birine vurdu.

Öksüz oğlan dili acı olur. Biri: Bire bizim öksüzlüğümüz yetmez mi? 
Bizi neye döğüyorsun? Hünerin varsa kardaşın Ahnca kalesinde esirdir, 
git onu kurtar, dedi.

Seğrek sordu: Bire kardaşımın adı nedir?
— Eğrek’tir.
— Eğrek’e Seğrek yaraşır. Kardaşım sağmış, kayırmam. Kardaşsız 

Oğuzda durmam, karanlık gözlerimin aydım kardaş, deye ağladı. İçeri soh
bete girdi, destur diledi, beylere hoş^alın, dedi.

Atını çektiler bindi, sürdü. Atasının evine geldi, atından indi anası- 
mn dilini aradı. Seğrek burada soylamış, ne soylamış:

Kalkıp ana yerimden doğruldum, yelesi kara kazılık atıma çabucak 
bindim. Eğri yatan aladağın eteğine vardım. Kalın Oğuz illerinde dernek 
varmış oraya gittim. Yemek içmek arasında ak boz atlı bir tatar geldi. Çok 
zamanmış Eğrek derler bir yiğit tutsakmış. Kadir Tanrı yol vermiş, çıkıp 
gelmiş; büyük küçük kalmadı. O yiğide karşı gitti. Ana ben de gideyim 
mi, ne dersin? dedi.

Anası burada soylamış, görelim ne soylamış:

Ağzın için öleyim oğul 
D ilin için öleyim oğul 
Karşı yatan kara dağın 
Yıkılmıştı, yüceldi âhir 
A kıntılı güzel suyun 
Soğulm uştu çağladı âhir 
K aba ağaçtan dal budağın 
K urum uştu yeşerip göğerdi âhir

Kalın oğuz beyleri izine varırsın oğul, o yiğide yetişince ak boz atının 
üzerinden yere in, el kavuşturup o yiğide selâm ver, elini öpüp boynuna
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sarıl. Kara dağın yükseği kardaş de; ne durursun oğul, dört nal git, dedi.
Oğlan anasına soylamış, görelim ne soylamış:
— Ana, ağzın kurusun, ana dilin çürüsün, benim mademki kendi kar- 

daşım varmış kayırmasam olmaz; kardaşsız Oğuzda dursam olmaz. Ana 
hakkı, Tanrı hakkı olmasaydı, kara pulat öz kılıcımı çekeydim, gafillice 
güzel başını keseydim. Alca kanını yeryüzüne dökeydim. Zalim ana, dedi.

Babası: Yanlış haberdir oğul, kaçan giden senin ağan değil, başkadır. 
Ak sakallı bey babanı, karıcık olmuş ananı buzlatma, gel dedi.

Oğlan burada soylamış:

Üç yüz altmış altı a lp  ava binse 
Kanlı geyik üzerine kavga kopsa 
Kardaşlı yiğitler kalkar kopar olur 
Kardaşsız m iskin yiğit ensesine yum ruk gelse 
Ağlayıp dört yanına bakar 
A la gözden acı yaşım döker olur 
A la gözlü oğlunuzu tekrar görünceye kadar 
Bey baba ha tun  ana  esen kalın

dedi.
Ata, ana yanlış haberdir, gitme oğul, dediler.
Oğlan — Beni yolumdan ayırmayın, ağamın tutulduğu kaleye var

mayınca, ağamın ölüsünü, dirisini bilmeyince, öldüyse kanını almayınca, 
Oğuz iline geleceğim yok, dedi.

Ata, ana ağlaşıp Kazana adam saldılar. Oğlan kardaşını andı gider, 
bize ne öğüt verirsin? dediler.

Kazan — j^ağına at kösteğini vurun, dedi.
Yavuklusu vardı, tez düğün dernek ettiler. Attan aygır, deveden buğ

ra, koyundan koç kırdılar.
•••

Kız burada soylamış, görelim ne soylamış:
— Yiğidim ben sana bir yıl bakayım, bir yılda gelmezsen iki yıl ba

kayım, iki yılda gelmezsen üç yıl bakayım. Dört yılda gelmezsen beş yıl 
bakayım. Altı yol ağzına çadır dikeyim, gelenden gidenden haber sora
yım. Hayır haber getirene at, don vereyim, kaftanlar giydireyim. Şer ha
ber getirenin başını keseyim. Erkek sineği üzerime kondurmayayım, Mu
rat ver, murat al ondan sonra git, yiğidim, dedi.

Oğlan—Bire kavat kızı, ağamın başına and içmişim dönmem yok, dedi.

Kız—Kıdemi kutsuz gelin deyince hayâsız gelin demesinler, kayın ata
ma, kayın anama söyleyeyim, dedi. Soylamış:
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A nam dan ileri kayın ana 
B abam dan ileri kaym ata 
Kaytabanm  buğrası ü rk tü  gider 
Sarvanlar önünü aldı, döndürem ez 
Kara koç aygırın ürktü  gider 
Ilkıcılar önünü aldı döndürem ez 
Ağılın koçları ü rk tü  gider 
Ç oban önünü aldı döndürem ez 
A la gözlü oğlun kardaşını andı gider 
Akça yüzlü gelin döndürem ez.

size nialûm olsun, dedi.
Ata, ana ah ettiler, yerlerinden kalktılar, oğul gitme deye, gördüler, 

çare olmadı.
Elbette o ağamın tutulduğu kaleye varmayınca olmam,dedi.
Atası, anası: Sür oğul, uğurun^açık olsun, dediler. Sağ esen vanp ge

lesin, geleceğin varsa, dediler.
Atasının, anasının elini öptü. Kara koç atına sıçrayıp bindi. Gece yü

rüdü, dörtnal gitti. Üç gün geceli gündüzlü sürdü. Dereşam ucundan geç
ti. Kardaşının tutulduğu koruya geldi.

Gördü ki ılkıcı kâfirler, at güderler. Kılıç çekip altı kâfir tepeledi. Dav
lumbazlar vurup sürüyü ürküttü, getirip o koruya koydu.

Gece yürümüş, üç gün geceli gündüzlü dörtnal gelmiş yiğit, karanlık 
gözlerim uyku almış yiğit, atının çılbırını bileğine bağladı, yattı, uyudu.

Meğer kâfirin casusu vardı. Geldi Tekür’e: Oğuzdan bir deli yiğit gel
di, ılkıcıları öldürdü, atları ürküttü, getirip koruya koydu.

Tckür: Silâhlı altmış adam seçin, varsınlar tutup getirsinler, dedi.
Altmış silâhlı adam seçtiler, vardılar. Ansızın altmış demir donlu kâ

fir oğlanın üzerine geldiler.
Zırh kılcadısından, at çıkramasından bellidir. Meğer yiğit aygıra bi

nerdi. At kulağı tetik olur, çekip oğlanı uyardı.
Oğlan gördü ki bir alay ath geliyor, sıçradı adı güzel Muhammede 

salavat getirdi. Atma bindi, kara donlu kâfire lalıç vurdu. Bastı kaleye soktu.
Yine uykusunu yenemeyip yerine vardı yattı, uyudu. Gene atının çıl

bırını bileğine geçirdi.
Bu defa at oğlanın bileğinden boşandı kaçtı.
Kâfirler gene Teküre geldiler:
Tekür—Bu sefer üç yüz vann, dedi.
Kâfirler—Varamayız, hepimizi kırar, dediler.

'Tekür—Ya ne yapmak gerek? Varın o tutsak yiğidi çıkarın, getirin, 
tepici, süsücü bir erkek at verin, don verin, dedi.
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Geldiler» Eğrek’e söylediler. Yiğit, Tekür sana himmet eyledi. Şurada 
bir deli yiğit yolcunun yolakçmm, çobanın çoluğun ekmeğini alıyor, tut 
onu Öldür, seni koyuverelim, var git, dediler.

— Hoş ola, dedi.
Eğrek’i zindandan çıkardılar, saçım sakalını yülüdüler. Bir at, bir kı

lıç verdiler. Üç yüz kâfir ona yoldaşlığa verdiler.
Oğlanın üzerine geldiler. Üç yüz kâfir geniş yerde durdular. Eğrek sor

du:
— Hani o yiğit?
Iraktan gösterdiler.
Eğrek — Gelin varalım, tutalım, dedi.
Kâfirler — Tekürden buyruk sana oldu, sen var, dediler.
Eğrek — İşte uyuyor, gelin varalım, dedi.
Kâfirler — Hey ne uyumak, koltuğu alcından bakar, kalkar bize ge

niş ovayı dar gösterir, dediler.
Eğrek — Ben şimdi varayım, elini ayağını bağlayayım, sonra siz ge

lin, dedi.
Sıçradı, kâfirlerin arasından çıktı, at sürüp bu yiğidin üzerine geldi. 

Atından indi, çılbırını bir dala iliştirdi. Baktı gördü ki ayın on dördüne 
benzer bir mabbup ala gözlü genç yiğit, burçak burçak terlemiş, uyur. Ge
lenden gidenden haberi yok.

Dolandı başucuna geldi. Gördü ki belinde kopuzu var. Çıkarıp eline 
aldı. Soylamış, görelim ne soylamış:

Kalkıp yerinden doğrulan yiğit.
Yelesi kara kazlık a tm a binen yiğit,
Eğri beli a la  dağdan  geceleyin aşan,
A km tılı güzel suyu gelip geçen,
G aripliğe gelen yatar mı olur?
Bencileyin arkasm dan ak  ellerini,
B ağlatarak dom uz dam ında yatar mı olur?
A k sakallı babasını, ak  saçlı anasını,
A ğlatarak buzlatır m ı olur?
Neye yatarsın yiğit?
G afil olm a, güzel başını kaldır yiğit,
A la gözünü gel aç yiğit.
K adirin verdiği tatlı canını uyku almış yiğit 
A rkasından  kollarını bağlatm a,
A k sakallı babanı, karıcık ananı ağlatm a,
Ne yiğitsin, kalın Oğuz elinden gelen yiğit?
Yaradan hakkı için gel doğrul,
D ö rt yanını kâfir bağladı belli bil.
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Oğlan benilledi) ayağa kalktı, çalmak için kılıcının kabzasına yapıştı. 
Gördü ki elinde kopuz var, söyler: Bire kâfir, Dedem Korkut kopuzu hür
metine çalmadım, dedi: Eğer elinde kopuz olmasaydı ağam başı için seni 
iki parça ederdim, dedi. Çekti kopuzu elinden aldı.

Oğlan burada soylamış, görelim ne soylamış:

A la sabah yerimden doğruldum  kardaş için.
A k boz atım ı yorultm uşum  kardaş için,
Kalenizde tu tsak  var m ıdır? kâfir gel de bana.
Kara başım  kurban olsun kâfir sana.

dedi.

Ulu kardaşı burada soylamış, görelim ne soylamış:

Ağzın için öleyim kardaş
Dilin için öleyim kardaş

Kalarda koparda yerini soracak olsam ne yerdir? Kara gece içinde yol 
yanılsan parolan nedir? Büyük bayrak taşıyan hânınız kim? Kavga günü 
önden tepeden alpınız kim? Yiğit senin baban kim? Alp erden gizlemek 
ayıp olur, adın nedir yiğit? dedi. Bir daha soylamış:

Kaytabanım  güttüğün zam an sarvanım mısın?
Kara koçum u güttüğün zam an ılkıcım mısın?
Ağılımı güttüğün zam an çobanım  mısın?
Benim naibim  misin?

Beşikte bırakıp  gititğim  kardaşçığım mısın?
Yiğit gel de bana,
Kara başım  kurban  olsun bugün sana;

Seğrek burada ulu kardaşına soylamış:
— Kara gece içinde yol yanılsam parolam Allah, büyük bayrak taşı

yan Hânımız Bayundur Hân, kırış günü önden tepen alpımız Salur Ka
zan, babamın adını sorarsan Uşun Koca, benim adımı sorarsan Seğrek, 
kardaşım varmış adı Eğrek, dedi.

Bir daha soyladı:

Kaytabanım  güttüğüm  zam an sarvanm ım ,
Kara koçunu güttüğüm  zam an ılkıcımm,
Beşikte koyup gittiğin kardaşınım ,

dedi.
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Ulu kardaşı Eğrek burada soylamış, görelim nası! soylamış:

Ağzın için öleyim kardaş,
Dilin için öleyim kardaş.
Er mi oldun, yiğit mi oldun kardaş?
Gurbette kardaşmı isteyerek sen mi geldin kardaş?

dedi.

Kalkışıp iki kardaş sarmaşa dolaşa öpüştüler. Eğrek küçük kardaşı> 
mn boynunu öptü. Seğrek de ağasının etini öptü.

Karşı yakadan kâfirler bakışırlardı: Güreştiler, bolay ki bizimki ye
ne, dediler.

Gördüler ki, koçuştular, görüştüler, kazılık atlara biniştiler. Kara donlu 
kâfirlere at sürdüler. Kılıç yürüttüler, kâfiri bastılar, kırdılar, kaleye dök
tüler. Gelip yine ol koruya girdiler. Atlan dışarı çıkardılar, davlumbazlar 
vurup sürüyü önlerine kattılar.

Dereşam suyunu tepip geçtiler, gece yürüdüler. Oğuzun serhaddine 
geldiler.

Kanlı kâfir etinden kardaşçığını tutup aldı. Ak sakalti babasına müj
deci gönderdi. Babam bana karşı gelsin, dedi.

Uşun Kocaya tatar geldi. Miijde, gözün aydm, oğutiarınm ikisi de sağ 
esen geldi, dediler.

Koca işitip şad oldu. Gümbür gümbür davullar çalındı, altın tunç bo
rular vuruldu.

O gün ala büyük otağlar dikildi. Attan aygır, deveden buğra, koyun
dan koç kırıldı.

Koca Bey oğuUarma karşı geldi. Attan indi, oğlanlarıyla sarmaş do
laş oldu, hoş musunuz, esen misiniz oğutiar? dedi. Bacalığı altınlıca oda
sına geldiler.

Şadlık, yemek içmek oldu. Ulu oğluna da güzel gelin getirdi.
İki kardaş birbirine sağdıç oldular. Gerdeklerine koşup düştüler. Mu

rada, maksuda erdiler.
Dedem Korkut getip boy boyladı, soy soyladı.
Evvel âhir uzun yaşın ucu ölüm, ölüm vakti geldiği zaman temiz iman

dan ayırmasın. Günahımızı Muhammed Mustafa yüzü suyuna bağışlasın, 
âmin diyenler didar görsün.

A ç ı k l a m a l a r :

Bu hikâyede ana olay, tutsak olan bir yiğidin, kardeşi tarafından kurtarılmasıdır. Bu 
ana olay, birçok olaylarla örülmüştür. Eğrek’in, kılıcının emeğiyle beyler divanına otura
bilmesi için, akın dileyip A lınca Kalesine gitmesi, kâfir tuzağında tutsak  olması; Seyrek’in 
tutsak bir kardeşinin olduğunu Öğrenmesi; onu kurtarm ak üzere işe girişmesi... olaylardır.
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Bu olaylar anlatılırken, Oğuzlar arasındaki yiğitlik ve kardeş sevgisi gibi tem alar (ana 
düşünceler ve duygular) da kendini gösteriyor.

Anlatım, nesir ve nazımla; “ hikâye etme”  (öyküleme) şeklindedir; arada karşılıklı ko
nuşmalara yer veriliyor. Çoğunlukla olaylar “ nesir”  halinde, karşıhkh konuşmalar “ nazjm” 
halindedir. Cümle kuruluşlarında, fiil çekimlerinde, deyimlerde Oğuzca’nın bazı özellik
leri göze çarpıyor; “ Sözü Eğrek’e işledi”, “ Kazan Bey’den akın diledi” , “ akın verdi”, “ uçar
dan kaz, tavuk, yürürden geyik, tavşan bu avluya doldurulup...”  sözlerinde bu özellikleri 
görebiliriz.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Hikâyede geçen şu cümlelerin hangi anlamlarda ve niçin söylendiklerini araştırı
nız:

Kazan divanında buna hiç kapı baca yoktu.
Beyleri çiğneyip oturunca...
İyeğili ulahr, kaburgalı büyür.
Zırh kılcasmdan, a t çıkramasmdan bellidir.
Uşun Kocaya ta tar geldi.
Evvel âhir uzun yaşın ucu ölüm.

2 — Dede Korkut hikâyesinde “Attan aygır, deveden buğra, koyundan koç kırdırmak”  
gibi bazı sözler yeri geldikçe tekrar edilir. Bu hikâyede de tekrar edilen sözler var mı? Niçin 
tekrar ediliyor? Araştırınız.

3 — Seğrek’in, kardeşini arayıp kurtarmasına sebep gösterilen olay hangisidir?
4 — Seğrek annesine, kardeşini karşılamaya gideceğini bildirdiği sırada nasıl karşıla

nıyor? D aha sonra anne ve babasının davranışlarında ne gibi değişiklikler oluyor?
5 — Kopuz sesiyle uyanan Seğrek, kılıcını çektiği halde, karşısındakine neden kopuz

la cevap veriyor?
6 — Bu hikâyede Dede K orkut kimdir? Nasıl bir rolü var; ne zam an ortaya çıkıyor? 

Neler söylüyor?
7 — Nazım bölümlerinde belirli bir ölçü, kafiye düzeni var mıdır? Bunlan yeni şiiri

mizden bir örnekle karşılaştırınız.

T i i r - Ş e k i l :

Okuduğunuz bu hikâye, destansı bir halk hikâyesi olmakla birlikte, eski halk nesir 
ve nazmına da güzel bir örnektir.

Hikâyenin nesir bölümlerindeki anlatım  bir konuşma dili özelliği taşıyor, bazen şiir- 
leşiyor. Nazım böliiinierinde ise, kafiye, redif ye aliterasyonlar (aynı ses ve hecelerin, söz 
dizisinde tekrarı), anlatım  gücünü artıran bir şiir havası meydana getiriyor.

K e l i m e l e r :

âhir
ala
bacalık

bahadır, alp 
benillemek

Son, sonraki.
Karışık, renkli. 
(Dünlük) Bacanın ör
tüsü, salonun çevresi. 
Yiğit.
Uykuda iken korku
dan silkinip uyanmak.

bolay ki 
buğra 
buzlamak 
çıkrama

çılbır

Ola ki, m üm kündür ki 
Deve aygırı.
Ağlamak.
Fokurdama, kaynar
ken ses çıkarma. (Sez
me, sesi alma).
Yular zinciri, ipi.
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destur : İzin. mahbûb : Sevgili.
dîdâr : Yüz, Ahrette Tknrı nâib : Vekil.

yüzünü görme. pulat : Çelik.
divan : Meclis. sağdıç : Arkadaş, güvey kıla
don ; Elbise. l vuzu.
esen : Sağ, salim. sarvari : Deveci.
evvel âhir : Önünde sonunda. sığın : (Yabani inek), benekli
ılkıcı : At çobanı geyik.
il : Ülke. soğulmak ; Kaybolmak.
•yeği : Eğe kemiği. soylamak ; D estan manzumesi
kalarda koparda : Oturduğu ve kalktığı söylemek.

zaman. süsmek : Tos vurmak.
kalın : Kalabalık, güçlü, bü şadlık : Sevinme.

y ü k . şahbaz : Yiğit, güzel.
kayırmak : Tasasını çekmek, acı şer : Kötülük

mak, esirgemek. tatar : Posta.
kaytaban : Deve ahin. iekür : Hıristiyan beyi.
kazılık : Genç at, Kazılık da- tepici : Hızlı giden.

ğmda yetişen cins at. ulalmak : Büyümek
kıdem : (Kadem) ayak. uvatmak ; Kırmak, parçalamak.
kılcada : Kılıçların çarpışma ufaltmak.

sından çıkan ses. yahşi ; îyi, hoş, güzel.
kızan : Delikanlı yalıncak : Çıplak.
koçmak : Kucaklaşmak, sarıl yolakçı : Yola giden, yolcu.

mak. yülümek : Kesmek, traş etmek. •
kut : Uğur, mutluluk.

İ m l â - N o k t a l a m a :

Karşılıklı konuşma, veya birinin ağzından bir söz aktarm a hallerinde, konuşma sözle
rinin başına (—) çizgi konur. Bu, çoklukla paragraf başına rastlatılır.

Konuşmada, karşılıklı konuşanların adları veya adlarının bazı harfleri gösteriliyorsa, 
çizgi bu adlardan ve harflerden sonra gelir. Çizgiden sonra gelen sözün ilk harfi büyüktür. 

Dede Korkut hikâyesinde bu  kurala dikkat ediniz.

T a r t ı ş m a » Y a z m a  K o n u s u

Dede K orkut Masalları, daha çok hikâye nitelikleri mi, 
yoksa destan veya masal nitelikleri mi taşıyor? Tartışınız.
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Türk Edebiyatı nazmını, gelişim ve genel nitelikler bakım ından üç bölüm de toplaya
biliriz:

1 — Başlangıçtan günümüze kadar halk arasm da gelişen HALK EDEBİYATI NAZ
MI:

2  — X III. yüzyıldan XIX. yüzyıl ortalarına kadar aydın çevredeki DÎVAN EDEBİ
YATI NAZM I;

3 _  XIX. yüzyıl ortalarından günümüze kadar süregelen, yine aydın çevredeki TAN
ZİM AT SONRASI TÜRK EDEBİYATI NAZM I.
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Başlangıçtan bugüne kadar, sanatçısı belli olan ya da olmayan, çoğu sade dille söy
lenmiş, yabancı etkilerden çoğunlukla uzak kalmış sayısız halk ürünleri vardır. Bu ürünle
ri içine alan edebiyata, genellikle, HALK EDEBİYATI adı verilir.

H alk Edebiyatı’nı üç bölüm de toplayabiliriz.
1 — YAZAR ve OZANI BELÎRSÎZ (anonim) HALK EDEBİYATI,
Bu edebiyat halkın ortak malı sayılır. Mâniler, türküler, ninniler, bilmeceler, atasözle

ri, halk hikâyeleri, masallar, Karagöz ve Ortaoyunu bu edebiyatın ürünleridir. Bunlar, FOLK- 
LOR’un konusu içine de girer.

2 — DÎN VE TASAVVUF YOLUNDA HALK EDEBÎYATI (Ifckke Edebiyatı).
hlfimlıgm ve tasavvuAın etkisiyle doitan bu edebiyat, tek lttle^e  gelinmiştir.
3 — DİN DIŞI HALK EDEBİYATI (Âşık Edebiyatı)
Şiirini, din dışı konularda (aşk, tabiat, kahramanlık) sazıyla birlikte söyleyen ozanla

ra “Âşık”, ya da “ Saz Şairi’" adı verilir.

43





D ÎN  VE TASAVVUF YOLUNDA H A LK  
EDEBİYATI (Tekke Edebiyatı) N A ZM I

XIII. yüzyılda yaşadığı bilinen. Halk şiiri
mizin tanınmış şairi Yunus Emre, din ve 
tasavvuf konusundaki şiirleriyle ün salmış
tır.

Aşağıda okuyacağınız İlâhi, onun Tanrı yo
lunda, sade dille söylediği bir şiirdir.

İ L Â H İ

1

İster idim Allah’ı 
Buldum ise ne oldu?
Ağlar idim dün ii gün,
Güldüm ise ne oldu?

Erenler meydanmda 
Yuvarlamr top idim,
Pâdişâh çevgânmda 
Kaldım ise ne oldu?

Erenler sohbetinde 
Deste kızıl gül idim,
Açıldım ele geldim,
Soldum ise ne oldu?

(1) TASAVVUF; Thnrı nedir? Evrenin (kâinatın) oluşu nasıldır? gibi fizik ötesi soru
lara cevap vermeye çalışan bir düşünüş yoluna (Din felsefesine) bu ad verilir. Bjına VAHDET-l 
VÜCUT da denir.

Bu düşünüşe göre, her şey Tknn varlığının görüntüsüdür. Tknrı tek varlıktır (VÜCUD-I 
M UTLAK’tır). Ve her türlü güzelliği üzerinde toplamıştır, yani tek güzelliktir (HÜSN-Î 
M UTLAK’tır). O, bu güzelliğini görm ek için evren olarak görünmüştür (tecelli etmiştir). 

Evren ve içi*ıdekiler Tanrı’nın birer görüntüsü olduğuna göre, insan da O ’nun bir gö
rüntüsüdür. Bütün görüntülerde VARLIK ve YOKLUK öğeleri vardır. İnsan kendi benliği
ni, dünyaya bağlı tutku ve zevklerini yok ederek “ varlık”  öğesini geliştirir; yani Tknrı’ya 
ulaşmak amacıyla onun aşkıyla yanar. Bu da TARÎKAT’a  (tasavvuf yoluna), TEKKE’ye 
girip yetişmekle olur. Bu yolla Thnrı’ya ulaşanlara tNSAN-I KÂMİL (olgun insan), halk 
arasında ERMİŞ denir.
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Âlimler, ulemâlar 
Medresede bulduysa 
Ben harabat içinde 
Buldum ise ne oldu?

İşit Yunus’u işit 
Yine deli oldu hoş 
Erenler mânâsma 
Daldım ise ne oldu?

Yunus Emre

A ç ı k l a m a l a r :

Bu dörtlüklerde Tanrı’ya ulaşma çabasının mutluluğu seziliyor.
İnsanlar, başlangıçtan beri mutlu olmanın yollarını aramışlar; : mutasavvıflar (ta

savvufu benimseyenler) bunun ancak Tknrı’ya varmakla olabileceğine inanmışlardır. İşte şair 
burada, bu mutluluğun içindedir.

Şiirde sade bir dil vardır. Erenler, çevgân, medrese, harabat gibi kelimeler, din ve ta
savvuf konularını işleyen manzumelerde her zaman görülebilir.

“ Dün ü gün”, gece ve gündüz anlamındadır, “ ü ” , bugün kullandığımız “ ve”  karşılı
ğıdır. Sesli ile biten kelimelerden sonra “ vü”  olarak da görülür.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Birinci dörtlükte şair, Tknrı’yj bulm aktan sevinç ve kıvanç duyuyor; neden?
2 — “ Pâdişâh çevgâsmda kalm ak” , “erenler mânasına dalm ak” sözlerini açıklayı

nız.
3 — “ Gülün açılması ve solması”  burada, ne demektir?
4 — Erenler, medrese, harâbat kelimelerinin anlam lan arasında bir bağlantı kurula

bilir mi? Mısralardan yararlanarak belirtiniz,

T  ü r  - Ş e k i I :

Manzume dörtlüklerden meydana gelmiştir. Düşünce ve duygular dörtlüklerde tam am 
lanmaktadır.

M anzume ölçüsü, hece ölçüsüdür; her mısrada yedi hece vardır.
Din ve tasavvuf konularında, belli bir tarikatın (Bektaşilik gibi) özelliğini taşımayan, 

bestelenip söyleyen manzumelere İLÂHİ denir. Okuduğunuz manzumeye bunun için “ İlâhi”  
adı verilmiştir. Bunlar, yedili, sekizli, on birli hece Ölçüsü ile söylenirler.

Bektaşilerdeki NEFES’Ierle, Alevîlerdeki DEM E’ler bu tür içinde incelenebilir.
Okuduğunuz bu manzumenin kafiye düzeni karışıktır. Birinci dörtlükte ikinci ve dör

düncü mısralar, öbür dörtlüklerde son mısralar benzerlik gösteriyor. Bn mısralarda bul-, 
gül-, sol-, dal- kafiyeyi sağlayan hecelerdir.

KAFİYE’yi, mısralarda, ayrı anlamlı ve ayrı yazılışlı kelimelerdeki ses benzerliğidir, d i
ye tanımlamıştık. Yukarıda gösterilen hecelerde “ I”  sesi ortaktır; yani kafiyeli kelimeler* 
deki esas öğedir.

Bunun gibi, genel olarak sessizlerle yapılan benzeşmeye YARIM KAFİYE adı verilir. 
Bu, halk şiirinde en çok kullanılan kafiye çeşididir; UYAK diye de adlandırılır.
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‘‘Kal, D al”  kelimelerinde *'al”  sesleri ortaktır. Bir ünlü ve ünsüzle yapılan benzeş
meye de TAM KAFtYE denir.

Y ukanda gösterdiğimiz kafiyeli hecelerden sonra, mısralarda sıralanan *‘dum , -düm, 
-dım”  takdan ve “ ise ne oldu?”  kelimeleri REDİF’tir. Böyle, mısralarda kafiyelerden sonra 
aynı anlam da ve aynı söylenişte olan (akı ve kelimelere RED İF denin

K e l i m e l e r :

erenler : Thnrı’ya gerçeğe er
miş kişiler, 

çevgân ; 1. Eski bir oyunda to
pu yöneten eğri uçlu 
sopa. 2. (İksavvuf) 
Tanrı’nm ezeldeki takdiri, 

âlim : Bilgin.

ulemâ : Bilginler, 
medrese : Eski öğrenim kurum u 
harâbat : Meyhane; ş^ a p , içki 

içilip eğlenilen yer. 
Tasavvuf edebiyatın
da, gerçeğe Tanrı’ya 
ulaşılm ak için çaba har
canan yer. Yani Tekke.

İ L Â H İ

2
Aşkın aldı benden beni 
Bana seni gerek seni 
Ben yanarım dün ü günü 
Bana seni gerek seni

Ne varlığa sevinirim 
Ne yokluğa yerinirim 
Aşkın ile avunurum 
Bana seni gerek seni

Eğer beni öldüreler 
Külüm göğe savuralar 
Toprağım anda çağıra 
Bana seni gerek seni

Cennet cennet dedikleri 
Birkaç köşkle birkaç huri 
İsteyene ver anlan 
Bana seni gerek seni

Yunus’dürür benim adım 
Gün geçtikçe artar odum 
İki cihanda maksudum 
Bana seni gerek seni

Yunus Emre

47



TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI

A ç ı k l a m a l a r :

Tksavvufu benimseyerek “ insan-^ı kâm il”  olmak isteyenlerin, her şeyden önce kendi 
benliklerini yok etmeleri, dünyaya bağlı tutku ve zevklerden uzaklaşarak Tann aşkmı ta  
içlerinde duym aları gerekir.

îşte Yunus Emre de, bu şiirinde, Tknn aşkıyla yandığını; dünya varlığını önemsemedi
ğini, am acının sadece ona ulaşmak olduğunu söylemekle, tasavvuf yolunda içten bir çaba 
gösterdiğini anlatm ış oluyor.

“ Bana seni gerek seni”  mısraı, onun Tknrı’ya ulaşm aktan başka hiçbir düşüncesi ol
madığını anlatan ve şiirdeki genel anlamı özetleyen bir söyleyiştir.

A r a ş t ı r m a l a r ;

1 —“ Ben yanarım dün ü günü”  (Ben gece gündüz yaparım) mısraimn gerçek anlamı 
nedir?

2 — “ Varhğa sevinme”, “ yokluğa yerinme”  ve “ iki cihan”  sözlerinin anlamlarını 
açıklayınız.

3 — Üçüncü dörtlüğü açıklayarak şairin isteğini ve içinde bulunduğu duyguyu belir
tiniz.

4 — Şair dördüncü dörtlükte söyledikleriyle hangi görüşleri karşılaştırmış oluyor?

T  ü r - Ş e  k i I :

Yukardaki şiire niçîn İlâhi ad ı verilmiştir? Şiirin kafiye düzenini gösteriniz; “ seni-günü”, 
“ sevinirim -yerinirim -avuD urum ” , “ dedikleri - huri”  kelim elerinin ne çeşit kafiyeler o ldu
ğunu belirtiniz.

İ m l â -  N o k t a l a m a :

“ İster idim, ağlar idim, buldum  ise, güldüm ise”  sözlerinde görülen “ idi, ise”  keli- 
meleri.'kendilerinden önce gelen kelimelerle, aşağıdaki gibi bitişik yazılabilir:

îsterdim, ağlardım, buldumsa, güldümse.
Bu örneklerde olduğu gibi, (i) ile başlayan “ idi, ise”  kelimeleri kendilerinden önce 

gelen kelime ile bitiştikleri zaman şu benzeşmelere uğrarlar:
a) Kendilerinden önce gelen kelime, sesli bir harfle bitiyorsa, başlarındaki (i) 1er (y) 

olur. Ayrıca kurulan (-ydi, -ymiş -yse) ekleri tamamıyla kelimeyle benzeşirler. Fakat (-yken) 
eki hiç değişmez:

iyi idi, -iyiydi; fena idi -fenaydı.
geldi ise, -geldiyse; aldandı ise, -aldandıysa;
hayatta iken, -hayattayken.
b) Kendilerinden önce gelen kelime, sessiz bir h arf ile bitiyorsa başlarındaki (i) düşer 

ve kalan (-di» -miş, -se> -le) ekleri ünlü ve ünsüz bakım ından öndeki kelime ile benzeşir.
gelmiş idi - gelmişti.
adara ile - adamla.

T a r t ı ş m a - Y a z m a  K o n u s u

M utluluk ne demektir? H er insanı mutluluğa götüren 
istek aynı mıdır? 'Artışınız.
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D ÎN  D IŞI H A L K  EDEBİYATI 
(Âşık Edebiyatı) N A Z M I

XVI. Yüzyılda yaşadığı söylenilen ve des
tanlaşmış bir hayatı olan Köroğlu*nun şiirle
ri, çoğunlukla savaş ve yiğitlik üstünedir. Aşa
ğıda bunlardan birini okuyacaksınız.

K O Ş M A

Ay yansın ağalar, güneş tutulsun; 
Parladı parladı çalın kılmcı. 
Oklar gıcırdasın, ayyuka çıksın, 
Mevlânm aşkına, basın kılıncı.

Durmayın orada kargı kucakta, 
Dolansın yiğitler köşe bucakta. 
Bir savaş edelim kelle kucakta; 
Şehitler aşkına çalın kılıncı.

Koç yiğitler bu kış burda kışlasın, 
Yılan dili eğri hançer işlesin,
Kâfir düşman ePamana başlasın; 
Kaçanı göndermen, basın kıhncı.

Koç Köroğlu girdi meydan almaya,
Nârâ vurup düşmanına dalmaya;
Yemin ettim yedi derya dolmaya,
Doldurun denizi, basın kılıncı.

Köroğlu

A ç ı k l a m a l a r :

Türk toplum hayatı birçok kahramanİ2k menkıbeleriyle doludur. Bu ortam da yetişen 
halk şairlerimizden çoğu da bunun etkisiyle yiğitlik konusunda manzumeler söylemişler
dir.

Köroğlu, bunlardan birisidir. Yukarıda okuduğunuz manzumede, o er meydanmda- 
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ki koç yiğitlere seslenerek Tanrı ve şehitler aşkına savaş edip kılıç çalmalarını; savaşın, düş- 
m anrd ize  getirecek şekilde amansız olmasını diliyor.

Manzumeyi okurken oklann ve kıUçlann seslerini duyar gibi oluyor, “ kelle kucakta”  
savaşanlar efsaneleşiyor, verilmiş şehitlerin öcü düşünülüyor.

Bu manzumede şairin sade ve çoşkun bir söyleşi vardır. Yalnız, “ayyuk, el’aman, nârâ”  
gibi bazı yabancı kelimelere rastlanıyor ki bunlar da halk arasında çok kullanılan kelime
ler olduğu için dilde bir ağırlık meydana getirmiyor.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 —  Manzumedeki duygu ve düşünceleri belirtiniz.
2 — Mevlâ ve şehitler aşkma kılıç çalmak, sözlerinden ne anlıyorsunuz?
3 — “ Bir savaş edelim kelle kucakta” , “ Yılan dili eğri hançer işlesin”  mısralarmm 

anlam lan nedir?
4 — Bu dörtlüklerdeki söyleyişte bir yiğitlik seziliyor mu? Kelimelerin bunda rolü ola

bilir mi? Örnekler veriniz.
5 — Manzumedeki “ kışlamak” , “ göndermen” , “ nârâ vurm ak”  gibi sözlerin anlam

larını açıklayınız.

T ii r - Ş e k i 1 :

Okuduğunuz manzume halk edebiyatı nazım türlerinden KOŞMA’dır.
KOŞMA, dörtlüklerden meydana gelir; en az 3, en çok 6 dörtlük olur. Kafiye düzeni 

çeşitli olan bu şeklin en yaygınlan aşağıdaki düzende olanlardır:

1) ....................................... a  2) .........................................a 3) .................................. a
......................................b ........................................b ......................................... a
....................................... c .........................................a ......................................... a
......................................b ........................................b ........................................b

......................................d ........................................ c ........................................ c

......................................d ..........^...........................c ........................................ c

......................................d ....................................... c ........................................ c

......................................b ....................................... b ........................................b

Koşma, on birMi hece ölçüsü ile söylenir; mısralar 6 + 5  veya 4 + 4 + 3  duraklı olur.
Koşmalar, yukanda okuduğunuz gibi, yiğitlik, savaş ve vuruşma konusunda iseler KO

ÇAKLAMA adını alır.
Köroğlu’nun KOŞMA şeklindeki bu KOÇAKLAMA’sı da “ 11”  li hece Ölçüsü ile söy

lenmiştir. Aşağıda, mısralann duraklara ayrılmış şeklini görüyorsunuz.

Ay yan sın a 1ar gü neş tu tul sun
1 2 3 4 5 6 + 1 2 3 4 5 = 11 '

Par ■ la dı par la dı Ça hn kİ 1ın cı

DURAK, manzumelerde hece sayılarının denkliğiyle meydana gelen uyumu (ahengi) 
daha da güçlendirmek için mısralann belli yerlerinde yapılan ses aralığına denir. Bunlar, 
çoğu zaman, arka arkaya gelen anlam kümelerini de ayırmaya yarar.
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Yukarıdaki iki mısrada da altıncı hece, bir kelimenin son hecesi; yedinci hece başka 
bir kelimenin birinci hecesidir. Yani durak yapılmıştır. Durak bir kelimeyi hecelerinden 
bölemez.

Halk şairleri çoğu zaman durağa önem vermezler.
Halk şiirinde en çok yanm kafiye göze çarpar. Bazen tam  ve zengin kafiyelerede rast~ 

lanz. tkinci dörtlükteki “kucak”, “ bucak’* kelimelerinde bir ünlü, bir ünsüzden fazla or> 
tak ses vardır: '-uçak."

Böyle ikiden fazla ses benzeşmesine dayana kafiyeye ZENGİN KAFİYE DENİR. “• 
ta’ ’ takıları REDİF’tir.

Halk şairleri, her zaman, yukanda sözünü ettiğimiz kurallara uymazlar; kolaylanna 
geldiği biçimde fakat güzel'söylemeye çahşırlar. Kuralara uymayışU sazla söylemenin de 
etkisi vardır.

Okuduğunuz Koşma’nın:
1 — Bütün mısralanndaki heceleri sayınız; duraklan gösteriniz.
2 — Kafiyelerini bulunuz; bunlann ne çeşit kafiye olduklannı söyleyiniz ve kafiye 

düzenini harflerle gösteriniz.
3 — Konu bir yiğitlik, savaş, vuruşma olduğuna göre manzumeye hangi ad verilebi

lir?

K e l i m e l e r :

ayyuk

derya
el’aman

(Ayyuka: yükseklere) 
bir yıldızın adı; gö
ğün en yüksek sayılan 
y e r i .
Büyük deniz. 
Bezginlik, sızlanma, 
sığınma ünlemi.

kargı

nârâ

Mevlâ

: Eskiden silâh olarak 
kullanılan ucu sivri 
demirli değnek.

: Haykırma, bağırtı ha
linde ünlem.

: T&nn.
parladı parladı : Parlata pariata.

İ m l f l ' N o k t a l a m a :

1 — “̂ Kılınç”  kelimesi bugün “ kıhç”  olarak söylenmekte ve yazılmaktadır.
2 — “ Köroğlu” kelimesi iki kelimeden yapılmış, bir anlamlı özel ad  olduğu için biti

şik yazılır.
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Çevresinden etkilenerek sevgi, ayrılık, ta
biat güzelliği konularında, sade bir dille şiir
ler söyleyen Karacaoğlan^ın, XVII. Yüzyılda 
veya daha önce yaşadığı sanılıyor.

Aşağıda onun bir güzelle ilgili manzume
sini okuyacaksınız-

s e m a i

Yeşil başlı gövel ördek 
Uçar gider göle karşı. 
Eğricesin tel tel etmiş. 
Döker gider yâre karşı.

Telli turnam sökün gelir, 
İnci mercan yükün gelir» 
Elvan elvan kokun gelir; 
Yâr oturmuş yele karşı.

Şahinim var bazlarım var, 
Tel alışkın sazlarım var, 
Yâre gizli sözlerim var, 
Diyemiyom ile kaı^ı.

Fâni Karacâoğlan fâni, 
Veren alır tath cam. 
Yakışmazsa öldür beni, 
Yeşil bağla ala kaı^ı.

Karacaoğlan

A ç ı k l a m a l a r :

Okuduğunuz bu manzumede şair, sevgilisini ve onun güzelliklerini dile getirmeye ça
lışıyor; bu güzellikleri canlandırabilmek için de, ördek, turna gibi kuşların güzel nitelikle
rinden yararlanıyor.

Manzumede “ yâr, elvan elvan, fâni”  gibi halk diline yerleşmiş yabancı kelimelerin 
dışm daki kelimeler Türkçe’dir. “ Gövel, eğrice, tel tel etmiş, sökün gelir, yükün gelir, 
diyemiyom” gibi halk diline özgü deyişler de, hem şiire ayrı bir güzellik, hem de anlama 
bir güç kazandırıyor.
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A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Birinci dörtlükte “ yeşil başlı ö rdek" le “ y â r"  niçin karşılaştırılıyor?
2 — “ Sökün gelir” , “ yükün gelir” , “ tel alışkın saz”  sözleri hangi anlamlarda kulla

nılmıştır?
3 — “A la karşı yeşil bağla”  sözü niçin söylenmiş olabilir?
4 — M anzumede geçen “ karşı”  kelimeleri aynı anlam da mı kullanılmıştır?
5 — Manzumede, sevgilinin övülen yönlerini belirtiniz, şair hangi duygular içinde

dir? Açıklayınız.

T ü r - Ş e k î l : ;

Halk edebiyatı nazım türlerinden bir SEMÂ! okudunuz.
SEMAÎ, Özel bir beste (ezgi) ile okunan, 4-f 4 hece ölçüsüyle söylenen bir türdür. 3-5, 

veya daha fazla dörtlük olabilir. Kafiye düzeni “ koşma” ya benzer. Sevgi ve güzellik ko
nuları semâî’de koşma’ya oranla daha çok ve daha başanlı olarak işlenir. Saz şairlerinin 
tabiat ve insan güzelliklerimi öven lirik manzumeleri, konu yönünden GÜZELLEME adı
nı ahr.

Okuduğunuz Semâî’de:
1 — Mısralardaki heceleri sayınız.
2 — Kafiye düzenini gösterdikten sonra, hangi nazım şekline benzediğini belirtiniz.
3 — Konuyu gözden geçirerek şairin hangi güzelliklere değindiğini söyleyiniz.

K e l i m e l e r :

ahşkın : Düzgün, düzenli, 
baz : Doğan kuşu, 
eğrice : Saç örgüsü; (burada 

turnanın baş tüyleri 
olabilir).

elvan elvan : Renk, renk, çeşit çe
şit.

fâni : ö lüm lü,
gövel : Gök rengi.

İ m l â - N o k t a l a m a :

Karacaoğlan adını neden bitişik yazmak gerekir?

T a r t ı s m a - Y a z m a  K o n u s u

H alk şairlerinin hepsi okur yazar mıdır? Değillerse, şiirle
rindeki başarılarına hangi sebepleri gösterebilirsiniz? Bilgi 
toplayarak tartışınız.
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XVII. Yüzyılda Osmanlı padişahı IV. M u
rat zamanında yaşadığı bilinen, ordu şairi (or
duda görevli) Kayıkçı Kul Mustafa, aşağıda 
okuyacağınız manzume ile tanınır,

G E N Ç  O S M A  N D E S T A N I

İptida Bağdat'a sefer olanda,
Atladı hendeği, geçti Genç Osman.
Vuruldu sancaktar, kaptı sancağı,
İletti bedene dikti Genç Osman.

Eğerleyin kır atımın ikisin.
Fethedeyim düşmanların hepisin.
Sabah namazında Bağdat kapısın 
Allah Allah deyip açtı Genç Osman.

Sultan Murad eydiir: Gelsün göreyim,
Nice kahramandır ben de bileyim,
Vezirlik isterse üç tuğ vereyim,
KUıcından al kan saçtı Genç Osman.

Kul mustafa karakolda gezerken.
Gülle, kurşun yağmur gibi yağarken,
Yıkılası Bağdat seni döğerken,
Şehitlere serdar oldu Genç Osman.

Kayıkçı Kul Mustafa

A ç ı k l a m a l a r :

Okuduğunuz manzumede, savaş alanında olağanüstü başarılan görülen bir yiğit ve 
yaptıkları anlatılıyor. ^

Türk tarihinin her döneminde, bu ve bunun gibi nice yiğitler, savaş alanlarında at koş
turmuş; Türk admı bugüne kadar getirmiştir. IV. M urat’ın Bağdat savaşına katılan Genç 
Osman da bu yiğitlerden biridir.

Manzumede, Genç Osm an’ın savaşa katılışı, kaleye sancağı çekişi, sabah vakti Bağ
dat kalesine girdikten sonra şehit oluşu anlatılıyor. Bu arada, Sultan M urat’ın, Genç Os
m an’ın yiğitliğine karşıhk ona, isterse, en üst vezirlik rütbesi vereceği belirtiliyor.

Bu manzumede de değişik bazı deyişler vardır:
Birinci mısradaki “ olanda”  kelimesi, olduğu zaman anlamındadır. îkinci dörtlükte 

“ ikisin”  ikisini; “ hepisin”  hepsini; “ kapısın”  kapısını yerine söylenmiştir. Bunlar, eski 
söyleyiş özelliklerine örnek olarak gösterilebilir. Üçüncü dörtlükte; “eydür”  söyler; “gelsün” 
gelsin; “ nice”  nasıl anlamında, yine o çağın söyleniş ve dil özelliklerini gösteren kelime
lerdir.

Dördüncü dörtlükteki “ Gülle, kurşun yağmur gibi yağarken” mısraında TEŞBİH (Ben
zetme) vardır. Savaşta gülle ve kurşunların ardarda atılışı yağmurun yağışına benzetiliyor.
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TÜRK DİLI ve EDEBİYATI

TEŞBÎH, söze güç vermek için aralarında ortak nitelikler bulunan iki şeyden güçsü
zü güçlü gibi göstermeye denir.

Teşbihte iki ana, iki yardımcı öğe vardır: “ Benzeyen", "kendisine benzetilen”  ana öğe
lerdir. Yukardaki örnekte, “ Gülle ve kurşunlar”  benzetilen; “ yağm ur”  kendisine benzeti- 
len’dir.

Yardımcı öğeler “ benzetme yönü”  ve “ benzetme edatı” dır.
Benzeyen ve kendisine benzetilen arasındaki ortak nitelik de “ yağış”  tır. Gülle ve kur

şun, “ yagı§”  yönünden “ yağmur” a  oranla daha güçsüzdür. Bu teşbihte, benzeyen ve ken
disine benzetilen arasındaki ortak bağ “ gibi”  edatı ile belirtilmiştir.

Manzumenin dilinde, daha önce okuduğunuz manzumelerde gördüğünüz gibi bir sa
delik vardır.

A r a ş t ı r m a l a r :
1 — Dörtlüklerde neler anlatılıyor? Açıklayınız?
2 — “ Sancak”  kelimesinin anlamını daha önce öğrendiniz. “ Sancaktar”  kime der

ler? Genç Osman’ın sancağı kapmasını, bedene dikme olayından başka hangi sebebe bağ
larsınız?

3 — İkinci dörtlükte, şairin ve Genç Osman’ın ayrı konuşmaları vardır. Bunları şiir 
üzerinde gösteriniz.

4 — “ Vezirlik isterse üç tuğ vereyim”  mısraının anlamı hföir?
5 — “ Genç Osman’ın şehitlere serdar olması”  ne demektir?

T ü r - Ş e k i 1 :
Halk edebiyatı nazım türlerinden bir DESTAN okudunuz.
DESTAN, toplumu ilgilendiren olaylar üzerine söylenmiş (halk ağzında “ dizilmiş” 

de denir) koşmalardır. Toplumla ilgili savaş, yangın, isyan ve}^ gülünç olaylarla kişiler, 
destanların başlıca kohusu olurlar.

Destan sekizli ve on birli hece ölçüsü ile söylenir.
(Söz konusu ettiğimiz bu destanları, ileride göreceğiniz destanlarla “epopelerle” ka> 

nştırmamak gerekir.)
1 — Koşma ile ilgili bilgilerinizi yoklayınız. Bu destanı ona göre, şekil yönünden göz* 

den geçiriniz.
2 — Mısralardaki hece sayılannı, duraklarını, kafiye düzenini ve çeşitlerini gösteri

niz.
3 — Tanımını yaptığınız “ destan”a uyup uymadığını araştırınız.

K e l i m e l e r :

beden : Kale duvarı, 
eydür : Der, söyler, 
ikisin : Sırtını; ikisini. 
İletmek: Ulaştırmak.-

I m 1 â » N  o k t »  m a :

iptida : önce, ilk. 
sefer : Savaş yolculuğu; sa

vaş.
serdar : Başkomutan.

“ Nice kahram andır ben de bileyim”  m ıs^m da^i “ de” , “ dahi”  anlamına gel|r. A d la-. 
rın sonuna takılan “ de”  hali ile bunu kan|tırm am ahdir.'b irincisi bağh bulunduğu keli
meden ayrı, İkincisi onunla bitişik yazılır.

Ben de bileyim.
Bende var.

T a r t ı ş m a - Y a z m a  K o n u s u

Destanlar, tarih ve toplum araştırmalarma yardımcı ola
bilirler mi? Thrtışarak bir sonuca varınız.
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XVIII, Yüzyıl Halk şairlerinden. Selimi
nin en çok söylenen şiiri, aşağıdaki mizahlı 
(alaysı) destanıdır.

m i r a s y e d i  D E S T A N I

Gurbet elden geldim malım sormaya. 
Bunca eşya, çanak, çömlek nic’oMu? 
Ey komşular, gelin şer’a durmaya; 
Köy kadısı Kambur Felek nic’oldu?

Bulamadım, ciğergâhım eridi,
Benim babam bu yerlerde bir idi.
O hassadan mintanının şeridi.
Eğnine giydiği yelek nic’oldu?

Günde beş on kere yıkar sererdi,
Gece anam, gündüz babam giyerdi, 
Satayıdım, üç beş para ederdi,
Yakası, yeni yok gömlek nic’oldu?

Mutfağa fareler ayak basmazdı, 
Kilere kediler kulak aşmazdı:
Yaş söğüt dalına vursan kesmezdi. 
Soğan doğradığım bıçak aic’oMu?

Komşular bilirler cümle bu işi: 
Arpa yemez, kırılmıştı her dişi. 
Kuyruğundan kaldırırdı beş kişi, 
Odun taşdığun eşek nic’oldu?

Selimi

A ç ı k l a m a l a r ;

Bu manzumede, bir süre köyünden uzak kalan kişinin, dönüşünde her şeyinin nasıl 
yağma edildiği ve onlarm kendine göre değerleri alayıcı bir söyleyişle anlatılıyor.
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TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI

Şair, burada, çok önemsiz eşyaların bile çevresi tarafından yağma edilişini anlatm ak
la, hem mal düşkünlerini yermiş oluyor, hem de bulunduğu toplum la alay etmiş oluyor.

M anzumede açıklanması gereken bazı kelimeler ve deyişler de var:
“ Şer” ’ ve “ kadı” , birbiriyle ilgili iki kelimedir. "Ş er’ (şeriat)”  îslâm dininin yargı 

ve yasaları; “ kadı”  yargıç demektir.
“ M ^ m  sormâya” , malımı sormaya; “ bunca eşya” , bu kadar (çok) eşya anlamında 

kullanılmıştır. “ Nic’oldu?”, nice oldu, nasıl oldu? demektir; burada “ ne oldu” ; “ eğin”, 
sırt, arka; “ hasse” , \Âı çeşit bez, anlamındadır.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Dörtlüklerde anlatılanları belirtiniz. H er dörtlükte mizahı yaratan söyleyişi gös
teriniz.

2 — Birinci dörtlükteki “ şer’a  durmaya”  “ ciğergâhım eridi”  sözlerinden ne anlıyor
sunuz?

3 — “ Kulak asmamak” bir deyimdir, umursamamak anlamma gelir. Siz de buna benzer 
deyimler bulunuz ve “ deyim”  in tanımını yapınız.

4 — Bu manzumeyi. Genç Osman Destam’ndan  ayıran en belirli özellik nedir?
5 — Manzumenin tümünden çıkarılacak ana düşünce nedir? O rtada gerçekten bir 

miras var mıdır?

T ii r • Ş e k i I :

Okuduğunuz manzume de bir D E SlA N ’dır. Fakat bunun Genç Osman Destanı’ndan 
ayrılan bir yönü vardır. Şekil bakımından bu da koşma gibidir. Yalnız konusu değişiktin 
Böyle konusu alay edilebilecek olay ve kişiler olan destanlara MtZAHLI (ALAYSI) DES
TAN denir. Alayla birlikte yergi (biciv) de sÖz konusu olduğu için bunlara TAŞLAMA 
adı da verilebilir.

İ m l â - N o k t a L k m a :

Son dörtlükteki ilk mısram sonuna niçin (;) iki nokta konmuştur?
İki nokta nerelerde kullanılır? Bu işaretten sonra gelen kelimenin ilk harfi nasıl yaîı- 

lır? Hatırlayınız.

T a r t ı ş m a - Y a z m a  K o n u s u

“ Miras ve mirasa güvenmek” , kişilerin kendileri ve top
lum için ne derece yararlı olabilir? Tartışınız.
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S E R B E S T  O K U M A

İ N S A N  S E V G İ S İ  V E  E V R E N S E L L İ K

Uygarlığın gelişimi, insanların düne oranla bugün dah a  rahat ve m utlu ya
şam aları, kendilerini başkalarına adayanların inançlı çahşm alan  sonucu el
de edilmiştir. Bu inançlı ve çahşkan insanlar, aym zam anda insan sevgisi taşı
yan, bü tün  insanlara karşı aynı iyi duygulan besleyerek insanlık sevgisini yü
reklerinde duyanlardır.

Yalnız kendinden, eşinden dostundan ötesini göremeyenler, bencillikleriy
le başbaşa kalm aktan ileriye gidemezler.

Yeryüzündeki milletler de tıpk ı bireyler gibi birbirlerine m uhtaçtırlar; biri 
ötekine sevgi ile yaklaşm azsa^alnızhklar, yoksulluklar, felâketler sürüp gider.

İnsanlar ve yeryüzü m utluluğa barış ve sevgiyle ulaşacaklardır.

A tatürk  diyor ki: “ Esas kıymeti kendine veren ve m ensup olduğu millet 
ve memleketi ancak kendi kişiliği ile ayakta tu ttuğunu zanneden adamlar, mil
letlerinin m utlu luğuna hizmet etm iş sayılmazlar. A ncak kendilerinden son
rakileri düşünebilenler, m illetlerini yaşamak ve ilerlemek im kânlarm a kavuş
tururlar.”

Türklerin insanlık sevgisi ve hoşgörüsü tarih  boyunca sürüp gelmiş örnek
lerle doludur. O n sekizinci yüzyılın ünlü İsveç kralı ve savaşçısı Demirbaş Şari, 
kızkardeşine gönderdiği bir m ektupta  şunları yazm aktadır:

“ Poltova’d a  esir oluyordum . Bu, benim için bir ölüm dü, kurtuldum . Buğ 
nehri önünde tehlike daha kuvvetli olarak belirdi. Ö nüm de su, ardım da düş
m an, tepem de cehennemler püsküren güneş... Su, beni boğm ak; düşman, beni 
parçalam ak; güneş, beni eritm ek istiyordu. Gene kurtu ldum . Fakat bugün 
esirim, T ürklerin  esiriyim. Demirin, ateşin ve suyun yapamadığını-onlar yap
tılar, beni esir ettiler. Ayağımda zincir yok. Z indanda da değilim. H ürüm  is
tediğimi yapıyorum . Lâkin gene esirim; şefkatin, cömertliğin, asaletin neza
ketin esiriyim. Türkler beni işte bu elmas bağa sardılar. Bu kadar şefkatli, 
bu kadar cöm ert, bu  kadar asil ve bu kadar nazik bir milletin arasında hür 
bir esir o larak yaşam ak, bilsen, ne kadar tath!...”
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O ZANI BELİRSİZ H A LK  EDEBİYATI 
(Anonim Edebiyat) N A ZM I

Ozanı belirsiz Halk edebiyatı*nın en yay
gın ürünlerinden olan bir türkü okuyacaksı
nız.

T Ü R K Ü

İki turnam gelir, aklj karalı,
Birin şahin urmuş, biri yaralı,
O yavruya sorun, aslı nereli?

Katar katar olmuş gelir turnalar,
Eğrim eğrim ne hoş gelir turnalar...

İnme turnam inme, sen bu pınara,
Avcı tuzak kurmuş, var yolun ara;
Cümlemizin işin Mevlâm onara.

Katar katar olmuş gelir turnalar,
Eğrim eğrim ne hoş gelir turnalar...

İnme turnam inme, yolda kış olur.
Bastığın yerler de donar, taş olur;
Böyle kalmaz elbet sonu hoş olur.

Katar katar olmuş gelir turnalar.
Eğrim eğrim ne hoş gelir turnalar...

İnme turnam inme, haber sorayım.
Kanadın altına nâme sunayım,
Nazlı cânânıma haber salayım.

Katar katar olmuş gelir turnalar,
Eğrim eğrim ne hoş gelir turnalar...

A ç ı k l a m a l a r ;

Okuduğunuz T ürkü’de turnaların gelişinden doğan duygulanmalar dile getiriliyor. 
H alk şiirinde tu rna gibi bazı kuşlar, sevgiliye karşı duyulan özlem dolayısıyla haber 

ulaştırm ada önemli yer tutar. Çoğu zam an da sevgililer, kuğu, suna, yeşil başlı ördek, tur
na gibi kuşlara benzetilirler.
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TÜRK DÎLÎ ve EDEBİYATI

Burada turnalarm  çeşitli hallerine değinmekle sevgiliye karşı bazı duyuşlar da söylen
miş olabilir.

H ırna’nm sözlük anlam m da kullanılması, gerçek söyleyiş; ayrı bir anlam da kullanıl
ması da mecazlı söyleyiştir.

Bir sözün, benzetmeyle ilgili olarak kendi anlamından başka anlam da kullanılması 
sanatına MECAZ adı verilir.

T ürkü’de turnanın gelişi anlatılırken “ katar katar, eğrim eğrim, var yolun ara”  gibi 
sözler söyleyişe zenginlik ve canlılık veriyor.

“ Name”, mektup; “ canan” , sevgili anlam ında kullanılmış yabancı kelimelerdir. Bun
lardan başka yabancı kelime görülmüyor. “ Nazlı, hoş”  gibi yabancı kelimeler halka m al 
olmuştur.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — “ Turna”  ve “ şahin”  nasıl kuşlardır?
2 — îkinci üçlükte, kötü b ir halin doğabileceği seziliyor mu? Açıklayınız.
3 — Üçüncü üçlükte, bütün talihsizliklere rağmen bir um ut da ve veriliyor mu? H an

gi sözlerden anlıyorsunuz?
4 — “ Birin, urmuş, işin”  kelimeleri bugün nasıl söylersiniz?

T ü r ■ Ş e k i 1 t

TÜRKÜ, Halk edebiyatı ürünlerindendir. Belirli şekilleri yoktur. Çoğunlukla söyle
yeni belli değildir. Ana mısralarla bunlara eklenmiş ve tekrar edilen “ bağlama” (kavuş* 
tak) adı verilen mısra ve mısra kümelerinden meydana gelir.

Mâni ve koşmaların “ezgi” lerinin değişmesiyle TÜRKÜ olanları da vardır.
Sekiz, veya on bir hecelidir. Kafiye d ii^ni çeşitli olabilir. Ezgisine (beste) göre ad alır. 

Bentlerdeki mısra sayısına göre de, “ üçleme, dörtleme, beşleme”  diye adlandırılabilir.
Tabiat, sevgi, güzellik konuları işlenir. Toplumu etkilemiş bir olayı anlatan türküler 

de vardır.
1 — Okuduğunuz bu türküyü, yukarıdaki tanımına göre, konu yönünden inceleyi

niz.
2 — Kafiye düzenini ve ne çeşit kafiyeler kullanıldığını belirtiniz.
3 — Mısra kümelenişlerine göre, bu türküye ne ad verilebüir?
4 — Türkülerin gerçekten ozanı yok mudur? Yoksa unutulmuş veya bir topluluk ta* 

rafından mı düzenlenmiştir. Çevrenizde söylenUen türküler üzerinde araştırma yaparak bilgi 
toplaymız.^

t m l â - N o k t a l a m a ;

Katar katar, eğrim eğrim, yavaş yavaş, sarı sarı, güzel güzel, bol bol gibi zarf görevi 
yapan ve tekrar olarak kullanılan kelimeler arasına (,) virgül konmaz.

Virgül’ün nerelerde kullanıldığım hatırlayınız.
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Ozanı belirsiz Halk edebiyatı ürünlerin
den ve halk arasında yaygın olan mânilerden 
örnekler okuyacaksınız.

M Â N İ L E R

1 Mâni benim ezberim 
Kan ağlıyor gözlerim 
Ben o yârin yolunu 
Ölenedek gözlerim

2 Başladı zâra bülbül 
Ne demiş hâra bülbül 
Gül yaprağı düşünce 
Düşer efkâra bülbül

3 Gel bakma kimseye hor 
Halkı yorma, kendin yor 
Yıkmak için çok düşün 
Yıkmak kolay yapmak zor

4 Dereler dolmasaydı 
Çiçekler solmasaydı 
Ölüm Allah’ın emri 
Ayrılık olmasaydı

5 Bağ bana
Bahçe sana, bağ bana 
Değme zincir kâr etmez 
Zülfün teli bağ bana

6 Gam-zedeler
Gama vurur gam zedeler 
Sînem hakkak delemez 
Delerse gamze deler

7 Yar sana
Çağlar sular yar sana 
Gam çekme deli gönül 
Bulunmaz mı yâr sana 
Çünkü Ferhat’ım dersin 
Şu dağları yarsana
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TÜRK DİLİ ve EDEBtYATI

A ç ı k l a m a l a r :

Okuduğunuz mâniler, güzelden, güzellere karşı duyulan sevgi ve özlemden söz açıyor. Sa
dece üçüncü mânide bir öğüt verilmektedir.

Mânilerde “ölenedek”, “ ölüm Allah’m emri”  sözleri halk arasındaki yaygm söyleyişlerdendir. 
İkinci ve altıncı mânilerde yabancı kelimeler söyleyişi zorlaştırıyor. Öbürlerinde sade bir dil 
ve söyleyiş vardır.

A r a ş t ı r m a l a r :

1- H er mânideki duygu ve düşünceyi belirtiniz.
2- İkinci mânide mecazlı bir söyleyiş var mıdır? Açıklayınız.
3- Üçüncü mânideki öğütü bir cümle halinde söyleyiniz.
4- “ Değme”  kelimesini ayrı anlamlara gelecek şekilde cümlelerle kullanınız.
5- “ Gam-zedeler” , “ gam zedeler” , “gamze deler”  hangi anlam larda kullanılmış sözlerdir? 

Öbür dörtlüklerde böyle, söyleyişleri aynı, anlam lan ayn sözler var mıdır?

T  ü r  - Ş e k i 1 :

M ÂNİ, ozanı belirsiz halk edebiyatı ürünlerindendlr. Çoklukla yedili hece ölçüsüyle söyle
nir. D ört mısradan meydana gelir. Üçüncü mısra serbest, öbür mısralar birbirleriyle kafiyelidir:

.................................................................... a

.................................................................... a

.................................................................... a

M ânilerde tabiat, aşk ve toplum konuları iç içedir. Birinci ikinci mısralar, genellikle hazır
lık mısralarıdır. Amaç, çoğu zaman son iki mısrada ortaya çıkar.

M ânilerdeki kafiyeler, bazen cinaslıdır.
CİNAS, söylenişleri aynı, anlamları ayrı olan sözlerdeki sanata denir.
Birinci mânide, ikinci mısradaki “ gözlerim” ile dördüncü mısradaki “ gözlerim” söyleniş 

bakım ından aynı, anlam  bakımından ayrıdır. Birincisi, isim; İkincisi, “ gözlemek”  m astarın
dan çekimli bir fiildir.

M âniler dört, veya daha çok mısralı olabilir. Bazı mânilerde birinci mısra, öbür mısralara 
oranla kısadır. Bu bir hazırlık mısraidır, “ ayak” adını ahr. Böyle mânilere de “ ayakh mâni”  
denir. 5, 6, 7 nci mâniler “ ayakh mâni” lerdir.

K e l i m e l e r

efkâr : Fikirler, düşünceler, 
gamze : Yan bakış, çene çukuru, 
hakkak : Kazıyıcı, oymacı.

hâr : Diken.
zâr : Ağlayan, inleyen.
zülf : Yüzün iki tarafından sarkan saç.
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—Özet—

H alk edebiyatr nazm ında:
N a z ı m  b i r  i m i, genel olarak DÖRTLÜK’tür.
Ö l ç ü ,  HECE ÖLÇÜSÜ’dür. En çok kullanılan ölçüler: 7, 8,11 li -olanlardır. Bunlar 

d a  manzumelerde, 4 + 3 , 4+ 4 , 6 + 5 , 4 + 4 + 3  duraklı; veya duraksız olarak görülür.
K a f i y e ,  çoğunlukla YARIM KAFİYE’dir.
N a z ı m  t ü r l e r i ,  KOŞMA, DESTAN, SEMÂİ, VARSAĞI, MÂNİ, TÜRKÜ’dür. 

M anzumeler konularına göre, GÜZELLEM E, KOÇAKLAMA, TAŞLAMA, AĞIT, (Din 
ve tasavvuf konularında olursa) ÎLÂHİ, NEFES, DEM E gibi adlar alır.

K o n u l a r ,  aşk, yiğitlik, tabiat, din ve tasavvuf konulandır. Öğüt verici konular 
da görülür.

D i l ,  sadedir; içten ve tabiî bir söyleyiş vardır. Ancak, son yüzyıllarda Divan Edebi- 
yatmm etkisiyle yabancı kelimeler, dili ve söyleyişi tabiîlikten az çok uzaklaştırmıştır.
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S E R  B E S T  O K  U M A

Y U R T  V E  M İ L L E T  S E V G Î S I

“ Orda bir köy var uzakta”  diye başlayan ve okul kitaplarına alınan bir 
şiirini bütün bir kuşak ezberlemiştir. Bu şiirin bir dörtlüğü şöyledir:

Orda bir yol var uzakta,
O yol bizim yolumuzdur;
Dönmesek de, varmasak da
O yol bizim yolumuzdur.

Gerçekten de Türk köyünün yolu, Aiımet Kutsi’nin yolu olmuştur. Türk 
halk şiirine, Türk folkloruna, Türk halk tiyatrosuna onun kadar gönülden 
vurgun insan az bulunur. Sivas Lisesi’nde hocalık ederken, yani 1933’lerde 
bir “ Halk Şairlerini Tanıtma Cemiyeti”  bile kurar. Bir yıl sonra Malatya- 
dan Erzurum’a, Tokat’tan Kayseri’ye yetmiş kadar halk şairini bir “Âşıklar 
Bayramı” nda toplar. Bu bayramın yıldızı, Sivas’ın Sivrialan köyünden gelen 
ve “ Sen ağlama ben ağlayım bülbül”  türküsü ile birinci olan, atışmada ise 
bir değil, iki, üç âşığa birden cevap yetiştirip, üstün yeteneğini belgeleyen bir 
şairdir... Âşık Veysel’den söz ettiğimi tabiî anladınız. Veysel’i ilk keşfetme onu
runu Ahmet Kutsi Tecer, onu ömrü boyunca tanıtmak, desteklemek suretiyle 
bir manevi işlev hahnde sürdürmüştür. Sarısözen’le birlikte tüm  halk türkü
lerinin güftesini ve bestesini saptama çabaları ve bihmsel folklor araştırma
ları da hep o coşkulu Sivas yıllarına rastlar. Halay’ı hem inceler, hem coşku 
ile över.

Davranın, halaya durun koçaklar.
İşte baş, işte davul, işte meydan...

Ahmet Kutsi Tecer, neyi sevmişse, onu sevdirmeye çalışmıştır. Geleneksel 
tiyatromuzun olanaklarını kullanmayı ilk salık veren Kunoş ise, onu hem ya
zılarıyla, hem oyunlarıyla ilk izleyenlerden biri de Ahmet Kutsi Tecer, bir baş
kası da tabiî Sabri Esat Siyavuşgil olmuştur...

Türk köyünün, Türk halkının, Türk halk edebiyatınm, şiirinin, tiyatrosu
nun yoluna gidenler, Ahmet Kutsi Tecer’in güleç, sevecen, aydın yüzünü gö
rür gibi olacak ve uzaktaki o köye, uzaktaki o yola muhakkak yakınlaşmak 
ihtiyacını duyacaklardır...

H aldun Taner
Ölürse Ten ö lü r
C a n la r  Ö lesi D eğil, 1983

T ü rk  Dili v e  E d eb iyatı, Lise  1 —  F .5  65





d i v a n  E D E B İ Y A T I  N A Z M I

Türkler IX. yüzyılda İslâmlığı kabul etmeye başlamışlardır, 
îslâm kültür ve uygarlığınm etkisiyle aydınlar arasındaki ilk ürünler XI. yüzyılda Ana

dolu dışında görülür. XIII. yüzyılda A nadolu’daki Türk aydın çevresinde de kendini gös
teren bu etki, DÎVAN EDEBİYATI adı verilen edebiyat yolunu oluşturmuştui'.

Türk Divan edebiyatı, Arap, özellikle Fars edebiyatının etkisiyle başlar ve birçok de
ğerli eserler verdikten sonra, XIX. yüzyıl ortalarına (Tknzimat’a) kadar sürer.
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X  V. Y Ü Z Y I  L

Bazı törenlerde belli bestelerle okunan 
Mevlîd, XV. yüzyılda Süleyman Çelebi tara- 
fından Peygamber Hz. Muhammed için yazıl
mış manzum bir eserdir.

MevUd*te Tanrıya yalvarma (Münâcât), 
Peygamberin doğumunu (Vilâdet), Peygamber 
oluşunu (Risâiet), göğe yükselişini (MVraç), 
ölümünü (Rıhlet) anlatan; dua eden bölümler 
vardır.

Aşağıda, ‘'Doğum'* bölümünden bir par
ça okuyacaksınız.

m e v l î d

Ol gece kim doğdu ol hayrülbeşer
Ânesi anda neler gördü neler

Dedi gördüm ol habîbin ânesi 
Bir aceb nûr kim güneş pervanesi

Berk urub çıktı evimden nâgehân 
Göklere dek nûr ite doldu cihân

Gökler açıldı vü fetholdu zulem 
Üç melek gördüm elinde üç Icalem

Biri maşrık biri mağripte anın 
Biri damında dikildi Kabe’nin

Bildim ahlardan ki ol halkın yeği 
Kim yakîn oldu cihâna gelmeği

İndiler gökten melekler sâf sâf 
Kâbe gibi kıldılar evim tavâf

Hem havâ üzre döşendi bir döşek 
Adı Sündüs döşeyen anı melek

Çünkü bu işler bana oldu yakîn 
Ben evimde o tururken yalnızın
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Erdi huriler bölük bölük buğur 
Yüzleri nûrundan evim doldu nûr

Yarılıp dîvâr çıkü nâgehân 
Üç bile hûrî bana oldu ayan

Bazıları derler ki ol üç dilberin 
Âsiye’ydi biri ol meypeykerin

Biri Meryem Hâtûn idi aşikâr 
Birisi hem hûrilerden bir nigâr

Çevre yamma gelip oturdular 
Mustafâ’yı birbirine muştular

Dediler oğlun gibi hiç bir oğul 
Yaradılalı cihan gelmiş değil

Bu senin oğlun gibi kadri cemil 
Bir anaya vermemiştir ol Çelil

Ulu devlet buldun ey dildâr sen 
Doğıserdir senden ol hulkı hasen

Bu gelen ilm-i ledün sultânıdır 
Bu gelen tevhîd ü irfan kânıdır

Süleyman Çelebi

A ç ı k l a m a l a r :

Okuduğunuz bölüm de Hz. M uham m ed’in doğumunda annesi “Âmine H atun’” un 
gördükleri, kendi ağzından anlatılmaktadır.

Doğum sırasmda her yönü aydm latan bir ışık belirir. G ökten ellerinde bayrak olan 
üç melek ‘ner; bayrakları doğuya, batıya ve Kâbe’.ye dikerler. Sonra gökten dizilerle me
lekler evin çevresini saygıyla dolaşırlarken duvar yarılarak çıkan üç melek de birbirlerine 
Peygamber’i müjdelerler.

Mevlîd, din konusunda yazılmış bir eser olduğundan, içinde dinle ilgili birçok keli
meye rastlanır:

“ Hayrülbeşer”  insanların hayırlısı; “ hulkı hasen” , ahlâkı güzel; “ kadri cemil” , de
ğeri üstün; “ îlm-i ledün” , Tanrının sırlarını bildiren ilim; “ tevhid”, TUnrı’nm  birliğini ka
bul etme, demektir.

Bunlpım dışındaki dil, konuşulan Türkçe’dir. Bazı Türkçe kelimeler de o çağın dil özel
liğini gösterir:
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Yeğ, yalnızın (yalnız olarak), buğur, bile, muştular, doğuser, gelmeği (gelmesi), “A n
da neJer gördü neler...” , “ çevre yanıma gelip o turdular” .

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Olayı kısaca anlatınız.
2 — Anlatılanlarda bir olağanüstülük görüyor musunuz? Gösteriniz.
3  _  Olayj Âmine H atun’un  anlatması esere ne kazandırıyor?
4  — Meleklerin inip evi “ tavaf etmesi”  ne ve evin “ nurla dolm ası” na sebep olarak 

ne gösteriliyor?
5 — Peygamberin övüldüğü beyitleri gösteriniz. Hangi sıfatlarla Övülüyor? Açıklayı

nız.

T  ü r  - Ş e k n  :

Mevlîd, Divan edebiyatı nazım şekillerinden M ESNEVI’ye uygun olarak düzenlen* 
miştir.

MESNEVÎ, İran edebiyatının İslâm  edebiyatma kattığı bir nazım şeklidir. H er beytin 
mısraları kendi aralarında kafiyelidir:

.............................................. ...a

.............................................. ...a

.............................................. ...b

.............................................. ...b
............................................ ..c
.............................................. ...c

Kafiye bulma güçlüğü olmadığı için, uzun manzum eserler ve hikâyeler bu şekille ya
zılır. Fuzûlİ’nin Leylâ ve Mecnnn’u, Şeyh Galip’in Hüsn ü Aşk’ı, edebiyatımızın ünlü mes- 
nevîlerindendlr. x

Mevlîd, aruz ölçüsünün;

Fâilâtün fâilâtün fâilün

dizisiyle yazılmıştır.

O l ge ce k im  doğ  du ol hay rü l be şer

Fâ i lâ tün fâ  i lâ tün fâ i 1ün

Bu mısrada *‘ce”  hecesi gerçekte kısa (açık) hecedir. Ölçü gereği, uzun (kapalı) sayıl
malıdır. Böyle ölçü zoru ile hecenin değerinden fazla uzun okunm asına İM Â LE denir.

Vine bir hecenin ölçü zoruyla kendi değerinden daha az değerde, yani daha kısa okun
m asına ZİH A F adı verilir.

Zihaf, aruz ölçüsünde bir kusur sayılır.

G ök le re dek nü  ri te do l du  ci ban
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Bu m ısrada “ n û r”  kelimesinin sonundalii “ r ”  okunurken sonra gelen “ ile”  kelime
sinin ‘H”  sesiyle birleşmektedir ki, bu birleşmeye ULAM A adı verilir; ölçüde bir kusur 
sayılmaz.

Bu m ısralar üzerinde Öğrendiklerinizi uygulayınız.
MevIfd’in asıl adı Vesilet-ün-Necat’tır.

İslâm  edebiyatında H z. M uhammed’in hayatını anlatan eserlere SÎYER denirdi. Mev- 
lîd^te peygamberin hayatı olağanüstü gösterilerek ve manzum olarak anlatdıyor.

K e l i m e l e r :

alem : Bayrak. kân : Hazine, maden ocağı.
Âsiye : Söylentilere göre Mû- mağrib ; Batı.

sa Peygamberi Nil neh maşrık : Doğu.
rinden çıkarıp büyüten mebpeyker : Ay yüzlü.
kadın. Meryem : İsa Peygamberin annesi.

ayân ; Belli, açıkça görünen. muştulur : Müjdeler.
berk : Şimşek. nâgehân : Birdenbire, ansızın.
bile : Birlikte. nigâr : Sevgili.
buğur : Bu sırada. sündüs : Eskiden b ir çeşit ku
çelil : Büyük. maş; (burada) yatak.
dildâr : Sevgili. • tavâf : H aç töresinde Kâbe-
doğıser : Doğacak. nin etrafını d.oIaşma.
fetbolm ak : Açılmak. yeğ : En üstün.
habib : Sevgili. zulem : Karanlıklar.
huri : Cennet güzeli.
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X V I  Y Ü Z Y I L
XVI. yüzyıl Divan edebiyatının en seçkin 

şairlerinden olan Fuzûlî gazelleriyle ün salmış
tır. Çoğunlukla aşk konusunda şiirler yazmış
tır. Türkçe, Arapça, Farsça şiirleri vardır.

G A Z E L

Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı 
Felekler yandı âbımdan muradım şem^i yanmaz mı

Kamu bîmârına cânan devâ-yı derd eder ihsân 
Niçin kılmaz bana dermân beni bîmâr sanmaz mı

Gamım pinhan dutardım ben dediler yâre kıl rûşen 
Desem ol bîvefâ bilmeminamr mı inanmaz mı

Şeb-î hicran yanar canım töker kan çeşm-i giryânım 
Uyarır halkı efgaanım kara bahtım uyanmaz mı

GÜİ4 ruhsânna karşu gözümden kanlu akar su 
Habîbim fasl-ı güldür bu akar sular bulanmaz mı

Değildim ben sana mâli sen ettin akhmı zail 
Bana ta’n eyleyen gaafil seni görgeç utanmaz mı

Fuzulî rind'i şeydâdır hemîşe halka rüsvâdır 
Sorun kim bu ne sevdâdır bu sevdadan usanmaz mı^

Fuzûlî

M e fâ îlü n  m e fâ îlü n  m e fâ îlü n  m e fâ îlü n

A ç ı k l a m a l a r :

Okuduğunuz bu gazelde, aşk ve aşkın verdiği acı duygular dile getiriliyor. Sair, güzel 
olduğu kadar, eziyetten hoşlanan sevgili karşısında acı içinde kıvranmakta, âh etmekte,

(1) Altıncı ve yetinci beyitlerde geçen aşağıdaki kelimelerin yerine, bazı nüshalarda, 
karşılarındaki kelimeler vardır. ı

ta ’n - men’; gâfil - câhil; sevdâ - gavga.
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inlemektedir. Sevgilisi de başkalarına gösterdiği ilgiyi ondan esirgemekte, uzak.durmakta-, 
dır. Fakat şair yakarışlarına devam eder, sevgilisinden bir türlü  vazgeçemez.

“ Felek” , gökyüzü demektir. Eski inanışa göre gökyüzü katlardan meydana gelmiştir. 
“ Felekler” , göğün katları anlamınadır.

“ Gül-i ruhsar” , yanağın güle benzetilmesiyle kurulmuş bir tamlamadır; “ yanağın gülü”  
anlam ına gelir.

Gül-i ruhsânna karşı gözümden kanlı akar su 
H abîbim  fasl-ı güldür bu akar sular bulunmaz mı

beytinde şair, güzelin gül yanağı karşısında kanlı yaş döktüğünü söylüyor ve bunu, gül 
mevsimi olan ilkbaharda suların coşkun ve bulanık akması sebebine bağlıyor. Asimda şai
rin kanlı gözyaşı dökmesi sevgilisi karşısında çok acı çekmesindendir.

Bu örnekte olduğu gibi, gerçekte başka sebebi olduğu halde güzel bir sebep gösterme 
sanatına HÜSN-İ TA’LİL (güzel sebep) adı verilir.
' Şiirde gördüğünüz “ ben, beni, bana” kelimeleri, Fuzulî’nin dilinde “ men, meni, ma- 

na” dır. “ Görgeç” , görünce demektir. “ Tutardım, bilmem, döker”  kelimelerinin de “ du- 
tardım, bilmen, töker”  olarak kullanıldığını görüyoruz. Bunlardaki ses ayrımları “Azeri 
lehçesi”  nin özelliklerini gösterir. {Azeri lehçesi, dilimizin kuzey İran’da ve güney Kafkas
ya’da kullanılan şeklidir).

Gazelde geçen “ ol, kim”  kelimeleri de bugün, “ o, ki”  olarak kullaılır.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Bu gazelde şairin hangi istekler ve duygular içinde olduğunu araştırınız.
2 — “ Feleklerin ahtan yanm ası” , “ muradın şem’inin yanması” , “ güI-i ruh-sâra karşı 

gözden kanlı su akm ası” , “ gül mevsiminde suların bulanm ası”  sözlerini açıklayınız.
3 — Fuzüli bu gazelinde kime hitap ediyor? Bütün beyitlerde bu  hitap aynı mıdır?
4 — Son beyitten anladığımıza göre şair ne durumdadır? Belirtiniz.

T ü r  - Ş e k i 1 :

Divan edebiyatı nazım  şekillerinden bir “ gazel”  okudunuz.
GAZEL, aslında Arap edebiyatının bir nazım şeklidir. Beyitlerindeki kafiye düzeni 

şöyledir:

Genel olarak 5—15 beyit olur. Konusu çoğunlukla güzellik ve sevgi, bazen düşünce
dir.

Gazelin birinci beytine “ m atla” , son beytine “ m akta”  en güzel beytine de “ beytül- 
gazel”  denir. Şair, çoklukla son beyitte adını söyler.
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Fuzûİinin bu gazelinde, m ısralann asıl kafiyelerinden başka ortalarında da kafiyeler 
görülüyor. Bu çeşit gazellere MUSAMMAT GAZEL adı verilir.

Fuzulî rind 'j ^ y d âd ır  — bemîşe halka rüsvâdır 
Sorun kim bu ne sevdadır — bu sevdadan usanmaz mı

M ısralarında olduğu gibi her beyit dörtlük haline getirilebilir. Divan edebiyatında böyle, 
ikiden fazla mısralı bentlerle meydana getirilmiş şekillere, genel olarak, MUSAMMAT denir.

K e l i m e l e r :

bîmâr : Hasta. murad : İstek, dilek.
çeşm : Göz. pinhân : Gizli.
derman : Çare, ilâç. rind : Toplumun yaşayış
devâ : Çare. kurallarını önemse
fasi : Mevsim. meyen kişi.
efgan : Çığlık, feryat. rûşen : Parlak.
giryân Ağlayan. rüsva : Dile düşmüş.
hemişe : H er zam an daima. şem’ : Mum.
hicran : Ayrılık, unutulm az şeb : Gece.

acı şeydâ : Çılgın
kamu : Bütün. ta’n eyleme : Ayıplama
ihsân : Bağış. vefâ : Sözde durma
mâil : Eğilim gösteren. zâil etme : Yok etme.
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yvFi. yüzyıl uıvan eaeoıyatının en usta 
şairi Bâkû din dışı konularda yazdığı gazelle
riyle tanınmıştır.

G A Z E L »

Nâm ii nişane kalmadı fasl-ı bahardan 
Düştü çemende berk>i diraht Ttibârdan

Eşcâr 1 bağ hırka-i tecride girditer 
Bâd-j hazân çemende el aİdı çenârdan

Her yânedeıı . dtun akup gelür
Eşcâr*ı bağ I Iuvük .aar cûybârdan

Sahn-ı çemende durma sahnsm sabâ ile 
Âzâdedir nihâi bugün berk U bârdan

Bâkî çemend' hayli perîşân imiş varak 
Benzer ki bir şikâyeti va rüzgârdan

/ V-

Bâkî

M el .-ıı .a iü  m e fâ îlü  fâ ilun

A ç ı k l a m a ! a i :

îlk  bakışta bu gazelde bir sonbahar tasvirinin yapıldığını göruyorsunut; Bu tasviri 
şöyle özetleyebiliriz:

A rtık ilkbahardan eser kalmamıştır. Bahçedeki ağaçların yapraklan dökülmüştür; yel 
esintisi ile yapraklarından kurtulan fidan sallanmakta, yapraklar da n\evsiınden şikâyet 
edercesine her yöne dağılmaktadır.

Şair, bu tasvirle birlikte kendi duygularını da anlatm ak istiyor: İlkbaharın güzelliği 
ve kişioğluna verdiği umutlar, sonbaharın gelişiyle, yani yaşlılık dolayısıyla kaybedilmiş; 
bunların yerini karamsarlık, başıboşluk, umutsuzluk almıştır... Demek ki şiirin özü, tabi
a t olaylarında görünür gibi olan, insan ruhudur.

Şiirde sanatlı bir söyleyiş göze çarpıyor. Bunu bazı sözler üzerinde gösterebiliriz. 
“ Hırka-i tecrîd”, bir tasavvul terimidir. Tanrı yolunda, benliklerini öldürmek isteyenler, 
soyunup basit bir hırka giyerler. Tecrîd, soyunma, arınm a anlamındadır. Ağaçların yap
raksız kaltşt d a  buna benzetilmiştir.

(l) Bâki Divam-Hazırlayan: S. Nüzhet ERGUN (1935).
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“ El alm ak”  sözü yine bir tasavvuf terimidir; olgunlaşıp şeyhten izin almaya denir. 
Ç ınar yaprağı bir ele benzer. Çınarın, bahçedeki öbür ağaçlara oranla ululuğu, şeyhe ben
zetilmesine yol açmıştır.

Ayrıca, sararmış yapraklar, altına; bunları ağaçların altında dolaştıran sular da, yok
sullara yardımda bulunanlara benzetiliyor

” Rüzgâr*’, hem yel, hem de zaman; “ b ar” , hem meyve, hem dc yük anianunda kulla
nılıyor.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 ^  Mısralarda söylenenlere göre aşağıdaki sorulan cevaplündırınız:
a) Bahçede değerden düşen nedir?
b) “ Sonbahar yelinin çınardan el alması” ,

“Ağaçlann akarsulardan himmet umması”  ne demektir?
c) Fidan, niçin rüzgârla durm adan sahnmahdır?
d) Yaprakların dağılmalarının sebebim açıklayınız.

2 — Bu tasvir gerçek bir tabiat görünüşünü veriyor mu? Bir sonbahar tasviri yapsay
dınız, aynı ayrıntılar üzerinde durur muydunuz? Daha başka hangi ayrıntıları göstermeyi 
uygun buluyorsunuz?

3 — Bakî, din dışı konularda yazan bir şair olduğuna göre, onun tasavvuf terimlerini 
kullanmasını nasıl açıklarsınız?

4 — Şiirde, yaşlanmış, veya yaşadığı dönemde isteklerini yerine getirememiş, önemini 
kaybetmiş; şikâyetçi bir kişinin duygulan seziliyor mu? Açıklayınız.

5 — Sanatları gösteriniz.

T ü r * Ş e k i l :

Okuduğunuz bu manzume niçin bir gazeldir? Daha önce gazel hakkında verilen bil
gilerden yararlanarak bu soruyu, bütün yönleriyle cevaplandırınız.

Gazel’in ölçüsünü bulurken heceleri değerlerine göre “ kısa”  (.) ve “ uzun”  (—) ola
rak işaretleyiniz. Kafiyeli kelimelerden kafiye yapan hecelerin (bahardan, i’tibârdan, çe- 
nârdan, cûybârdan, bârdan, rüzgârdan), “ bir uzun, bir kısa”  (—.) değerde olduğuna dik
ka t ediniz, öbür hecelerde de benzerlerini arayınız.

Dördüncü beytin birinci mısraımn son hecesi (le), kısa (.) du-. Aruz ölçüsünde kural 
olarak, mısra sonlarındaki bütün kısa heceler uzun sayılır.

K e l i m e l e r :

âzâde : Sıyrılmış,kurtulmuş. nâm ! Ad, san, ün.
bâd ; Rüzgâr, yel. nihâi : Fidan.
bâr ; Yük. ağırlık, meyve nişân : İşaret, belirti.
berk : Yaprak. sabâ : Sabah yeli.
cûybâr : Akarsu. sahn : Alan.
çemen ; Çimen, yeşil alan. tecrîd ; Ayırma. (Tasavvufta)
çenâr : Çınar. her şeyden el ayak
diraht : Ağaç. çekip Tann’ya yönel-
eşcâr : Ağaçlar. m e -
fasi : Mevsim. varak : Yaprak.
hazân : Sonbahar. yâne : Yan, yön.
himmet : Yardım.
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X V I I I .  Y Ü Z Y I L

XVIil  yüzyıl Lâle Devri, eski çağlardaki 
Türk sanat ve beğenisinin (zevkinin) en çok 
belirdiği ve geliştiği dönemlerden biridir. Bu 
dönemin bütün güzelliklerini ve eğlencelerini 
eserlerinde yansıtan şair de Nedim ’dir.

Nedim, özellikle, şarkı ve gazelleriyle ta
nınmıştır.

Ş A R K P

Yine bezm-i çemene lâle fürûzan geldi 
Müjdeler gülşene kim vakt-i çerâğan geldi 
Bülbül âşüftelenüp bezme gazelhan geldi,
Müjdeler gülşene kim vakt-i çerâğan geldi.

Seyrolup raksı yine dilberdi mümtâzlarm 
Yine eflâke çıkar nâleleri sazların 
Câna âteş bırağur şuMesi âvâzların 
Müjdeler gülşene kim vakt-i çerâğan geldi.

Can-fezâ turra-i hûban gibi zülf-i sümbül 
Dil-güşâ nazm-ı Nedîmâ gibi ruhsâre-i gül 
Dün gülistanda işittim ki der idi bülbül 
Müjdeler gülşene kim vakt-i çerâğan geldi.

Nedim

F e ilâ tü n ' (F â ilâ tü n ) fe ilâ tü n  fe ilâün  feilün  ( f â ’lün)

A ç ı k l a m a l a r :

Lâle Devri’nde sanata, bayındırlık işlerine değer verilmiş, bu arada Kâğıthane dolay
larında ve başka yerlerde köşkler, eğlence yerleri yapılmıştı. Buralarda, geceleri mumlar 
ve kandillerle ışıklandırılan eğlenceler düzenlenirdi.

Nedim, bu şiirinde kandil ve mumlarla yapılan, ışıklı gece eğlencelerini dile getiriyor.
Bu şiirde, bütün Divan şiirlerinde görüldüğü gibi, yabancı t£.mamlamalara yer veril

miştir; Vakt-i çerâğan, dilber-i mümtaz, turıa-i hûban, ruhsâre-i gül. Bunlarla birlikte, “ gül, 
bülbüj”  gibi mazmunlarla (kahplaşmış anlam lan olan sözlerle) bazı benzetmeler de görü
lüyor.

Son dörtlükte, sümbül, güzellerin cana can katan saçlarına; gül de, Nedim’in iç aç ıa  
nazmına benzetiliyor.

(1) Nedim Divanı. Hazırlayan: Abdülbaki Gölpınarlı (1951).
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TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Okuduğunuz Şarkı’da neler anlatılıyor? Açıklayınız. Şair hangi duygular içinde
dir?

2 — İkinci dörtlükte eğlencelerin hangilerinden söz açılıyor? “ Câna âteş bırağur şu
lesi âvâzlarm” mısraını açıklayınız.

3 — Şair duygularını belirtirken nelerden yararlanıyor? Benzetmeleri inceleyerek bun
ların şiire ne kazandırdığını söyleyiniz.

4 — Tekrarlanan mısralar şiire ne yönden bir değer veriyor?,
5 — Şairin yaşadığı dönemdeki gerçek hayatın izleri şiirde görülüyor mu? Gösteriniz.

T ü r  - Ş e k i 1 :

Divan edebiyat] nazım şekillerinden bir ŞARKI okudunuz.
ŞARKI, T ürk şairlerinin, “ koşma”  ve “ türkü”  etkisiyle ortaya koydukları bir nazım 

şekli sayılabilir; bestelenmek üzere dörtlükler halinde yazılır. Kafiye düzeni şöyledir:

(1)  .a
................................... ..b
................................... ..a
................................... ..b

................................... ..c

................................... ..c

................................... ..c
................................... ..b

(2)   a
..................................  an
................................... a
..................................  an

................................... b

................................... b

..................................  b

................................... an

(3)  .a
................................... .a
....................................a
....................................a

....................................b

....................................b

....................................b
' ....................................a

Nedim’in Şarkısı’nda olduğu gibi, çoğu zaman ilk dörtlüğün ikinci ve dördüncü mıs
raı ile öbür dörtlüklerin son mısraları tekrar edilir.

Şarkı, 3 - 5  dörtlükle ve aruzun her dizisiyle yazılır. Bestelenmeye en uygun dizi “ mef- 
ûlü mefâîlü mefâîlü feûlün”  dizisi olduğu için, daha çok şarkılarda bu dizi kullanılır. Ko
nusu gazelde olduğu gibi “ sevgi”  dir.

O kuduğunuz Şarkı’yı, “ koşma”  ile karşılaştırınız. Benzeyen ve benzemeyen yönleri
ni belirtiniz.

K e l i m e l e r :

âşüftelenmek : Perişan olmak, ken-

avaz
bezm
can-fezâ
çemen
çerâğan

dilber
dil-güşa
eflâk

dinden geçmek.
: Ses.
: M e c l i s .
: Cana can katan.
: Yeşillik, çayır.
: Kandil donanması, 

etrafı aydınlatma, 
Şenlik, donanm a.

: Güzel.
Gönül açıcı, iç açıcı. 

: Gökler.

fürüzân : Parlak, parlayarak.
gazelhan : Gazel okuyan.
gülşen : Gül bahçesi.
hûban : güzeller.
mümtaz : Seçkin.
nâle : İnilti, inleme.
raks : Oyun, dans.
ruhsâre : Yanak.
şu ’le : Işık, alev.
seyr : Eğlenmek için bakma.
turra : A hn saçı.
zülf ; Yanaklara dökülen saç.
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D İ V A N  E D E B İ Y A T I  N A Z M I

—Ö Z E T—

Divan edebiyatı nazmında;
N a z ı m  b i r i m i ,  genel olarak BEYİT’tir.
Ö l ç ü ,  ARUZ ÖLÇÜSÜ’dür. (Edebiyatımızda en çok kullanılan aruz dizilen drnek- 

lerle ayrıca gösterilmiştir.)
K a f i y e ,  TAM ve ZENG İN  KAFÎYE’dir.
N a z ı m  Ş e k i l l e r i ,
1 — Beyitlerle kurulanlar: GAZEL, KASİDE, MESNEVÎ, MÜSTEZAT;
2 — Bentlerle kurulanlar: MUSAMMAT, TERKİB-Î BEND, TERCİ-İ BEND, ŞAR

KI, RUBAİ, TUYUĞ’dur.
K o n u l a r ,  aşk, şarap, övgü ve din konulandır. Bilgi ve öğüt verici-konular da görü

lür.
D i I, Arapça ve Farsça kelime ve tamlamalarla yüklüdür. S ö y 1 e y i ş’te süse önem  

verilir.

T ü r k  Dili v e  Edebiyatr, Lise  1 —  F .Ğ  , 8J





ARU Z ve D İZİLER İ

Aruz, aslında Arap nazmının ölçüsüdür. İranlıIar İslâmlığı kabul ettikten sonra bu 
ölçüyü kullanmışlar; bazı uygulama güçlükleri yüzünden değişiklikler yaparak “ İran aru- 
zu” nu ortaya koymuşlardır. Türk edebiyatında yüzyıllarca kullanılan “A ruz” da bu, îran- 
lılarm yeniden düzenledikleri aruza çok benzer.

Aruz, bir manzumedeki mısraların karşılıklı hece değerlerinin (uzunluk, kısalık sıra
sına .göre) eşitliğine dayanan bir ölçüdür.

Heceler aruzdaki değerlerine göre iki bölüme ayrılır.
1 — Kısa {veya açık) hece: “ a, ta”  gibi kısa ünlü ile bilen heceler (.) nokta ile işaretle

nir.
2 — Uzun (veya kapalı) hece:

a) “ak, bak, lem”  gibi ünsüz ile biten heceler (—) çizgi ile işaretlenir.
b) “ â, b â ”  gibi uzun ünlü ile biten heceler(—) çizgi ile işaretlenir.
c) “ âb” gibi bir uzun ünlü ve bfr ünsüzle biten heceler: “ yâr, bâb”  gibi iki ün

süz arasına girmiş bir uzun ünlü bulunan heceler; çizgi ve nokta (—.) ile işa
retlenir.

Bu hece değerleriyle düzenlenmiş kalıplardan bazıları bir araya getirilerek belirli bir
çok aruz dizileri yapılmıştır.

A ruz dizilerini meydana getiren başlıca kalıplar şunlardır:

Feûi (.
Feûlün (.—
Feilün (J’â ’lün) (..—) {—
Fâilün (—.-
M ef’ûlü (—
Fâilâtü , (—
Feilâtün {..—
Fâilâtün (—.—
M efâîlü (.—
M efâîlün (.-------
Mefâilün (.—.—

Bu kalıplarla Türk edebiyatında kullanılan başhca aruz dizileri aşağıda örneklerle gös
terilmiştir. Aruz dizileri yalnız bu sayıda değildir.

A ruz dizilerinin öğrenimi çeşitli örnekler üzerinde uygulamalar yapılarak kulak ahş- 
kanhğıyla elde edilir.

Uygulama yapılırken, mısralardaki heceleri kalıplara göre ayırtarak okumaya TAKTİ’ 
(Parçalara bölme) denir. Kalıplar mısradaki kelimeleri bölebilirler.

A ruz uygulamasında gözönünde tutulacak İMÂLE, ZİH Â F ve ULAM A ile ilgili bil
giler örnek parçaların TÜR-ŞEKİL bölümlerinde açıklanmıştır.)

Düz Diziler

I — Feûlün feüIün Feûlün feûl

Küçük m uttarit, muhteriz. darbeler 
Kafeslerde, camlarda pür ihtizaz...

Tevfik Fikret
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2 — Fâilâtün fâilâtün fâilün

Başka âşıklardan almışsan nefes 
Başka yerden, başka vadilerden es.

F. Nafiz Çamlıbe)

3 — Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

HaJk içinde m u’teber bir nesne yok devlet gibi,
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi

Kanunî Süleyman

4 — Feilâtün (Fâilâtün) feilâtün feilün (Fâ’lün)
..------- ( - . -------- ) ..------ {------------------ )
Koyamam kargayı bü'bül yerine 
Çiçek açmış dikeni gül yerine

Şinasi

5 — Feilâtün (Fâilâtün) feilâtün feilâtün feilün (fâ’lün)
..------( _ ----------) ..------ ..----------(------------------ )
Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor 
Bir hilal uğruna yarab ne güneşler batıyor!

Mehmet Â kif Ersoy

6 — M efâîlün m efâîlün n:vefâîlün m efâîlün

Cihân-ârâ cihân içindedir arayı bilmezler
O mâhîler ki derya içredir derjâyı bîlınezîer

Hayalî

Karışık Diziler

7 — Feilâtün (Fâilâtün) m efâilün feilün (fk’Iün)

Yedi yüz yıl süren hikâyemizi 
Dinlemiş ihtiyar çm ariardan

Yahya Kemal Beyatlı

8 — M efâilün feilâtün mefâilün feilün (fâ’lün)
. . ------------- ( --------------------------------------------------------------------)

Getirdin ey dil-i âvâre sîneye bir bir 
Ne türlü gussa vü gam varsa âşinâ diyerek

Şeyhülislâm Yahya
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9 — M erû lü  mefâîlü feûJün

Yârin dudağından getirilmiş 
Bir katre alevdir bu karanfil

Ahmet Ifaşim

10 — M ef’ûlü mefâîlü mefâîlü feûlün

Devreylemedik yer komad;k bir nice yıldır
l. vduk dii-i d!''âııeye di! u><lıı iıevâya

Bağdatlı Ruhi

11 — M ef’ûlü fâilâtü m efâîlü fâilün

Âvâzeyi bu âleme Dâvût gibi sal 
Bâkî kalan bü kubbede b ir hoş sadâ imiş

Bâki

12 — M ef’û[ü mefâiiün feûlün

A rtık ne gelen ne beklenen var;
Tenha yolun ortasm da rüzgâr 
Teşrin yapraklarıyla oynar.

Yahya Kemal Beyatlı

Üçüncü mısrada oiduğu gibi, bu dizi bazen, M ef’ûJün fâilün feûlün (--------—.—
.------) biçiminde olur. Buna “ sekt-i melih”  (güzel duraklama) denir.

“ Feilâtün”  ile başlayan dizilerde baştaki “ feilâtün”, “ fâilâtün”  sondaki “ feilün”  de,
“ fâ’lün”  (------) olabilir. Bunun için aruzla yazılmış manzumelerin bütün mısralarmda hece
sayısı eşit olmayabilir.
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TANZİM AT SONRASI TURK EDEBİYATI NAZM I

Osmanli devletinde görülen bazı yenileşme çabalan ve özellikle 1839’daki TANZÎ- 
MAT FERM ANI ile bütün toplum  kurum ianm ızda Batı’ya yönelme başlamıştır. Bunla
rın etkisiyle edebiyatımızda da BATILILAŞMA başgösterdi. Zaten Divan edebiyatı, ken
di alanında ve kendi kuralları içinde en üstününü yaratmıştı.

îşte, Tanzimat’tan bu yana, Batı edebiyatlarının etkisinde, çeşitli topluluk ve akım 
larla gelişerek günümüze kadar süregelen bu yeni edebiyata TANZİM.AT SONRASI TÜRK 
EDEBİYATI diyoruz.

Üç bölümde gösterebileceğimiz Tanzimat Sonrası Türk Edebiyatı Nazmı da sırasıyla:

1 — T a n z i m a t  e d e b i y a t ı  n a z m ı ,
2, — E d e b i y a t - ı  C e d i d e  (Servet-i Fünûn) n a z m ı ,
3 — X X .  Y ü z y ı l  n a z m  ı ’dır.
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TANZİMAT EDEBİYATI NAZM I

Çoşkun söyleyişleriyle toplumumuza 
yurtseverlik ve hürriyet duygularını aşılayan 
Namık Kemal (1840-1888), Tanzimat Edebiya- 
tı'nın ünlü şair ve yazarlarındandır.

Aşağıda onun eski şekilde yazdığı bir şi
irini okuyacaksınız.

M U R A B B A ’

Sıdk ile terk edelim her emeli, her hevesi,
Kıralım hâil ise azmimize ten kafesi.
İnledikçe eleminden vatanın her nefesi,
Gelin imdada, diyor; bak, budur Allah sesi.

Mahveder kendini bülbül bile hürriyet için;
ÇekiUr mi bu belâ âlem-i pur-mihnet için!..
Dîn için, devlet için, can çekişen millet için
Azme hâil mi olurmuş bu çürük ten kafesi!..

Memleket bitti, yine bitmedi hâlâ sen, ben...
Bize bu hâl ile bizden büyük olmaz düşmen,
Dest-i aMâdayız, Allâh için ey ehl*i vatan!
Yetişir terk edelim gayri hevâ vü hevesi.

Namık Kemal 

A ç ı k l a m a l a r :

Tanzimat Edebiyatı şair ve yazarlarımız, 1789 Fransız ihtilâliyle gelişen düşünceleri 
benimsemiş; genel olarak yurtseverlik, hürriyet, adalet, meşrutiyet kavramları üzerinde dur
muşlardır.

Nam ık Kemal, yaşadığı dönemin istibdat yönetimine (monarşi) karşı hürriyet savaşı
na katıhyor. Bu savaşı da özellikle manzumeleriyle yapıyor. Okuduğunuz murabba’da N a
mık Kemal, o günkü toplum un, düştüğü kötü durum  karşısında birleşmesi gerektiğini; bu 
yolda ölmenin bir erdem olduğunu anlatm ak istiyor. “ Dest-i a ’dâdayız, Allah için ey ehl-i 
vatan!”  mısraında, yurdunu ve milletini sevenleri, düşmanlara karşı birlik olmaya, savaş
maya çağırıyor.

M anzumede yer yer yabancı kelimeler ve tam lam alar görülmektedir. Bununla birlikte 
Namık Kemal’in  söyleyişi, yurtseverliğinin vermiş olduğu inancın etkisiyle çoşkun ve iç
tendir.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 _  “ H er emel ve hevesi terketmek”  niçin gereklidir?
2 — “ Ten kafes”  hangi anlamdadır, azme nasıl engel olabilir? “ Tfen kafesini kırm ak” , 

sözüyle ne anlatılm ak isteniyor? Açıklayınız.
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TÜRK DİLÎ ve EDEBİYATI

3 — İkinci dörtlükteki düşünceyi bir cümle halinde söyleyiniz.
4 — “ Bitmedi hâlâ sen, ben”  sözünde anlatılmak istenen nedir? Bu hal ile kendimize 

niçin en büyük düşman bİziz? Tarihten vereceğiniz örneklerle cevaplandırmız.
5 '— Manzumenin ana düşüncesi nedir?
6 — Yurdun içinde bulunduğu gerçek durumu bilmek ve ona göre davranmak bir yurt

severliktir. Geçmişte böyle davranan kişilere ve davranışlaıa örnekler gösteriniz..
7 — Ölçüsünü bulunuz.

T  ü r  - Ş e k i 1 :

Divan edebiyatı nazım şekillerinden olan MURABBA’ bir MUSAMMAT çeşididir. 
MUSAMMAT, üçlü ve daha çok mısralı bentlerden meydana gelmiş Divan edebiyatı 
zım şekillerinin genel adıdır. M usammatm dörtlüsüne MURABBA’ denir. Kafiye düzeni 
şöyledir: .

........................................................  a

........................................................  a

........................................................  a

........................................................  a

........................................................ ..b

........................................................ ..b

........................................................ ..b

........................................................ ..a ,

Tanzimat edebiyatında bir süre Divan edebiyatı nazım şekilleri kullanılmıştır. Namık 
Kemal de bu manzumesini, yeni şekillere geçmeden yazmıştır.

K e l i m e l e r :

âd â’ : Düşmanlar. hevâ : Arzu.
azm : Karar, yola çıkma. mihnet : Acı, ıstırap.
dest : El. sıdk : Gönül temizliği, sa
emel : İstek. mimilik.
hâil : Engel. ten : (Burada) gövde.

t m l â - N o k t a l a m a :

“Âlem ” ve ‘alem” kelimelerini doğru olarak okuyunuz. Bunlarm anlamlarmı söz
lükten bulunuz.

T a r t ı ş m a - Y a z m a  K o n u s u

Namık Kemal’in “ Mahveder kendini bülbül bile hürri
yet için”  mısraı ile; halk arasındaki “ Bülbülü altın kafese 
koymuşlar, ille de yurdum, demiş”  sözünden yararlanarak öz
gürlük, egemenlik ve yurt sevgisi konusundaki düşünceleri
nizi açıklayınız.
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EDEBÎYAT-I CEDİDE (Servet-i Fünûn) NAZM I

Edebiyatımızın gelişmesinde en etkili top
luluk Edebiyat'i Cedide (1896 - 190Î) toplulu
ğudur. B atıya yönelen bu edebiyatın en ünlü 
şairi de Tevfik Fikret'tir (1867 - 1915).

Aşağıda onun değişik bir şekille yazdığı 
manzumesini okuyacaksınız.

HALUKSUN BAYRAMI

Baban diyor ki: Meserret çocukların, yalnız 
Çocukların payıdır! Ey güzel çocuk, dinle;

Fakat sevincinle

Neler düşündürüyorsun, bilir misin?... Babasız 
Ümîdsiz, ne kadar yavrucukların şimdi 
Sıyâh-ı mateme benzer terâne-i îdi.
Çıkar o süsleri artık, sevindiğin yetişir;
Çıkar, biraz da şu öksüz giyinsin, eğlensin;

Biraz güzellensin

Şu rû-yi zerd-i sefalet... Evet, meserrettir 
Çocukların payı, lâkin senin sevincinle 
Sevinmiyor şu yetîm, ağlıyor... Halûk, dinle!

Tevfik Fikret 

A ç ı k l a m a l a r :

Bayram, en çok çocukları sevindirir, mutlu kılar. Ama bayramda bile sevinemeyen, 
mutsuz, umutsuz çocuklar vardır. İşte şair, bu manzumede, çocuğunu süslenmiş, sevinç 
içinde gördüğü halde kendisinin sevinemediğini anlatıyor; herkesin, kendi çocuğunun da, 
öksüz ve yoksullan düşünmesi gerektiği sonucuna varıyor.

Şair, burada, sevinçli olm ak am a sevinememek! Sevinçli görmek, ama sevindireme- 
mek... gibi karşıt duygular içindedir.

Şiirde bazı yabancı tam lam alar görülüyor:
“ Siyâh-ı mâteme benzer terâne-i îd i” , bayram ezgisi, yas çığhklanna benzer; demek

tir.
“ Biraz güzellensin şu rû-yi zerd-i sefâlet...” , şu yoksulluğun, düşkünlüğün sarı yüzü 

biraz güzellensin anlamındadır.
“ M eserret” ; sevinç, sevinilecek şey karşılığında, A rapça b ir kelimedir.
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r u ^ l ı r m a l a r :

1 — Manzumede, şairin seslendiği yalnız Halûk mudur?
2 — İkinci ve son mısrada “ dinle”  sözüyle neler anlatılmak istenmiştir?
3 — “ Çıkar o süsleri artık, sevindiğin yetişir”  sözleri hangi duygunun anlatımıdır?
4 — Şiirin bütününde egemen olan duygu nedir?
5 — Şiirin ölçüsünü bulunuz.

T ü r  - Ş e k i I :

Okuduğunuz manzumenin bazı mısralarmın kısa olduğunu görüyorsunuz. Bu şekle 
SKRHEST MÜSTEZAT adı verilir.

Divan edebiyatında, MÜSTEZAT adı verilen bir nazım şekli vardır. Bu nazım şekli 
bir uzun, bir kısa mısra olarak düzenlenir. Kafiyelenişi, uzun ve kısa m ısralar kendi arala
rında olmak üzere, tıpkı gazel’de olduğu gibidir; bazen kısa mısralar, bağlı bulundukları 
uzun mısraların kafiyelerine uyarlar:

........................................................................ a

.......................................................... c (a)

........................................................................ â

................................ ......................... c (a)

........................................................................ b

........................................................  d (b>

........................................................................  a

.......................................................... c (a)

Ölçüsü: Mef’ûİü mefâilü nıefâîlü feûlün 
M ef’üiü feûlün

Halûkun Bayramı manzumesinde kafiye düzenini gösterip uzun ve kısa mısraların öl
çülerini bulunuz. Buna niçin SERBEST MÜSTEZAT diyebiliriz? Açıklayınız.

İ m l â  - N o k t a l a m a :

(...) üç nokîa ve ünlem işaretleri ne zaman, nerelerde kullanılır? Bu işaretlerden sonra 
gelen harf nc zaman büyük yazıhr? Hatırlayınız.

T a r t ı ş m a - Y a z m a  K o n u s u

Düşkünlere yardım, hangi şartlarda yapılmalı ve bu yar
dımın sının ne olmahdır?
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X X , Y Ü Z Y I L  N A Z M I

Yüzyıllardan süzülegelen Türk-îslâm be
ğenisini çağımızın zevkiyle birleştiren usta şa
irimiz Yahya Kemal BEYATLI (1884 - 1958), 
şekil ve öz bakımından yeniye olduğu kadar 
eskiye de önem vermiştir.

Aşağıda onun güzel şiirlerinden birini 
okuyacaksınız.

M E H L Î K A  S U L T A N

Mehlika Sultan’a âşık yedi genç 
Gece şehrin kapısından çıktı: 
Mehlika Sultan’a âşık yedi genç 
Karasevdâh birer âşıktı.

Bir hayalet gibi dünyâ güzeli 
Girdiğinden beri rü’yâlarına,
Hepsi meshûr o  muamma güzeli 
Gittiler görmeye Kafdağlarına.

Hepsi sırtında abâ günlerce 
Gittiler içleri hicranla d o lu :
Her günün ufkunu sardıkça gece, 
Dediler: “ Beiki son akşamdır bu!”

Bu emel gurbetinin yoktur ucu, 
Dâimâ yollar uzar, kalp üzülür. 
Ömrü oldukça yürür her yolcu, 
Varmadan menzile bir yerde ölür.

Mehiika’nın karasevdalıları 
Vardılar çıkrığı yok bir kuyuya, 
Mehlika’nm karasevdâhları 
Baktılar korkulu gözlerle suya.

Gördüler: ‘̂Aynada bir gizli cihân... 
Ufku çepeçevre ölüm selvileri...” 
Sandılar doğdu içinden, bir an 
O, uzun gözlü, uzun saçlı perî!
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Bu hâzin yolcuların en küçüğü 
Bir zaman baktı o vîran kuyuya 
Ye neden sonra gülnüş bir yüzüğü 
Parmağından sıyırıp attı suya.

Su çekilmiş gibi, ru’yâ oldu!
Erdiler yolculuğun son demine:
Bir hayâl âlemi peyda oldu,
Göçtüler hep o hayâl âlemine.

Mehlika Sultan’a âşık yedi genç,
Seneler geçti henüz gelmelider;
Mehlika Sultanca âşık yedi genç 
Oradan gelmeyecekmiş dediler!...

Yahya Kemal BEYATLI

A ç ı k l a m a l a r :

Bir masal ve hikâye anlatımı içinde bizi sürükleyen bu manzume için bir yazar, “ Mehlika 
Sultan, masalların içinden süzülen şiirliği aksettirir”  diyor.

Bir bakım a şair, sanki şiirin bütün gücüyle masal anlatıyor;
Bir dünya güzeli vardır; yedi genci büyülemiştir. Bu gençler Kafdaglarma doğru sev

gililerini görmek için günlerce, gecelerce gidiyorlar. Yolculukları tükenmiyor, onu görür 
gibi oluyorlar am a ancak hayal âlemine göçüp kayboluyorlar.

Gerçekte yolculuk, bir “ emel”  yolculuğudur. Bu yolculuğu yapan gençler de bir eme
lin (Mehlika Sultan’ın) peşinden sürüklenenlerden başkaları değildir.

Ömrü oldukça yürür her yolcu 
Varmadan menzile, bir yerde ölür.

t

mısralarından da anlaşıldığı gibi bu yolculuk, kişileri peşinden sürükleyen erişilmesi güç 
bir hedefe gidiştir. Koşanlar, ona ulaşam adan bir yere görünmez olurlar. Ama yaklaştıkla
rı oranda da ölümsüzleşirler.

Şiirin söyleyişinde, bir hikâye anlatımı olmakla birlikte, açıklık duruluk ve yalınlık 
da görülüyor. Alışılmış, “ meshûr, muamma, menzil, peyda olm ak”  gibi yabancı kelimeler 
hiç de yadırganmıyor. Şair, bir ülkü ile ilgili düşünce ve duygularını güzel bir söyleşiyle 
dile getiriyor.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Şiirde, tam anlamıyla açık olm am akla birlikte, masal olaylarına benzer bir olay 
göze çarpıyor. Bu olayı anlatınız.

2 — Şiire masal özelliği veren hangi söz ve deyişlerdir? Bunları bulup gösteriniz.
3 — Şairin düşüncesi daha çok hangi dörtlükte ortaya çıkıyor? Bu dörtlüğü açıklayı

nız.
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TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI

4 — Ö m rünü, herhangi bir ülkü peşinde tüketmiş olan bir kişinin hayatmdaki evrele
ri, şiirde anlatılan gençlerinkine uygulaymız.

5 — Son m ısralarda gençlerin b ir “ hayal âlemine göçtükleri” , “ oradan 
dönmeyecekleri”  söyleniyor. Bu hayal âleminin ne olduğunu ve niçin dönmeyeceklerini, 
kendinize göre açıklaymız.

6 — Şiirin ölçüsünü bulunuz.

T ü r - Ş e k i l :

D örtlük, bildiğiniz gibi, H alk edebiyatı nazmınm, nazım birimidir. Divan şiirinde de 
dörtlükler görüyoruz ama, orada yine bej'it anlayışı vardır.

Okuduğunuz şiirin dörtlüklerle yazümış olması, ona bir halk şiiri özelliği veriyor. A n
cak, ölçü ve kafiye düzeni, hiç de Halk edebiyatındakilere benzemiyor: Aruz ölçüsü ve 
Batı’dan alm an ÇAPRAZ KAFİYE düzeni (a, b, a, b,) - (c, d, c, d) görülüyor.

K e l i m e l e r :

abâ
gurbet
hazin
karasevda
menzil

Kaim, kaba kumaş. 
Yabancı yer. 
Üzüntülü.
Derin keder.
Konak,

meshûr : Büyülenmiş, 
muam m a : Anlamı güç anlaşılan 

bilmece, 
peyda : Meydanda, açıkta, 

hazır.
viran : Yıkık.

İ m l â - N o k t a l a m a :

“ Karasevda” yapı bakımından nasıl bir kelimedir? Niçin böyle yazılmıştır? Benzerle
rinden örnekler bulunuz.

T a r t ı ş m a - Y a z m a  K o n u s u

Amaç ve ülkü kavramlarım, örnekler üzerinde tartışa
rak tanımlamaya çabşınız.
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XX. yüzyıl başlarında, aydın şairlerimiz-^ 
den birçoğu, halk şiirimizin başlıca nitelikle^ 
rinden yararlanarak manzumelerini yazmışlar- 
dır.

Aşağıda Necmettin Halil O N A N  (1902- 
1968ym bu görüş ve biçimle yazdığı şiirlerin
den birini okuyacaksınız.

B İ R  Y O L C U Y A

Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın 
Bu toprak, bir devrin bastığı yerdir. 
Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın 
Bir vatan kalbinin attığı yerdir.

Bu ıssız gölgesiz yolun sonunda 
Gördüğün bu tümsek, Anadolu’nda 
İstiklâl uğrunda, namus yolunda 
Can veren Mehmet’in yattığı yerdir.

Bu tümsek, koparken büyük zelzele. 
Son vatan parçası geçerken ele, 
Mehmet’in düşmanı boğduğu sele 
Mübarek kanını kattığı yerdir.

Düşün ki, haşrolan kan, kemik, etin 
Yaptığı bu tümsek, amansız, çetin 
Bir harbin sonunda bütün milletin 
Hürriyet zevkini tattığı yerdir.

Necmettin Halil ONAN

A ç ı k l a m a l a r :

Yurt sevgisi, iik çağlardan beri insanların ortak bir duygusudur ve değişmez erdem
lerden biri olmuştur. Uğruna göz kırpm adan can verilen yurt, üzerinde yaşayanlar tarafın
dan ne ölçüde sevilirse, o oranda değer kazanır.

A nadolu’muz da, Kurtuluş Savaşı sonucunda, uğrunda ölenlerle bağımsızlığmı koru
muş, değerini bir kat daha artırmıştır.

îşte okuduğunuz manzume, bu düşüncelerin doğurduğu duygularla yüklüdür. 
Manzumedeki dil, genel olarak Türkçe veya Türkçeleşmiş kelimelerden meydana gel

miştin. \^Inız “ haşrolan” kelimesi, bize yabancı geliyorsa da, aydınların dilinde, “ haşir 
neşir olmak, haşre kadar”  deyimleriyle dilimize yerleşmiş sayılır.
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A r a ş t ı r m a l a r : '

1 _  “ Dur yolcu!”  sözü ile şair, kime sesleniyor? Ona, niçin “ dur”  diyor?
2 — “ Bir devrin battığı yer”, “ kulak vermek” , “ sessiz yığın” ; “ vatan kalbinin atması”  

sözlerinin anlamını belirterek birinci dörtlüğü açıklayınız.
3 — “ Tümsek , büyük zelzele, son vatan parçası, M ehmet’in  düşm anı sele boğması”  

hangi anlam larda kıülamlmış sözlerdir?
4 — Bu şiirde Kurtuluş Savaşı’ndan söz edildiğini, hangi söz veya m ısralardan anlı

yorsunuz? Gösteriniz.

T ü r - Ş e k i l :

Okuduğunuz manzume dörtlüklerle kurulmuş, on birli (6+5) hece ölçüsüyle ve koş
m a kafiye düzeniyle ^zılm ıştır.

Bu manzumenin halk nazm ından ayrılan yönleri var mıdır? Belirtiniz.

î  m  l â - N o k t a ) a m a :

A nadolu, Mehmet kelimeleri birer özel addıt. Özel adlardan sonra gelen takılar (’) 
kesme işareti konduktan sonra yazılır: A nadolu’nda, Mehmet’in...

Ünlem işareti, ünlem bildiren; şaşırma, acmma, heyecan gibi duygulan gösteren söz
lerden sonra kullanılır. Söz arasında, (!) parantezli ünlem, söylenilen söze inanılmadığmı, 
şaşıldığını anlatır.

T ü r k  Dili v e  E d eb iyatı, Lise  1. —  F .7  97



Cahit KÜLEBİ, (1917.___ ) günümüz şa
irlerindendir. Aşağıdaki şiiri, yeni şiirimize gü
zel bir örnek sayılabilir.

S İ V A S  Y O L L A R I N D A

Sivas yollarında geceleri 
Katar katar kağnılar gider 
Tekerleri meşeden.
Ağız dil vermeyen köylüler
Odun mu, tuz mu, hasta mı götürürler?
Ağır ağır kağnılar gider
Sivas yollarında geceleri.

Ne yıldızlar kaynaşır gökyüzünde,
Ne sevdayla dolup taşar gönüller,
Bir rüzgâr eser ki, bıçak gibi.
El ayak şişer.
Sivas yollarında geceleri 
Ağır ağır kağnılar gider.

Kamyonlar gelir geçer, kamyonlar gider 
Toz duman içinde 
Şavkı vurur yollara.
Arabalar dağılır, şoförler söğer;
Sivas yollarında geceleri 
Katar katar kağnılar gider.

Cahit KÜLEBİ

A ç ı k l a m a l a r :

Okuduğunuz şiirde, Sivas yollarında geceleri karşılaşılan gerçek olaylarla, görünüşler 
veriliyor; bununla A nadolu halkının, özellikle köylüsünün çileli yaşayışı dile getiriliyor. 
Kağnılar, içine dönük insanlar, soğuk esen rüzgâr, tozu dum ana katan kamyonlar, şoför
ler... de bu yaşayışa anlam kazandırıyor.

Şairin yurdumuz ve insanlarım ızla ilgili, çizdiği bu basit görünüşler, şiir okundukça 
bizi daha çok düşündürüyor, duygulandırıyor.

Şiir sade bir Türkçe ile yazılmıştır.
“ Teker, şavk” gibi halkın kullanıldığı kelimelerle; “ağız dil vermeyen” , “ katar katar 

kağnılar” , “ bir rüzgâr eser ki bıçak gibi, el ayak şişer” , “ toz dum an içinde”  gibi sözler 
şiire tabiî bir özellik veriyor.
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A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Şiirde kağnı ve kamyondan birlikte söz edilmesi, size Anadolu köylüsünün yaşa
yışı ile ilgili neler düşündürüyor?

2 — “Agız.dil vermeyen köylüler”  sözü Türk köylüsünün hangi karakter özelliğini 
gösterir?

3 — İkinci ve üçüncü bölümlerden yararlanarak, tabiatın özellikleriyle kişilerin dav- 
ram şlan arasındaki bağlantıyı açıklayınız.

4 — Anlatılanlara göre, şiirde bir bütünlük var mıdır?
5 — Şiiri beğendiniz mi? Sizce şairin başarısı nerededir?
6 — “ Bir rüzgâr eser ki bıçak gibi”  sözünde hangi söz sanatı vardır? Açıklayınız.

T tt r  • Ş e k  i 1 :

Ölçüsü ve belirli bir kafiye düzeni olmayan bir şiir okudunuz. Şair, söyleyeceklerini 
üç bölüm de düşünmüş, bu bölümleri, tekrarlanan mısralarla birbirine bağlamıştır.

Şiirimizde, bu şekilde söyleyiş ve konu bütünlüğüne daha çok önem verilmektedir; 
genellikle belirli bir şekil yoktur.

Bugün, böyle ölçüsüz ve kafiyesiz şiirlere, şekil yönünden SERBEST NAZIM  Adı ve
riliyor.

I m l â - N o k t a l a m a :

“ Sevdayla”  kelimesi, “ sevda”  ve “ ile”  kelimelerinden meydana gelmiştir.
“ île”  bağlacı , ünlü ile biten bir kelimeden sonra geliyorsa, büyük ses uyumuna 

uygun olarak benzeşir ve bitişik yazılabilir.
Sevda ile - sevdayla 
A raba ile ~ arabayla 
Ö rtü ile - örtüyle.

T a r t ı ş m a - Y a z m a  K o n u s u

Sizce şiirde ölçü ve kafiyenin bulunması gerekli midir? 
Tkrtışınız.



—Ö Z E T—

Tanzimat Sonrası Türk Edebiyatı nazmında:
N a z ı m  b i r i m i ,  Tanzimat’m ilk döneminde Divan edebiyatında olduğu gibi, 

çoğunlukla BEYÎT’tir. Sonraları beyit anlayışı kınimış, XX. yüzyılın başlarından bu ya
na  BEND ve MISRA olarak bit gelişme göstermiştir.

Ö l ç ü ,  Tanzimat’tan XX. yüzyılın başlarına kadar ARUZ ÖLÇÜSÜ olarak sürege
lin Sonra, bir ara şairlerin çoğu yalnız HECE ÖLÇÜSÜ’nü kullanmışlarsa da, yakın yıl
larda bu da önemini kaybetmiş, çoğunlukla ÖLÇÜSÜZ şiirler yazılmaya başlanmıştır.

K a f i y e ,  XX. yüzyıla kadar TAM ve ZENGİN KAFİYE olarak görülür. Ondan 
sonra her çeşit kafiyeye rastlanır. Son yıllarda şairler buna da önem vermemekte; KAFİ
YESİZ şiir yazm aktadırlar

N a z ı m  ş e k i l l e r i  olarak, Tanzimat’ın ilk döneminde Divan şiiri nazım şekilleri 
kuUnılmıştır. Sonraları, özellikle Edebiyat-ı Cedide’de, Batı Edebiyatlarının etkisiyle yeni 
nazım şekillerinin kullanıldığı görülür. XX. yüzyıl şairleri daha çok KARMA şekilleri ve
ya SERBEST NAZIM ’ı benimsemişlerdir.

K o n u ,  Tanzimat’tan  bu yana (sayılı olmaktan kurtulmuş), günlük konular, toplum 
ve kişi ile ilgili olarak büyük bir gelişme göstermiştir.

D i l  ve S ö y l e y i ş’te  XX. yüzyıla gelinceye kadar bazı sadeleşmeler ve gelişmeler 
görülür. Sonraları bu çabaların ve gelişmelerin arttığını bugün, daha da olumlu sonuçlara 
varıldığını söyleyebiliriz

TANZİMAT SONRASI TÜRK EDEBİYATI NAZMI
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S E R B  E S  T  O K U M A
‘'tnsanîararası ilişkilerde kin ve nefretin yeri 

yoktur. Atatürkçülük^te benimsenen ideal, iyi
lik, güzellik ve doğruluktur, insanlara karşı 
düşmanlık söz konusu olmayıp özde insana 
güven ve insana sevgi esastın**^

GÜZELLİK VE İYİLİK KARŞISINDA

Parlak güneş ilk ışığın mai göğe serperken,
Yavaş yavaş ikimiz,
Yüce dağlar başlarına çıkalım;
Ormanlara, ovalara bakalım.

Dinleyelim, söyleyelim, düşünelim öğelim.
Kırda köylü genç kızlar.
Etek etek çiçekleri tutarlar,
O dikenli yolumuza atarlar.

Ey güzellik, ey dağların, güneşlerin şiiri!
Senin için dolaşırım tepeleri, belleri.
İsterim ki bana her şey yol versin;
Seni her yer gizlemeyip göstersin.

Eğer bir gün gözlerim.
Görmez ise şu korudan geçerken.
Yabani gül yaprakları içinden 

Seni kuşlar söylesin.

Gecekuşu viran yerler taşlarında öterken,
. Sessiz, sessiz, yahnız,

Tütmez olmuş ocaklara varalım;
Yetimleri, yoksullan soralım.
Acıyahm, ağlayahm, okşayalım, sevelim.

Göküyüzünden yıldızlar,
Işıkların bize doğru saçarlar;
O karanlık yolumuzu açarlar.

Ey iyilik, ey dünyanın, insanhğın ümidi!
Seni herkes bir parçacık dinleseydi, görseydi!

Ah, o vakit bu kaygular kalkardı;
Gözyaşları sevinç için akardı.
Bahtı kara şiirim 

Her yuvadan başka sesler duyardı;
Kendisini en bahtiyar sayardı.

Ey iyi ses nerdesin? M ehmet Emin Yurdakul

(1) A tatürkçülük, üçüncü kitap, 1983
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Şimdiye kadar okuduğunuz örneklerle edebiyatımızın bazı yön
lerden gelişimini, özellikle şekil yönünü gözden geçirmiş; NESÎR — 
N A ZIM ’la ilgili genel bilgiler edinmiş buluyorsunuz.

Bu bölümde de, hem edebiyatımızdan, hem de Batı’dan seçil
miş örnekler üzerinde, EDEBİYAT TÜRLERİNİ ve gelişen yeni 
edebiyatımızı tanıyacaksınız.
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Edebiyat anlamının içine giren büyük küçük bütün eserleri, kesin çizgilerle olmamakla 
birlikte, belirli niteliklerine göre; SANAT ESERLERİ, DÜŞÜNCE ESERLERt diye iki 
bölümde toplayabiliriz.

Sanat eserleri, sanatçıların, bütün yetilerinden; duygu, düşünce, hayal, güzel anla
tım  ve söyleyişlerden yararlanarak ortaya koydukları eserlerdir. Ş llR , TİYATRO, H İ
KÂYE ye ROM AN; bir bakıma SÖYLEV türündeki eserler, birer-sanat eseri sayılır.

Düşünce eserleri ise, yazarların kişisel düşüncelerinin ürünüdür. Okuyucuyu aydın
latm ak, düşündürmek; onlara bilgi vermek amacını güder. MAKALE, FIKRA, DENE
M E, SÖYLEŞİ, ELEŞTİRM E gibi türleri içine alan bu eserler çoğunlukla gazete ve 
dergilerde yayımlanır.

Ayrıca ANI, GÜNLÜK, M EKTUP gibi türler de vardır ki bunlar, yazarlarmm sa
na t ve düşünce alanındaki tutum larına bağlı olarak, sanat eseri veya düşünce eseri sayıla
b ilir .

Yazar veya sanatçının kişiliğine göre, yine, b ir  şiir, b îr rom an, düşünce eseri niteliği 
gösterebileceği gibi; bir düşünce eseri de sanat eseri niteliği taşıyabilir.

Bu konuda okuyacağımz örnekler, edebiyat türlerini, edebiyatımızın gelişimini ve Batı 
edebiyatlarından seçilmiş önemli bazı eserleri tanıtm ak amacıyla, didaktik (öğretici) Ne
sir, Şiir, T iyatro, Hikâye-Roman, M ektup, A nı, Söylev (Nutuk) gibi bölümlerde toplan
mıştır.

E D E B İ Y A T  T Ü R L E R İ

10:4



DİDAKTİK (Öğretici) NESİR TÜRLERİ
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M A  K A L E

Türkçülük akımının öncülerinden sayılan 
Ziya GÖKALP (1876 -1924), ^^Türkçülüğün 
Esasları’*, ‘̂Türkleşmek, İslâmlaşmak ve 
Muasırlaşmak” gibi eserleriyle düşünce haya
tımızda Önemli yer tutar.

Aşağıdaki makale, onun ^^bilim'' üzerin
deki düşüncelerini anlatıyor.

i l m e  d o ğ r u

Asrî bir millet, müspet ilimlerle düşünen bir mahlûk demektir. Fel
sefenin, müspet ilimlere münakız (zıt) olmamak mecburiyetinde bulun
ması onu ilimlerle sıkı alâka halinde bulundurur. O halde, asrî bir millet 
düşünmeye veda etmek istemiyorsa, mutlaka müspet ilimlere doğru git
mesi lâzımdır.

İlim, her hadisenin sebebini gösterir. Bir hadisenin sebebini biliyor
sak onu faydalı yahut mazarratlı olduğuna göre, ihzar veya izale edebili
riz. Aynı zamanda, ilim, her hâdisenin neticesini, hizmetini de irae eder 
(gösterir). Demek ki, ilim, gayelerimize vusul için vasıtaların neler oldu
ğunu gösteren amelî bir rehberdir. O halde, ilim adamı olmaktan ziyade 
amelî adam olalım demekte mana yoktur. İşte Avrupa ve Amerika milet- 
leri meydanda: Oralarda en amelî milletler, en ziyade ilimle düşünen ce
miyetler değil midir?

İlmin bir faydası da cemiyetin bütün fertlerini müşterek kanaatlerle 
birbirine bağlamasıdır. Fertlerin düşünüş tarzları ayrı olduğundan, ferdî 
zekâlarıyla düşünenler, yalnız kendi fikirlerinin doğru olduğunu, başka
larının yanlış düşündüğünü zannederler. Bu zanlar, beraber çalışmaya, 
hatta görüşüp konuşmaya mâni olur..

İlmin bir hizmeti de iyi ile fenayı göstermesidir. İyi ile fenayı tayinde 
de cemiyet içinde büyük ihtilâflar çıkar: Eskilik taraftarlarına göre eski 
olan her şey iyidir, yeni olan her şey feıiadır. Yenilik taraftarları ise, ta
mamıyla bunun aksini düşünürler. Halbuki bu yollarda ikisi de essasız- 
dır. Zira bir şeyin iyi yahut fena olması, eski yahut yeni olmasına bakmaz. 
Bu ehemmiyetli meselenin hallini de ancak ilimden bekleyebiliriz: İlim, 
iyi fena meselesini, sıhhî ve marazî meselesi şekline koyarak halleder.

Hayatiyat (biyoloji) sahasında görüyoruz ki ilim, uzvî bir hadisenin 
“ sıhhî’* yahut “ marazî** olduğunu müspet bir surette tayin edebiliyor.
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TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI

Hayatî hâdiselerde sağlamla hastayı tefrik eden ilim, niçin ruhî ve İçtimaî 
hâdiselerde de “sıhhî”  ile “ m araa” yi ayırt edemesin? Fakat hayatî hâdise
lerde bu tefriki yapan hayatiyat ilmi olduğu gibi, ruhi hâdiselerde de bu 
işi yapacak ancak ruhiyat ilmi olabilir. İçtimaî hadiselerde de bu rolü yalnız 
içtimaiyat ilmi yapabilir. Yani, hâdiselerin her nev4nde, sağlamhkla has> 
talığı tayin edecek olan, ancak o hadiselerden doğan mütehassıs ilimdir.

Asrî bir devlet bir halk hükümeti olduğu kadar, bir ilim hükümeti
dir de! Asrî millet büyük sanayisiz, umumî hıfzıssıhhasız, şimendifersiz, 
elektriksiz, refahsız kalamaz. Asrî bir devlet de asrî hukuka müstenit teş
kilât yapmaksızın, millî iktisadiyatı yükseltmeksizin, halkçıhktan doğan 
hakikî hürriyetle hakikî müsavatı temin etmeksizin yaşayamaz. Bütün bu 
maddî ve manevî ihtiyaçları vücuda getirecek ancak müspet ilimlerdir. O 
halde milletin de, fertlerin de ilk vazifesi “ ilme doğru”  gitmek olmahdır.

Ziya GÖKALP

A ç ı k l a m a l a r :

Okuduğunuz yazı, tüm  olarak bilimin değerim anlatıyor.

Yazının birinci paragrafında, bilimle milletin gelişmesi arasında doğru bir orantı; 
olduğu düşüncesi ortaya atılıyor: “ İleri milletler, bilimlere önem verdikleri için, çağdaş 
uygarlık seviyesine ulaşm ışlardır.”

Sonraki paragraflarda, bu düşünceyi savunmak için, bilimin yararlı yönleri birer ka
nıt olarak ileri sürülüyor: “ Bilim, bir olayın sebebini, sonucunu ve görevini ortaya ko
yar; bilim, bir milleti aynı konuda birleştirir; bilim, iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı, 
sağlamlıkla hastalığı ayırt eder, gösterir.”

Son paragrafta da, düşünce ve savunmaya bağlı bir sonuca varılıyor: “ ilerlemek is
teyen bir millet veya devlet, m utluluğa ulaşmak için bilim yolunu tu tm alıd ır.”

Yazıda birçok yabancı kelimeler görüyorsunuz. Yazar, o dönemde bilimlerle ilgili 
Türkçe kelimelerin gelişip yayılmamış olmasından, çoğunlukla A rapça kelimelere yer ver
mek zorunda kalmıştır: “ amelî, uzvî, sıhhî, marazî, izale, irae, iktisadiyat, hıfzıssıhha, 
hayatiyat...”  bu kelimelerdendir.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — “ Amelî adam , amelî millet, amelî rehber”  sözlerini yazıdaki ilgili cümlelere da
yanarak açıklayınız.

2 — “ Yalnız kendi fikirlerinin doğru olduğunu”  sananlar kimlerdir? Bu kanılarıyla 
toplum a yararlı olabilirler mi? Niçin?

3 — Kişiye ve millete düşünce yeteneğini sağlayan nedir?
4 — “ İlim iyi ve fena meselesini, sıhhî ve marazî meselesi şekline koyarak halleder.”  

cümlesini açıklayınız.
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TÜRK D İU  ve EDEBİYATI

5 — Toplum ve ruhla ilgili olayları inceleyen bilimlerin eski ve yeni adlarını öğreni
niz.

6 — Son parafrafta  geçen “ m addî ve manevî ihtiyaçlar” dan neler anlatılm ak isteni
yor? Belirtiniz.

T  ü r  - Ş e k i 1 :

Okuduğunuz yazı bir MAKALE’dir.
MAKALE, yazarın herhangi bir konuda düşüncelerini açıklayarak savunduğu gazete 

veya dergi yazısıdır.
Makaleye konularına göre adlar verilebilir: Bilim, toplum , ekonomi konusunda m a

kale...
Bir makalede üç bölüm bulunur: Giriş, gelişme, sonuç.
Önce bir düşünce ortaya atılır (Bu, yazının G tR tŞ  bölümüdür). Sonra bu düşünce, 

çeşitli yönlerden karşılaştırmalar, örnekler; kanıtlar ileri sürülerek açıklanır ve savunulur 
(Bu, yazının GELİŞM E bölümüdür). Sonunda, düşünceye uygun bir sonuca varılır (Bu 
da yazının SONUÇ bölümüdür).

Okuduğunuz makalede giriş, gelişme, sonuç bölümlerini göstererek; yazann ileri sür
düğü düşünceyi, kan ıtlan  ve sonucu belirtiniz.

K e l i m e l e r :

amelî : Pratik; işe, eyleme da marazi : Hastalığa ait, hasta
yanan. lıklı.

asrf : M odern, çağa uygun. m azarrat : Zararlar.
cemiyet : Toplum. müsavat : Eşitlik.
ferd : Birey. müspet : Kanıtlanmış, kanıtlı; olumlu.
hadise : Olay. müstenid : Dayanan.
hıfzıssıhha : Sağlığı koruma. müşterek : Ortaklaşa.
İçtimaî : Toplumsal, toplum la rehber : Kılavuz, önder.

ilgili. sıhhî : Sağlıkla ilgili. •
ihtilâf : Anlaşmazhk. tefrik : Ayırt etme.
ihzar : Hazırlama. teşkilât : Örgüt.
izale : Yok etme, giderme. uzvî ; Organik.
mahiyet : NiteHk. vusul : Kavuşma, erişme.

İ m l â - N o k t a l a m a :

Sonunda üçüncü kişi iyelik eki bulunan kelimelere “ ile”  eklendiği zaman:

a) başmdaki / i /  ünlüsü / y /  ye dönüşür, b) büyük ünlü uyum una uyar: 
arabası ile - arabasıyla 
babası ile - babasıyla 
tam am ı ile - tamamıyla 
dolayısı ile - dolayısıyla 
sözü ile - sözüyle, 
gözü ile - gözüyle, 
kardeşi ile - kardeşiyle

T a r t ı ş m a - Y a z m a  K o n u s u

“ îlim  cesaret verir, cehalet küstahlık”  sözünü açık- 
laymız. ’
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F I K R A
XX. yüzyıl şair ve yazarlarından olan Ah

met Haşim (1884 - 1933), nesirde özellikle f ık 
ralarıyla tanınmıştır. 

Aşağıdaki örnek, yazarın ''Bize Göre^'ad
lı eserinden alınmıştır.

U S T A D

cemiyette ahlâk ve âdetlerin ne suretle değiştiğini kelimelerin is
tihalesinde görmeli. ^^Üstâd”  kelimesinin son senelerde aldığı mâna bu 
itibarla küçük bir tetkike değer.

Eskiden “ Üstâd”  herkesçe musâddak ehliyetlere verilen büyük bir 
payenin ismiydi. Üstâd, dâhiden bir rütbe aşağıda idi: Üstâd Ekrem, edebî 

 ̂ meratipte, dâhî-i âzamin arkasından gelirdi.
Üstâd, ehliyetin son olgunluk merhalesini ifade ettiğinden yaş, baş, 

saç ve sakal mefhumlarım da ihtiva ederdi. İhtiyann hürmet gördüğü, sa
kalın çenede çirkin görünmediği devirlerde, ‘^Üstâd^’ kelimesinin de uta
nılacak bir mânası olamazdı.

Son senelerde ̂ a d d î hayat zevkinin istilaî bir şekil almasıyla, üstâd 
kelimesinin de teâricen itibardan düştüğü görülür:

Ak saçlı Anatole France (Anatol Frans), bu kelime ile kendisine hi
tap edilmesine hiç tahammül edemezdi. Anatole France’ın kâtipliğini uzun 
seneler yapmış olan bir muharrikin geçenlerde neşrettiği hatırat kitabında 
“ Üstâd”  hitabı karşısında, ^Ihurde ve büyük edibin zarif hiddetini nak
leden satırları okunmaya değer.  ̂ ı  ̂ . ..

Bizde bu kelime şimdi, yarı yarıya tezyif ve istihzayı tazammun eden 
bir garip şaka lâfzıdır. Üstâd, okuyup yazmakla vaktini beyhude geçir
miş bir aptal ve bir bunağın sıfatı şeklinde mânidar bir tebessümle söyle
nir.

Bu kelimenin macerası, birçok içtimâi kıymetlerin etrafımızda nasıl 
değiştiğini gösterir.

Ahmet Hâşim

A ç ı k l a m a l a r :

“ Ü stâd” , çok kullanılan ve esas anlamım yavaş yavaş kaybederek bazen şaka, ba
zen alay ifade eden b ir kelimedir. Ahmet Hâşim yazısında, “ üstâd” taki bu anlam değiş
mesini gözönüne alarak toplum değerlerinin (ahlâk ve geleneklerin) de değişmiş olduğunu 
aulatm ak istiyor. Ya da toplum  değerlerinin değişmesinin sonucu olarak “ üstâd”  taki 
değişmeyi gösteriyor.

Yazıda bir duruluk olm akla birlikte, yabancı kelimelere rastlanıyor. Bu, Ahmet H â
şim gibi, XX. yüzyıl başlarında yetişen yazarların alışkanhklarından sayılmahdır.
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TÜRK DÎLÎ ve EDEBİYATI

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — “ Ü stâd”  kelimesinin ilk anlamı nedir? Bunun, “ D âhi”  kelimesi ile anlam ayn- 
mmı belirtiniz.

2 — “ M addî hayat zevkinin istilâi bir şekil alması”  sözünü açıklaymız. Bu “ üstâd” 
kelimesinin değerini kaybetmesine nasıl bir sebep olabilir?

3 — Ü stâd Ekrem ’in, Anatole France’m (Anatol Frans) kimler olduğunu araştırınız.
4 — Ü stâd’ın “ okuyup yazmakla vaktim beyhude geçirmiş bir aptal ve bir bunağın 

sıfatı”  olarak sayılması toplum a ne gibi zararlar verir? Açıklayınız.
5 — Yazının giriş, gelişme ve sonuç bölümlerini gösteriniz. Giriş ve sonuç bölümle

rindeki düşünceler arasında bir ayrım var mıdır?
6 — Yazıdaki ana düşünceyi bulunuz.

T ü r - Ş e k i l :

O kuduğunuz yazı bir FIKRA’dır.
FIKRA, bir yazarın günlük konularla ilgili kişisel- görüş ve diişüncelerini kısaca an

lattığı gazete ve dergi yazısıdır.
İçinde bir nükte bulunan veya alay sezilen hikâyeciklere de FIKRA adı verilir. Nas

rettin H oca, Bektaşi fıkraları gibi.

K e l i m e l e r :

a ’azam : En büyük. meratip : Dereceler, rütbeler.
ehliyet : Yeterük musaddak : Onaylanmış, onaylı.
hatırat : Anılar. paye : Rütbe, derece.
istihale ; Değişim. salhurde : Yaşlı, yıllanmış.
istihza : Alay. • tazammun : Kapsama, içine alma.
istila : Yayılma, kaplama. tedricen : Azar azar.
İstilâî : İstilâ ile ilgili. tezyif : Küçük görme.
ihtiva : Kapsama, içine alma. üstâd : Bir bilim ve sanat
lafz ; Ses, söz. alanında üstün değe
m ânidar : Anlamlı ri plan.
mefhum ; Kavram. zarif : İnce.
merhale : Aşam a, evre.

İ m l â - N o k t a l a m a :

Okuduğunuz fıkrada “ maddî, istilâî, İçtimaî, edebî”  kelimelerinde görülen {'') DÜ
ZELTM E (vzatma) işaretinin önemini hatırlayınız:

Sondaki (î) sesi kelimelere hangi anlamı veriyor?

T a r t ı ş m a - Y a z m a  K o n u s u

Dildeki değişmeler toplumlardaki değişmeleri gösterir mi, 
Günümüzden örnekler bularak tartışınız:
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D E N E M E
Nuruîîah ATAÇ (1898 - 1957), dil alanıu' 

da olduğu gibi, edebiyatımızda düşünce ala
nındaki yazılarıyla da önemli yer  tutar. Dene
me, söyleşi, eleştirme türlerinde eserleri var
dır.

Okuyacağımız örnek, ' ‘Diyelim '  ’ adlı ese
rinden alınmıştır,

D Ü Ş Ü N M E K ,  İ N A N M A K

İnsanoğlu düşünen bir varlıktır, yaradılışı gereği düşünmek ihtiyacı
nı duyar. Ama pek sevmez düşünmeyi, korkar düşünmekten. Nasıl kork
masın? Düşünmek yorucu olmakla kalmaz, şaşırtıverir kişiyi, türlü 
şüphelere düşürür. Bir yol düşünmeye başladınız mı, kolay kolay kesip 
atamazsınız. Yüzyıllar boyunca ortaya atılmış birbirine uymaz, birbirini 
çürütür bütün iddlaianb doğru birer yanı vardır; hepsi de insan oğulla
rından birinin bir görgüsüne, bir gözlemine dayamr; nerelerinin niçin yanlış 
olduğunu da hemen göremezsiniz. Hangisini seçeceksiniz? Hepsinin de 
hem bir çekiciliği, hem bir iticiliği vardır.

, İnsanoğlu çoğu zaman kaçar düşünmekten, gene de kendini düşü
nür gibi göstermek ister, gene de düşündüğünü sanmak ister. Bu|iu|i için
dir geleneğe bağlanır, birtakım insanlara bağlanır, ya. geçmişte yaşamış 
olanlardan, ya kendi çağdaşları arasından birini seçip onun dediklerine 
bağlamr. Rahatlar artık içi; doğrunun, iyinin, güzelin ne olduğunu öğ
renmiştir, onların dışında kalanların yanlış, kötü, çikrin olduğunu bilir, 
kapılmaz onlara. Biraz olsun ateşli, yürekli bir kimse ise onlarla çarpış
maya da başlar; yanlışa, kötüye, çirkine saplananlar bulunmasım içi gö
türmez. Onlanyola getirmeye çahşır; yola gelmezlerse yok olsunlar, daha 
iyi: Yeryüzü yanlıştan, kötüden, çirkinden temizleniverir!...

Düşündüklerini sanan kimselerin çoğu böylece salt inanan, bir ina
na bağlandıkları için de düşünmekten kurtulmuş kimselerdir.

İnanların yapıcı olduğu söylenir. Bir bakıma doğrudur: İnanlar ya
yıldıkça birçok kişileri bir araya toplar, azlıkların başarmaya güçleri yet
meyecek birçok işleri kolaylıkla yaptınverir. Ancak inanın yapıcı olduğu
nu söyleyenler bir yandan da yıkıcı olduğuna dikkat etmeyenlerdir. Birta
kım işlerin yapılmasına götüren inan, birtakım işlerin de yapılmasına en
gel olur. Ama ne çıkar bundan? O inanın yapılmasına engel olduğu şey 
inananlarca zaten iyi bir şey değildir, bir günahtır, bir kötülüktür; onun 
yapılmaması, varsa dahi ortadan kaldırılması, yıkılması, yapılmasından 
yeğdir!...

Nurullah ATAÇ
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TÜRK DiLl ve EDEBİYATI

A ç ı k l a m a l a r :

Yazar, “ düşünm ek”  ve “ inanm ak” !a ilgili düşüncelerim, bunlar arasm da bir bağm- 
tı kurarak, ortaya koyuyor:

Her insan, düşünmek veya düşünür görünmek ister. Ama bu güçtür; insanoğlu bu 
güçlük karşısında, ya çağdaşlarmm, ya geçmiş düşünürlerin görüşlerini kabul eder; Öbür
lerine karşı olur. Kabul ettiği bu görüş, artık oftun inanı haline gelmiştir.

inanlarını başkalarından alan kişiler ve toplum lar da gerçi birçok işleri kolaylıkla ba
şarırlar ama, bazi gerçekleri de göremez hale gelirler; yıkıcı da olabilirler.

Yazarm, yabancı kelimelere yer vermeden, konuşur gibi b ir anlatım la, devrik cümle
ler de kullanarak yazdığını görüyorsunuz. Bu A TAÇ’m  bütün yazılarında görülen bir tu
tum udur.

A r a ş t ı r m a l a r . :

1 — Yazara göre, gelmiş geçmiş düşüıice ve görüşler neye dayanır, bunların ortak 
nitelikleri nelerdir? insanoğlu, neden düşünmekten çekinir?

2 — İnsanlar düşünm e güçlüğü karşısında nelere bağlanabilirler? Ve hangi nitelikleri 
kazanıp nasıl davranışlarda bulunurlar? Örnek veriniz.

3 — İnan, gerçekten insanı yapıcı kılar mı? Bir inana bağlanıp düşünememenin ne 
gizi zararları vardır? Bİr örnek üzerinde açıklayınız.

4 — Okuduğunuz bu yazıyı, dil, cümle kuruluşu ve anlatım yönünden “ ilme Doğru’ ’ 
ve “ Ü stâd”  adh yazılarla karşılaştırınız.

T ü r - Ş e k i l ;

Okuduğunuz yazı bir DENEM E’dir.

DENEM E’nin tanım ı ve genel nitelikleri, Türk Dili Deı^isi’nin DENEM E özel sayı- 
sm da (1961) şöyle açıklanm aktadır:

Kabaca bir tammı yapılacak olursa:
Bir edebiyat türü olarak deneme, özgürce seçilen bir konuda gelişen, çokluk orta  uzun

lukta bir düzyazı biçimidir.

Ağırbaşlı edebiyat yazıları içinde deneme, en ilgi çekici olanıdır. Gerçi k itap lan  ko
şarcasına okuyanlar ona pek yüz vermezler, am a gerçek kitapseverlerin sık sık başvurduk
ları eserler de çokluk deneme kitaplarıdır.

Okurlar, denemeyi hoşça vakit geçirmek için okurlar. Ondan beslenmeyi beklemese
ler de gene de beslenirler ondan.

Şiir ve aklı başında hayat öyküleri bir yana bırakılacak olursa, yazarla en yakın ruh 
alışverişine giren yazı tü rü  denemedir.

Denemeci, kendi kendisiyle konuşiır gibi yazar. Karşısında b ir okur o!d,uğunu hiç he
saba katmaz. Motaigne’in boyuna kendinden söz etmesi de bundandır.

Denemede gelişigüzellik vardır. A m a düzen içinde bir gelişigüzelliktir bu.
Denemeci, bizim önümüze kendi beğenilerini, kendi kinlerini, kendi inançlarını, şef

taliden tutup da külbastıya kadar sevdiği meyveleri, yemekleri ortaya döken kişidir. Bu 
iç dökmelerde hiçbir şey gülünç görünmez. Denemecinin en büyük özelliklerinden biri de 
onun açık yürekli oluşudur.

Öğrendiğiniz bu tanım  ve niteliklerden yararlanarak, okuduğunuz yazıyı inceleyiniz. De
neme ile makale ve fıkra arasındaki ayınmları bulmaya çalışınız.
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t m l â  — N o k t a l a m a :

. “ Şaşırtıverir”, “ temizleniverir”  filleri, tezlik fiilleridir. İkişer kelimeden yapılmış, bi
leşik kelimelerdir.

Tezlik, sürerlik, yeterlik ve yaklaşm a fiilleri, iki fiil gövdesinden yapılarak yeni an
lamda kullanıldıklarından bitişik yazılır.

Gidivermek, olagelmek, yapabilmek, düşeyazmak...

T a r t ı ş m a - Y a z m a  K o n u s u

İnsanoğlu bir insanca bağlanmak zorundadır yargısını 
tartışınız.
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S O  H  B E  T

Günümüz yazarlarından Şevket R A D O  
(1913. ) fıkra ve sohbetleriyle tanınır. 

Okuyacağınız yazı, onun ÜMİT DÜN
YASI adlı eserinden alınmıştır.

U M I T  D Ü N Y A S I

İnsan hayatta birçok şeyler kaybedebilir. Meselâ bütün ömrü boyunca 
biriktirdiği parasını daha fazla kazanmak ümidiyle bir işe koyar ve orada 
onun hepsini birden kaybeder. Bunun ehemmiyeti yoktur. Kaybedilen para 
tekrar kazamlabilir...

İnsan, hayatının bir devresinde mevkiini kaybedebilir. O mevki ki 
birçok hazırlıkların sonunda elde edilmiş, derecelerin aşılması ile kaza
nılmıştır...

Hatta insan sıhhatini de kaybedebilir. Sıhhatini kaybetmek ehemmi
yetsiz bir şey olmamakla beraber bazen tedbirsizliklerimiz yüzündendir; 
bazen de bütün tedbirlerimize rağmen, sıhhatimize rağmen sıhhatimizi de 
kaybettiğimiz oluyor. Ama onu da elde etmemiz mümkündür. Yeter ki 
bir şeyimizi, ümidimizi kaybetmemiş olalım.

Şair, ‘‘Ümmid iledir cihanda her şey’* derken yaşamanın hakiki mâ
nasını ifade etmek istemiştir. Eğer yaşıyorsak bir ümit için veya bir ümit 
sayesinde yaşıyoruz. Peki ama nedir bu ümit?

Bir araba için at ne ise, bir motor için benzin ne ise, insan için de 
ümit odur. Arabayı nasıl at çekiyorsa insanı da ümit götürür. Benzin kal
madığı zaman motorun durması gibi, ümidi kalmadığı zaman da insan 
durur, yürüyemez. Belki yürümenin hakikî mamasıyla yürür, yani ayak
ları gider ama, ümidi kalmayan adam için artık o mânada yürümenin de 
mânası kalmamış demektir.

‘^Ümmid iledir cihanda her şey”  demiş şair. Doğru, herşey onunla- 
dır. Büyük, küçük, herkesin, her canlı mahlûkun bir ümidi vardır. Sa
bahleyin, yatağımızda gözlerimizi açıp da uyandığımız zaman eğer 
kalkmaya davranıyor, işimize geç kalmamak için acele ediyorsak bir ümi
dimiz olduğu içindir. Daha iyi bir hayat sürmek ümidi, çoluğumuzla, ço
cuğumuzla daha iyi günler görmek ümidi, bir iş başarmak, daha çok 
muvaffak olmak, herkesin takdirini kazanarak yükselmek ümidi bizi işi
mizin başına koşturuyor. İcatçıya yeni şeyler düşündüren, hekime yeni 
tedavi yolları arattıran, hocaya mektepte ders verdiren, marangoza gü
zel, daha güzel mobilyalar yaptıran ve sanatkâra ölmez eserler vücuda ge
tirten, hep ümittir. İnsanlığa faydah olmak ümidi, hastalara şifa vermek
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Ümidi, yeni nesilleri daha iyi yetiştirmek ümidi, meşhur olmak ümidi ve 
ölmez eserler vücuda getirerek ölümsüzlüğe kavuşmak, ebedî olmak ümidi.

Karıncaların bile kendilerine göre ümitleri vardır; yoksa Allahın ya
zı, telâş içinde öteye beriye koşmaya, bir şeyler toplayıp yuvalarına gö
türmek uğrunda çırpınmaya lüzum görmezlerdi. Ümit olmadığı zaman 
yaşamınm da değeri olmaz. Hatta ümit öyle bir hazinedir ki onun yamn- 
da hâzinelerin bile değeri yoktur.

Büyük adamlann hayatım yazmış olan meşhur tarihçi Plutarque, İs
kender’in hayatını anlatırken çok güzel bir hikâye nakleder:

Büyük İskender İran seferine çıkmadan evvel hâzinesinde nesi var, 
nesi yoksa, ahbaplarına, eşine dostuna dağıtmaya başlamış. En yakın ar
kadaşlarından Perdiccas’a da gayet kıymetli bir mücevher uzattığı zaman 
Perdiccas:

— Peki ama, demiş hâzinenizdeki her şeyi etrafınızdakilere dağıttı
nız. Size ne kalıyor?

İskender:
— Bana ümit kalıyor, demiş.
Bunun üzerine Perdiccas:
— Öyle ise bu mücevheri bana vermeyiniz. Sizin en yakın silâh arka

daşınız olduğum için ben size kalan ümidi paylaşmak isterim, diye cevap 
vermiş.

İran seferine çıkmadan evvel Büyük İskender’e dünyalar değen, hâ
zinesini eşine dostuna dağıttıran, gözünde o mücevherlerin değerini bir 
anda sıfıra indiren ne idi? Sadece ufukta parlayan bir ümit, yeni ülkeler 
fethetmek, cihana hâkim olmak ümidi. Bu ümit onu hakikaten cihangir 
yapmış, kendi hâzinesini kaybettikten sonra dünyanın hâzinelerine onu 
tekrar kavuşturmuş:

Karıncadan Büyük İskender’e kadar her canlı mahlûku, ileriye doğ
ru, daha iyiye, daha güzele doğru, başarıya doğru koşturan yegâne kuv
vet ümitten başka bir şey değildir. Eğer dünyada ümit olmasaydı hiçbir 
şey olmayacaktı. Toprağa atılan bir tohum bir ümittir. Tohum ya tutar, 
ya tutmaz, ya yeşerir, ya yeşermez. Ama onu toprağa attıran tutması, ye
şermesi ümididir. Nitekim tohum tuttuktan, yeşermeye başladıktan son
ra fidan olur. Bu sefer bütün ümitler fidana bağlanır. Sonra fidan yavaş 
yavaş ağaç haline gelir. Günün birinde meyva verme ümidi onun su yürü
yen incecik dallarında tomurcuklanarak çiçek açar ve yaz mevsimi sona 
ererken ağacın dalları kırılırsa yalnız meyvadan kırıhr. Ümit artık mey- 
vasını vermiştir.

Ümit hayatta vardığınız değil, varacağınızı zannettiğiniz en uzak he
deftir. Ona belki de, hatta ekseriya varamazsınız. Ama ümit sizi müte
madiyen o hedefe doğru çeker. Daima onun peşinde gidersiniz. Yorul
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mazsınız, çünkü cazibesi size hayatı sevdirir. Gözünüzden silindiği, onu 
kaybettiğinizi sandığınız anlar, hayatınızın en karanlık anlarıdır. Fakat 
ruhu sıhhatli insan onu tekrar bulmakla gecikmez. Açılmamış her kapı* 
nın arkasında, yürünmemiş her yolun sonunda, kazılmamış her toprağın 
ve başlanmamış her çalışmanın altında pırıl pırıl bir ümit yatmaktadır.

Bir hastamızdan istediğimiz kadar ümidi keselim; hekimlik bütün kud* 
retine rağmen izhâr-ı acz etsin! Dedelerimiz ne demişler: Çıkmamış can
da ümit vardır, dememişler mi?

Onun için hayatta hiçbir şeyden ümidi kesmemek lâzımdır ve onun 
için bu dünya, ne şu dünyası, ne bu dünyası, sadece ümit dünyasıdır.

Şevket RADO 

A ç ı k l a m a l a r :

Yazar, kişioğlunun um udunu kaybetmemesi gerekliliği üzerinde duruyor;
Kişioğlu, parasmı, mevkiini, hatta sağlığını bile kaybedebilir, bu önemli değildir; önem

li olan “ u m u f ’tur. Yarına um utla bakanlar, yaşama bağlananlar onu sevenlerdir.
Yazar bu  düşüncelerini değişik örneklerle vermeye çalışıyor.
Karmcaların durm adan çalışmaları. Büyük İskender’in savaşa çıkmadan önceki dav

ranışı ve “ çıkmamış canda ümit vardır” , “ ümid iledir cihanda her şey”  sözleri, yazarın 
düşüncelerine birer kanıt oluyor.

Dil ve anlatım , konuşm a havası içinde bir tabiîlik gösteriyor. Bu yazarın ve söyleşi 
türünün bir özelliğidir.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Aşağıdaki cümlelerin anlamlarını, yazıdan yararlanarak açıklayınız:
“ Ümit, hayatta vardığınız değil, varacağınızı zannettiğiniz en uzak hedeftir.”
“ Ümit öyle bir hazinedir ki onun yanında hâzinelerin bile değeri yoktur.”
“ A nalar, babalar da en güzel meyvalarını çocuklarından toplam ak ümidiyle hayatın 

dert ve mihnetlerine seve seve katlanırlar.”
“ Açılmamış her kapının arkasında, yürünmemiş her yolun sonunda, kazılmamış her 

toprağın ve haşlanmamış her çahşmanın altında pırıl pırıl b ir ümit yatm aktadır.”
2 — “ İnsan eğer bir mevkiye zorla, iltimasla, kayırm a yoluyla oturmamış da liyaka- 

tıyla oturm uşsa, hiçbir şey onu tekrar yükselmekten alıkoyam az.”  cümlesini tarihten ve 
günümüzden örnekler vererek açıklayınız.

3 — İskender’i davranışlarında hakh buluyor musunuz? Niçin?
4 — İnsanlar için um ut nelere benzetiliyor, nasıl tanım lanıyor ve bu konuda ne gibi 

örnekler veriliyor? Karınca örneğini doğru buluyor musunuz?
5 — Yazının giriş, gelişme, sonuç, bölümlerini gösteriniz. Bu bölümlerdeki düşünce

leri ve ana düşünceyi belirtiniz.
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T ü r > Ş e k i l :

Okuduğunuz yazı bir SOHBET (SÖYLEŞt)’dir.
SOHBET, görüş ve düşüncelerin konuşm a havası içinde ortaya konulduğu veya sa

vunulduğu gazete ve dergi yazısıdır.
Yazıda konuşm a havasını yaratan söz ve cümleleri gösteriniz.

K e l i m e l e r :

acz (adz) : Güçsüzlük, becerik ihzar
sizlik. liyakat

bahş : Bağış, ihsan. mahlûk
cazibe : Çekici güç. mihnet
cihangir : Dünyayı tu tan , ele mütemadiyen

geçiren. nesil
iltimas : Kayırma. yegâne

t m l â - N o k t a i a m a :

: Gösterme, belirtme. 
; Yaraşırlık.
: Yaratık.
: Sıkmtı, acı.
: Sürekli olarak.
: Kuşak.
: Biricik.

“ Etm ek” , “ eylemek” , “ olm ak”  fiillerinin başma gelerek birleşmiş yardımcı fiiller 
kuran kelimeler;

a) Tek heceli olup da kendisinden sonra gelen ünlü dolayısıyla çift sesi ortaya çıkan 
kelimeler yardımcı Fiillerle birlikte kullanıldığı zaman bitişik yazılır:

zan eylemek — zanneylemek. 
af etmek — affetm ek.

b) îk i heceli olup da ürilü dolayısıyla ses düşmesine uğrayan kelimeler yardımcı fiil
lerle birlikte kullanıldığı zam an bitişik yazılır:

sabır eylemek — sabreylemek. 
nakil etmek — nakletmek.

c) Tek heceli olduğu halde ses çiftleşmesi veya düşmesi gibi bir değişmeye uğrama
yan kelimeler yardımcı fiillerle birlikte kullanıldığı zam an ayrı yazıhr:

arz etmek, 
söz etmek.

ç) Çok heceli kelimeler, yardım cı fiillerle birlikte kullanıldığı zam an ayrı yazılır;

muhtaç olm ak, 
tehdit etmek.

T a r t ı ş m a - Y a z m a  K o n u  s u

‘ ‘Ü m it Dünyası’ 'm n ana düşüncesiyle bir İngiliz atasö- 
zündeki “ Umutsuzluk insanın gücünü çoğaltır.”  düşüncesi
ni tartışınız.
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G  E  Z  î  ( S E Y A H A T )  Y A Z I S I  

Falîh R ıfk ıA tay (1894~197î) Seyahat ya
zısı, hâtıra, fıkra ve makale türlerinde eserle
riyle tanınmış yazarlarımızdandır. 

Okuyacağınız yazı, onun ''Taymis 
Kıyıları ** adlı seyahat yazılarına örnek bir ese
rinden alınmıştır.

L O N D R A  VE İ S T A N B U L

Sanayi memleketleri ile ziraat memleketleri arasmda esaslı bir üslûp 
aynlığı görülür: Biri topraklanna kadar makineci, öbürü şehirlerine ka
dar toprakçı!

İngUizler ise, tabiatı da duman gibi, kanlarına karıştırmışlardır. Bu 
hayat, et, demir ve ottan yoğrulmuştur: Gıda, iş, rahat!

Tabiat bizim havamız kadar bol; en sıkışık caddenin kenanndaki Sa- 
voy otelinin saion pencerelerini ağaç dallan okşuyor.

Bu sözü tngiltereMe duydum:
— Bir asfalt yolun önüne ağaç dikilirse, yol bükülür.
Yeşile koşan Londra’yı gördükçe, ben denizi kokan İstanburu dü

şündüm. Bir gün Bebek kıyılarında mavi suyu görmek için, asansörle be
şinci kata çıkacağız. Kara taşta yeşil ot bitiren İngiliz zevki, eski Osmanlı 
zevkinden başka türlü değildir.

Bir Fransız şehircisi, kitabının fasıl başı altında şu cünleyi yazmıştı:
— OsmanlIlar bina kurduklan yere ağaç dikerlerdi; biz bina kurmak 

için ağaç söküyoruz.
İstanbul, zevksizlik ve fensizlik eline sonradan düştü. Biz, dağları yeşil 

kabuğundan soyup kayalaştıranlar, bahçeli evlerde doğduk ve iki ağaç 
arasında sallandık.

Uzak Taymis kıyılarını dolaşırken. Göksu, Kâhtane, Kurbağalıdere 
gözümün önüne gelir. Bizim çayınmız İngiliz kın idi. Hyde (Hayd) Park’ta 
grup grup piknik sepetleri üzerine çömelen insanlar, Beykoz çayırının cu- 
malanm hatırlatıyor.

Birgün herkes yaratılmış tabiat görmek için Londra’ya gelecektir. Ve 
öldürülmüş bir tabiatın mezan üstünde ağlamamak için İstanbul’a uğra
mayacaktır.

Eski Fransız Başvekili Sarraut (Saro) bizim sefaretteki ziyafette di
yordu ki: ,

^  İstanbul... Kürenin en güzel parçasıt Siz ona yalnız milletiniz na
mına değil, bütün insanlık hesabına bakmalısınız.

Kürenin en güzel parçası! Bunu elinde bulundurmanın zevki kadar 
mesuliyeti de yok mudur?

Falih Rıfkı Atay 
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A ç ı k l a m a l a r :
Yazar, Londra gezisi sırasında gördüğü “ bol ağaçlı tabiat, Hyde (Hayd) Park, ote

lin pencerelerine kadar tırm anan yeşillikler”  le kendi yurdunu, İstanbul’u düşünüyor ve 
L ondra’yla İstanbul’u karşılaştırıyor.

L ondra’da şehirciliğin “ tabiatı içine alan b ir düzenle”  yürütüldüğünü; buna karşı 
İstanbul’un düzensizlik içinde her gün tabiî güzelliğinden çok şeyler kaybettiğini anlatı
yor.

Yüzyıllarca ağaca, yeşile ve tabiata verdiğimiz değeri artık  veremediğimize, gittikçe 
“ Kürenin en güzel parçası olan İstanbul’u ”  ağaçsız, güzel görünüşten yoksun bıraktığı
mıza değinerek bir sorumluluk altında okuduğumuz sonucuna varıyor.

Yazının anlatımı açık ve durudur. A ralarında sıkı bir anlam bağıntısı bulunan cüm
lelerde de, süsten uzak, kesin bir yargı niteliği görüyorusunuz. Bu A tay’m  bütün yazıla
rındaki başarılı anlatım özelliğidir.

A r a ş t ı r m a l a r : .

1 — Yazara göre, sanayi ve tarım  ülkeleri arasındaki en belirli ayrım nedir? Bununla 
ilgili cümleyi açıklayınız.

2 — “ Ingilizler tabiatı da dum an gibi kanlarına karıştırmışlardır” , “ Bir asfalt yolun 
önüne ağaç dikiise, yol bükülür” , “ yeşüe koşan Londra” , “ denizi kovan İstanbul” , “ Kara 
tHşta yeşil ot bitiren İngiliz zevki”  sözlerinden ne anlıyorsunuz?

3 — İngiltere’de tabiata verilen önemi hangi cümlelerden anlıyorsunuz?
4 — Eski Türk ve İngiliz zevkinin uygunluğu ne bakımdandır?
5 — Bugün önem vermediğimiz hangi konuya Osmanlılar önem vermiştir?
6 — Hyde Park  ve Beykoz çayırı niçin karşılaştırılıyor?
7 — İstanbul’un eski halini kaybetmesinin sebeplerini belirtiniz.
8 — Bu yazıyı bölümlerine ayırarak yazarın vardjğı sonucu, söyleyiniz.

T ü  r  - Ş e k  i 1:

G E Z t YAZISI (Seyahatname), yazarın, gezip jgördüğü yerlerin ilgi çekici yönlerini, 
kendi görüş ve düşüncelerini katarak  anlattığı yazılara denir.

Gezilen yerlerin tarihi, coğrafyası ve bütün toplum  kurumlarıyla ilgili özellikleri, ya
zarın gözlemlerine dayanarak, gezi yazısında, anlattığı konulardn:. Onun kendi görüşleri 
ve anlatım ı da yazı veya eser için önemlidir.

Gezi yazılan çoğu zam an, önce gazete veya dergilerde yayımlanır. Gezilerdeki olay
la r, kişiler, toplum lar ve yerler bakındaki açıklamalar, karşılaştırm alar okuyuculann se* 
verek izledikleri konulardır.

Okuduğunuz yazıda yazar, Londra’da en ilgi çekici olarak neleri buluyor? Gösteri?
niz.

î m l â ' N o k t a l a m a :

Toprak-çı, gördük-çe, kayalaş-tıranlar, uğrayacak-tır, düş-tü, ziyafet-te, kelimele
rinde olduğu gibi: “ c, d, g”  sesleriyle başlayan ek ve takılar, sonunda siert ünsüz (p, t, 
ç, k, f, h, s, ş) olan bir kelimeye bağlandığı zam an ek ve takının ilk sesi sertleşerek (c) 
1er (ç), (d) Jer (t) ve (g) 1er (k) olur. Öyleyse:

“ toprak'Ci, kayalaş-dıranlar, taş-gm ”  yazıhşları yanlıştır.

I T a r t ı ş m a - Y a z m a  K o n u s u

“ Biz^ dağlan  yeşil kabuğundan soyup kayalaştıranlar’’ 
sözü ile değinilen konu üzerinde, düşüncelerinizi ileri süre
rek, bir tartışm a yapınız.
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YALNIZ KENDİMİZ İÇİN DEĞİL

Bütün insanlığın varlığını kendi şahıslarında gören adamlar mutsuzdurlar. 
Apaçıktır ki o adam insan olarak yok olacaktır. Herhangi bir şahsın, yaşa
dıkça memnun ve mutlu olması için gereken şey, kendisi için değil, kendisin
den sonra gelecekler için çalışmaktır. Olumlu düşünen bir adam, ancak bu 
şekilde hareket edebilir. Hayatta tam  zevk ve mutluluk ancak gelecek nesille
rin şerefi, varhğı, mutluluğu için çahşmakta bulunabilir. Bir insan böyle ha
reket ederken benden sonra gelecekler acaba böyle bir ruhla çalıştığımı far- 
kedecekler mi? diye bile düşünmemelidir. H atta en mutlu olanlar, hizmetle
rinin bütün nesillerce bilinmesini tercih edecek karakterde bulunanlardır... 
Memleketin ve milletin mutluluğunu düşünmekten çok kendini düşünür, o 
adainın değeri ikinci derecedir. Esas değeri kendine veren ve bağh olduğu millet 
ve memleketi ancak kendi kişiliği ile ayakta tuttuğunu zanneden adamlar, mil
letlerinin mutluluğuna hizmet etmiş sayılmazlar. Ancak kendilerinden son
rakileri düşünebilenler, milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkânlarına kavuş
tururlar.

M ustafa Kemal ATATÜRK
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Şiir; m im arlık, heykeltraşhk, resim ve müzik gibi “ GÜZEL SANAT” larm  bir kolu
dur.

Bütün güzel sanatlar din törenlerinden doğmuştur.
Eski toplamlardaki din dörenlerinde müzik, raks ve şiir birbirinden ayrılmazdı. Türk- 

lerde ozan, hem müzisyen, hem oyuncu, hem de şairdi. Bugünkü saz şairlerinin şiirlerini 
sazlarıyla söylemeleri, hâlâ bazı D oğu’lu toplum larda şiirin şarkı gibi okunm ası, bu baş
langıcın doğruluğuna birer kam ttır.

D ar anlam da şiir, manzum eserlere verilen addır. Oysa gerçek şiir, öbür güzel sanat
larda olduğu gibi, bir güzelliğe ulaşmak ister. Her manzume şiir olamaz.

Şiirin en önemli öğesi kelimedir. Kelimelerin dizilişi, yani ANLATIM  VE SÖYLE
YİŞ şiirin esasıdır. ÖLÇÜ, KAFİYE, DÜŞÜNCE, DUYGU... şiirin kuruluşunda yerine 
göre önemli olan öğelerdir. Şiirde bunların bazen biri, bazen öbürü üstün bir durum ala
bilir; am a hiçbiri tek başına şiiri meydana getiremez.

H er toplum un, her akımın, her şairin, hattâ her okurun aradığı bir şiir ve şiir görü
şü, anlayışı olabilir.

Şiir, yazıldığı dildeki özü ve tadı yansıttığı için millî bir nitelik taşır, Şiir, ötedenberi, 
belirli niteliklerine göre. D idaktik (öğretici). Lirik, Pastoral, Epik, D ram atik diye beş tü
re ayrılmaktadır.
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D İ D A K T İ K  (Öğretici) Ş İ İ R

öğreticilik ve düşünce öğesi üstün olan şiir ve manzum eserlere DİDAKTİK ŞİİR 
adı verilir.

BİLGİ VE ÖĞÜT VERİCİ nitelik taşılan şiir ve manzumeler, FABL, YERGÎ, MAN
ZUM  HİKÂYE ve MANZUM FIKRA bu türdendir.
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M A N Z U M  M A S A L

XVÎl. Yüzyıl Fransız şairlerinden La Fon- 
taine (LoFonten)y eğitici manzum masallarıy
la, özellikle fablHeriyle tanınmıştır.

Aşağıdaki masal, dilimize manzum olarak 
çevrilmiştir.

YAŞLI ADAM VE ÇOCUKLARI

Birleşik olmayan her güç cılızdır.
Bakın Ezop bunu nasıl anlatır.
Bir şeyler katarsam kendimden ^
Masal daha güzel olsun diye değil,
Bizim hallerimize uysun diyedir.
EzopMa yarışmak ne haddime.
Phaidros şan kazanmak için yarışır çok kez;
Böyle işlere kalkışmak bana düşmez.
Ama gelelim masahna,
Daha doğrusu, hikâyesine, oğullarının 
Birlik olmasmı isteyen babamn.

Son yolculuğuna hazırlanan bir yaşlı 
Çağırmış oğullarını: — Evlâtlar, demiş;
Deneyin bakalım kırabilecek misiniz 
Şu birbirine bağh okları 
Güçlerinin sırrım anlatacağım size.
Büyük oğlu denemiş var gücüyle;
Kıramayıp: — Benim harcım değil, demiş.
Ortancası almış, o da kıvıramamış;
En küçükleri de denemiş ıkına sıkına;
Üçünün de bütün emekleri boşuna:
Bana mısın dememiş ok demeti.
Kırılmamış kenetli oklardan hiçbiri.
— Sizi güçsüzler, demiş o zaman baba;
Göstereyim size benim gücümün
Ne yapacağını böyle bir durumda.
Hepsi şaka sanıp gülmüş, ama ne görsünler:
Baba okları ayırıp birer birer kırmış.
— Gördünüz mü? demiş, birlik olmanın, gücünü...
Siz de birbirinize bağh kalın sevgiyle... Fontaine
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A ç ı k l a  m a  İ a r :

Manzumenin ilİc bölümünde, masalla ilgili olarak bir giriş-yapılmakta, olay anlatıldıktan 
sonra son iki m ısrada ise sonuca varılarak alınacak ders vurgulanm aktadır: Birlik ve dayanış
m a insanları güçlü kılar. Bir kişinin yalnız başına başaramayacağı işin üstesinden, birlik olan
lar kolaylıkla gelirler.

A r a ş t ı r m a l a r :

1- Aslında masalı anlatan kimdir? Ezop ve Phaidros kimlerdir? Bunlardan niçin söz edili
yor? Açıklayınız.

2- “ Son yolculuğa hazırlanm a”  ne demektir? Manzumedeki öbür deyimleri de bularak ne 
anlama geldiklerini söyleyiniz.

3- İnsanlarda olması istenilen rol kimlere veriliyor? Belirtiniz.
4- Bu masaldan başka öğüt ve dersler de çıkarılabilir mi?
5- “ M anzume”  diye nitelediğimiz bu parça, ölçülü, kafiyeli midir? Bu nazım türüne lie ad 

verilir?

T ü r -  Ş e k i l :

M anzum m asallar arasında, kişileri hayvan, bitki veya cansız varlıklar olan ve ders 
vermek amacı güden hikâyelere FABL adı verilir. Fabl’lerde, kişilerin ve toplumların bo
zuk, eksik yönleri anlatılır. Çoklukla ana düşünce manzumelerin sonunda yer alır. Olay
ların kuruluşunda, hikâyelerdeki serim, düğüm, çözüm bölümleri vardır.

Kişi ve toplum daki kusurlu ve gülünç yönleri, İğneleyici ve alaycı bir dille ortaya ko
yan didaktik türün bir çeşidi de YERGİ’dir. Yergi, H alk edebiyatında TAŞLAMA, Di
van edebiyatında H tC tV , Batı edebiyatında SATİR adını alır. Bunlarda dolaylı olarak 
öğüt verdikleri, kötü ve kusurlu yönleri düzeltme amacı güttükleri için DİDAKTİK ŞİİR 
sayılırlar.
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BİLGİ VE Ö Ğ Ü T VERÎCÎ ŞÎÎR

Tevfik Fikret (1867 - 1915), hayatının 
son yıllarında^ çocuklar için, öğüt verici man
zumeler yazmış; bunları ŞERMİN adlı eserin
de toplamıştır. Aşağıdaki manzume bu 
eserden alınmıştır.

H A S B I H A L

Oh, yavrular! Seyrederken 
Sizi her gün penceremden 
Hatırıma neler gelir...
—Mâzi, o bir defînedir;
Onu biraz açsan fırlar 
Birçok zehir hâtıralar;
O mezarın çıyanları,
Akrepleri, yılanları,
Fakat sakın korkma, ara:
Ara, ara daha ara;
Göreceksin o medfenin 
Biraz kuytu, biraz derin 
Yerlerinde neler neler,
Ne tükenmez hazîneler 
Saklanmıştır.., Vaktiyle biz 
Ne sıkıntılar çekmişiz 
Okumak, öğrenmek için;
Düşündüm de güldüm demin.
Size ne mutlu çocuklar!
Güzel kitaplarımız var:
Hocalarınız da iyi.
Öğretiyorlar her şeyi;
Tahta, rahle, hep mükemmel:
Hiçbirisi yoktu evvel.
Hasırlarda sürünürdük,
Evlere hep câhil döndük.
Bize nisbet bugün birer 
Küçük âlimsiniz sîzler.
Okuyunuz: Okuyanlar 
Çok şey bilir, çok şey yapar;
Muradına onlar erer,
Cennete de onlar girer.
Onlar cidden mesut olur.

Türk Dili ve Edebiyatı, Lise 1 —  F.9



TÜRK DtLİ ve EDEBİYATI

Bu geçit pek korkuludur; 
Öğrenmezsek yolu izi, 
Yolda kurtlar kapar bizi! 
Okumalı, oynamalı.
Hiç işsiz oturmamalı. 
İşledikçe bu makine 
Çarklanna, dişlerine 
Kuvvet gelir. Boş duramn, 
Tembel tembel oturanın 
Bu asırda ekmeği yok. 
Evsiz, işsiz oturan çok; 
Fakat hepsi de tok değil, 
İşsiz duran pek çok değil, 
İşlemeli el, kol; bunlar 
İşledikçe boğaz doyar. 
İnsan gözleriyle görür... 
“ Alet işler, el övünür.’’ 
Derler, her söze kanmayın. 
İşitin de inanmaym!
El tutarsa yürür saban. 
Eldir sabanı da yapan.

Tevfik Fikret

A ç ı k l a m a l a r :

Tevfik Fikret, Şetmin adlı çocuk şiirlerini bir arkadaşının açtığı özel okul öğrencile
rine, dolayısıyla bütün çocuklara öğütler vermek için yazmıştır.

Bu manzumede de, geçmişin kötü ve iyi yönleri olduğunu; eskiden okum a ve öğren
menin güçlüğünü; oysa gördüğü öğrencilerin öğretmen, kitap ve okuldan yana mutlu bu- 
lunduklarmı anlatıyor; sonra, okum anın kişileri isteklerine ulaştıracağı, çahşmanm ve 
emeğin önemli olduğu sonucuna varıyor.

Çoğu zam an şiirlerinde ağır b ir dil kullanan Tevfik Fikret, bu manzumesinde çocuk
lara seslendiği için, sadeliğe önem  vermiş, hattâ  “ muradına onlar erer - Cennete de onlar 
girer - Yolda kurtlar kapar bizi”  m ısralarında olduğu gibi, çocukların hoşuna gidecek 
bir söyleyişi seçmiştir. Söyleyişinde, ayrıca bir nesir anlatımı da sezilmektedir.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Şairi kendi anılarına yönelten nedir?
2 — Mâzi (geçmiş) nelere benzetilmiştir?
3 — Şairin gördüğü öğretim  ve eğitimle, o günkü arasında hangi ayrımlar vardır?
4 — “ Zehir hâtıralar”  ne demektir?
5 — Okuyan kişilerin geleceği ile ilgili düşünceler nelerdir?
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6 — O kum ak ve çalışmakla ilgili ne gibi öğütler veriliyor?
7  — Şair, “ Âlet işler, el öğünür”  sözüne inanmayın, derken hangi sebepleri gösteri

yor?.

T ü r  • Ş e k  i 1 :

BİLGİ ve ÖĞÜT VERİCİ b ir manzume okudunuz.
Bu çeşit manzumelerde din, ahlâk, bilim, sanat ve toplum la ilgili konularda, doğru

dan doğruya bir anlatımla, öğütler ve bilgiler verilir.
Okuduğunuz bu manzumede b ir ŞİİR  niteliği buluyor musunuz?
Bu manzumeyi şekil yönünden inceleyiniz.

K e l i m e l e r :

âlim : Bilgin.
câhil : Bilgisiz, okumamış,
define : Gömü,
hasbıhal : Dertleşme.

hâtıra
medfen

; A nı..
: Mezar.

mükemmel : Tam , olgun.
nisbet : Oran.

T a r t ı ş m a - Y a z m a  K o n u s u

M utluluğa erişmede okum anın ve öğrenmenin payı ne
dir? Tkrtışınız.
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M A N Z U M  H İ K Â Y E

M ehm etÂ kifE R SO Y (1873 - 1936), SA
FAH AT adlı eserindeki manzumelerinde ço
ğunlukla hikâye etme yolunu tutmuştur.

Aşağıda onun bir manzum hikâyesini 
okuyacaksmız.

K U F E

Beş on gün oldu ki, mu’tada inkıyâd ile ben 
Sabahleyin çıkıvermiştim evden erkenden.
Bizim mahalle de İstanbuFun kenarı demek; 
Sokaklarmda gezilmez ki yüzme bilmeyerek!
Adım başında derin bir buhayre dalgalanır,
Sular karardı mı artık gelen gelir dayanır!
Bir elde olmah kandil, bir elde iskandil,
Selâmetin yolu insan için bu, başka değil!
Elimde bir koca değnek, onunla yoklayarak.
Önüm adaysa basıp, yok denizse atlayarak,
—Ayakta durmaya elbirliğiyle gayret eden,
Lisân-ı hâl ile ammâ rükûa niyyet eden—
O sârborde, harâb evlerin saçaklarına,
Sığınmış öyle giderken, hemen ayaklarına 
Delilimin koca bir şey takıldı... baktım ki:
Genişçe bir küfe yatmakta, hemen epey eski.
Bu bir hamal küfesiymiş... Aceb kimin? derken;
On üç yaşında kadar bir çocuk gelip öteden; 
Gerildi, tekmeyi nidirdi öyle bir küfeye;
Tekermeker küfe bî-tâb düştü tâ öteye.
—Benim babam senin altında öldü, sen hâlâ 
Kurumla yat sokağın ortasında böyle daha!
O anda karşıki evden bir orta yaşlı kadın 
Göründü:

— Oh benim oğlum, gel etine kırma sakın!
Ne istedin küfeden yavrum? Ağzı yok, dili yok, 
Baban sekiz sene katlandı... Hem de derdi ki ' ‘Çok 
Uğurlu bir küfedir, kalmadım hemen yüksüz...’  ̂
Baban gidince demek kaldı âdeta öksüz!
Onunla besleyeceksin ananla kardeşini.
Bebek misin, daha öğrenmedin mi sen işini?
Dedim ki ben de:
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— ^ o l  dinle annenin sözünü!
Fakat çocuk bana haykırdı, ekşitip yüzünü:
— Sakallı, yok mu işin? Git, cehennem ol şuradan!
Ne dırlanıp duruyorsun sabahleyin oradan?
Benim içim yanıyor: Dağ kadar babam gitti...
— Babatı yerinde adamdan ne istedin şimdi?
Adamcağız sana bak hâl dilince söylerken...
— Bırak hanım, o çocuktur, kusûra bakmam ben...
Adın nedir senin, oğlum?

— Haşan.
— Haşan dinle.

Zararh sen çıkacaksın bütün bu hiddetle.
Benim de yandı içim anlayınca derdinizi...
Fakat, baban sana ısmarlayıp da gitti sizi.
O, bunca yıl çalışıp aimnm teriyle seni 
Nasıl büyüttü? Bugün, sen de kendi kardeşim 
Yetim bırakmayarak besleyip büyütmelisin.
— Küfeyle öyle mi?

Hâyhây! Neden bu söz lâkin? 
kuzum ayıp mı çalışmak, günah mı yük taşımak? 
i^ ıp ; dilencilik işlerken el, yürürken ayak.
— Ne doğru söyledi! Öp oğlum amcanın elini...
— Unuttun öyle mi? Bayramda komşunun gelini:
^^Hasan dayım yatı mekteplerinde zabittir;
Senin de zihnin açık... Söylemiş olsaydık bir...
Koyardı mektebe... Dur söyleyim”  demişti hani?
Okutma sen de hamal yap bu yaşta şimdi beni!
Söz anladım ki uzun, hem de pek uzun sürecek;
Benimse vardı o gün birçok işlerim görecek;
Bıraktım onları, saptım yokuşlu bir yoldan
Ne oldu şimdi aceb, kim bilir, zavallı Haşan?

t
M ehmet Âkif ERSOY

A ç ı k l a m a l a r :

Okuduğunuz bu  manzumede gözleme dayanan bir olay hikâye edilmekte; okumak is
teyen yoksul bir çocuğun kaderine direnişi anlatılmaktadır.

M anzumede, sırasıyla, sokağın durum u tasvir edildikten sonra, bir küfeyle ortaya 
çıkan olay ve konuşmalar, şairin öğüdü ve ayrılışı hikâye ediliyor.

Şair manzumenin tasvir bölüm ünde, İstanbul’un  kenar mahallesinde yağmur yağdı
ğı zam an toplanan su birikintilerini derin bir buhayre (göi) gibi göstermek ve bunlardan

133



TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI

ancak “ yüzme bilerek”  geçilebileceğini söylemekle gerçeği o lduğundan çok büyük şekil
de anlatm ıştır.

Böyle, bir olayı veya bir nesneyi olduğundan çok büyük veya çok küçük gösterme 
sanatına M ÜBALAĞA (abartm a) adi verilir.

M anzumenin tasvir bölümünde dil, yabancı kelimelerle yüklüdür; Konuşma bölüm
lerinde ise sade ve tabiî bir dil ve söyleyiş vardır. Söyleyişteki başka bir özellik de “ hikâye 
etm e”  biçiminde olmasıdır.

“ Kurum la yatm ak” , “ cehennem olm ak” , “ yüzünü ekşitmek” , “ dırlanıp durm ak” , 
‘ ‘hal dilirvce söylemek’ ‘, ‘ ‘içi yanm ak’ ’ deyimleri söyleyişe tabiîlik veren sözlerdir. Bu ta
biîlik, manzumedeki söyleyişe bir nesir anlatımı da vermektedir.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Y ukarıda sözü geçen deyimlerin anlamlarını açıklayınız.
2 — M anzumede hikâyeye nasıl başlanıyor? Neler anlatılıyor? Bu başlangıca hikâye

de ne ad  verilir?
3 — Tasvir bölüm ünde bir mübalâğa görüyor musunuz? Bu m übalâğa ile yergi ara

sında bir ilgi kurulabilir mi?
4 — Olay ve konuşmalar kimler arasında geçiyor? Özetleyiniz.
5 — Olaydaki kişilerin görüş ve davranışları nelerdir? Bunlar hangi sebeplere daya

nıyor?
6 — Şair, hangi duygular içindedir?

T  ü r  - Ş e k i I :

Bir M ANZUM  HİKÂYE okudunuz.
M ANZUM  HİKÂYE, gerçek ve tasarlaiıınış bir olayın, öğüt verme amacıyla hikâye 

edUdiği. manzum eserlere denir. Bunlar çeşitli konularda, düşündüren duygulandıran oi* 
telikler de taşıyabilir.

Eski edebiyatlarda uzun manzum hikâyelere birçok örnekler gösterilebilir.
Bu m anzum  eserlerde, Öbür hikâyelerde olduğu gibi, SERİM , DÜĞÜM ve ÇÖZÜM 

bölümleriyle; olaylar, kişiler, tasvir ve ruh incelemeleri asıl öğelerdir.
Okuduğunuz manzum hikâyenin bölümlerini ve şekil yönünden özelliklerini belirti'

niz.
M anzum  olarak hikâyecik diyebileceğimiz fıkralar da yazılabilir. Edebiyatımızda en 

güzel örneğini NASRETTİN H O CA  fıkralarıyla, yine O rhan Veli KANIK vermiştir:

h e p s i  h a k l i

Dünya böyle! İşini bilen kişi 
Kendi çıkarına uydurur işi.
—îyi, kötü— hep konuşan haklıdır. 
İşte bu hikâye bunu anlatır.

Bir ters görünüş, b ir anda nice bin akh çeler.
Eskiler de boşuna dememişler 

“ Anlatışa göre fetva verilir”  diye...
Neyse, lâfı bırakıp geçelim hikâyeye:
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Bir gün iki adam  gelir Hocaya.
İkisi de birbirinden dâvacı.
Başlar birinci adam  anlatm aya:
Söyler, yanar, yakılır, acı acı 

H oca dikkatle dinler.
Sonunda da “ Doğru! Sen haklısın!" der. 
B unun üzerine fırlar öteki.
Meseleyi öyle anlatır ki 
H ak  vermemek elden gelmez duyunca. 
D inler, “ £h! Sen de haklısın”  der Hoca. 

H ocanın karısı da o anda oradadır.
Kocasının hükm ünü duyar duymaz atılır:

— “ Canım , Hoca! der, böyle şey olur mu? 
Ya o haklı, ya da bu!”
O zam an H oca karısına döner:
— “ K an! Vallahi sen de haklısın!”  der.

O rhan Veli KANIK

K e l i m e l e r :

bîtab : Bitkin, yorgun, 
buhayre : Göl. 
delil : K ı l a v u z ,  
inkıyâd ; Boyun eğme, 
iskandil : Perlnlik  ölçme âleti, 

(Şiirde) baston. -

m utâd
rükû

Salborde, sal- 
hürde

: Alışılmış.
: Nam azda öne doğru 

eğilme.
: Yaşlı, geçkin, yıllan

mış.
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S E R B  E S  T O K U M A

KADININ TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ

Toplum içinde kişi hürriyetlerinin sının, bu hürriyetin toplum un huzuru 
ile ilişkisi üzerinde durulacak hususlardır. Kişi, aile, toplum ve millet hayatı 
önemli bir bütün oluşturur.

Kadının toplumdaki yeri yüksektir, şereflidir. “ Şuna inanm ak gerekir ki, 
dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir.”  diyen Atatürk, ailenin 
ana öğelerinden birini oluşturan kadının bizdeki anlamını “ Türkiye Cum
huriyeti’nde kadın, Türk tarihinde olduğu gibi bugün de en saygın yerde, her- 
şeyin üstünde yüksek ve şerefli bir varlıktır.”  şeklinde tanımlamış, kadının 
yeri ve görevini de şöyle belirtmiştir: “ Kadınlarımızın her millette olduğu, gi
bi, bizim milletimiz için de ne kadar yüksek önemi olduğunu söylemeye ge
rek yoktur. Bizim milletimizde kadın, eskiden bu önemi gerçekten en yüksek 
derecede kazanmıştır. Büyük atalarımız ve onların anaları, tarihin, olayların 
şahitliği ile ispatlanmıştır ki gerçekten yüksek erdemler göstermişlerdir. Bu
rada birçok noktalardan sayabileceğimiz o erdemlerin en büyüğü ve en önem
lisi, değerli evlatlar yetiştirmeleriydi. Gerçekten Türk milletinin bütün dün
yada yalnız Asya’da değil Avrupa’da bile büyük ezici gücünü göstermiş ol
ması,. görkemli savaşlar yapmış bulunması hep böyle değerli ataların erdemli 
evlatlar yetiştirmesi ve daha beşikten çocuklarının ruhuna mertlik ve erdem 
aşılaması sayesinde olmuştur!’ A tatürk’ün bu sözleriyle tarihteki önemi vur
gulanan Türk kadım çalışma hayatımızda erkeğe ortaktır. Tüm çahşma ha
yatında kadın erkeğin en büyük yardımcısıdır, erkeğin tamamlayıcısıdır.

Atatürk bu düşüncelerini şöyle belirtmiştir: “ Daha esenlikle, daha dürüst 
olarak yürüteceğimiz yol vardır. Bu yol, büyük Türk kadınını çalışmamıza 
ortak yapmak, hayatımızı onunla birlikte yürütmek, Ttirk kadınını bilimsel, 
ahlaki, sosyal, ekonomik hayatta erkeğin ortağı, arkadaşı, yardımcısı ve des
tekleyicisi yapmak yoludur. “ Bu düşünce yapısı Türk toplum unda bir insan 
olarak kadına kişilik vermiş, ekonomik, sosyal ve siyasi hayattaki yerini be
lirlemiştir.

Toplumun ilerlemesi, gelişmesi ve çağdaş uygarlık düzeyine ulaşabilmesi 
için Türk kadınının bu niteliklere sahip olması gereklidir...

ATATÜRKÇÜLÜK, ÜÇÜNCÜ KİTAP, 1983
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L İ R İ K Ş Î İ R

Şiirler, eski Yunan’da LYRA adı verilen bir sazla söylenirdi (LİRİK sözü buradan 
gelir) Bunlar aşk şiirleri ve özellikle duygulu şiirlerdi.

Sonraları şiirlerde konular, aşk konusu dışında da genişledi ve çoşkun duygular dile 
getirildi. Bugün, LlRİK  şiir dekiklerimiz daha çok duygulu nitelik taşıyanlardır.
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L Î R Î K  S Î İ R

Yahya Kemal BEY A TLI (1884-1958), şi
irlerinde kendi lirizmini yaratarak, edebiyatı
mızda değerli yeri olan şairimizdir.

Aşağıda, onun lirik şiirlerinden bir örnek 
okuyacaksınız.

G E Ç M İ Ş  Y A Z

Rü’ya gibi bir yazdı. Yarattın hevesinle, 
Her anını, her rengini, her şi’irini hazdan. 
Hâlâ doludur bahçeler en tatlı sesinle!
Bir gün, bir uzak hâtıra özlersen o yazdan,

Körfezdeki dalgın suya bir bak, göreceksin:
Geçmiş gecelerden biri durmakta derinde;
Mehtâb.. iri güller... ve senin en güzel aksin...
Velhâsıl o rü’yâ duruyor yerli yerinde!

Yahya Kemal BEYATLI

A ç ı k l a m a l a r :

Şair, şiirin tüm ünde, güzel geçmiş b ir yazm etkisinden kurtulamadığm ı, hâlâ amla- 
ny la birlikte onu yaşadığmı duyuyor ve duyuruyor.

Şairin bir türlü kurtulamadığı başlıca anılar, sevgilisinin bahçeleri dolduran “ en tatlı 
sesi” , körfezdeki sulardan silinmek bilmeyen “ geçmiş geceler, m ehtap, iri güller”  ye sev
gilisinin “ en güzel aksi”  dir. ■ . -

R uhu dolduran bu duyguların içten ve coşkun niteliği, söyleyişi de etkilemiştir... Böy- 
lece, ruh  çoşkunluğu ile söyleyiş güzelliği birleşerek “ gerçek şiir”  doğmuştur.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Yazın “ rü ’ya gibi olması”  ne demektir?
2 — Şair, bu şiirde kime sesleniyor? O nun, unutamadığı yaz'anılarına güç veren ne

dir?
3 — Îİcinci mısradaki “ şiir”  hangi anlamdadır?
4 — Şiirde “ hâlâ”  kelimesinin anlam a verdiği güç nedir?
5 _  “ Sevgilisinin en güzel aksinin, m ehtâbın ve iri güllerin dalgıîı suda durm ası”  

ne demektir? Açıklayınız.
6 — Şairin, bütün şiirde hang t duygular içinde olduğunu belirtiniz.
7 — Şiirin ölçüsünü bulunuz.
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TÜRK DİLI ve EDEBİYATI

İ m l â - N o k t a l a m a :

“ Şaşırtıverir” , “ temizleniverir”  fiilleri, tezlik fiilleridir. İkişer kelimeden yapılmış 
bileşik kelimelerdir.

Tezlik, sürerlik, yeterlik ve yaklaşm a fiilleri, iki fiil gövdesinden yapılarak yeni bir 
anlam da kulianıldıklanndan bitişik yazılır.

-Gidivermek, olagelmek, yapabilmek, düşeyazmak...

T a r t ı ş m a - Y a z m a  K o n u s u

“ İnsanoğlu bir inanca bağlanm ak zorundadır,, yargıs'mı 
tartışınız.
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Değişik bir söyleyişle çeşitli konularda ya
zan Fazıl Hüsnü DAĞLARCA (1914____ )
günümüz lirik şairlerindendir.

Aşağıda, onun, toplumla ilgili bir konu
da yazdığı lirik bir şiirini okuyacaksmız.

K I Z I L I R M A K  K I Y I L A R I

Kardaş, senin dediklerin yok,
Halay çekilen toprak bu toprak değil.
Çık hele Anadoluya,
Kamyonlarla gel, kağnılarla gel gayn,
O kadar uzak değil.

Çamı bitmiş, kavağı azalmış,
Gamla örtülü bayırlar, çıplak değil.
Yedi ay kıştan sonra.
Yeşeren senin yaşamandır,
Yaprak değil.

Yersin, içersin sofrasından, üç yüz senedir.
Kuvvetlisin ama, kuvvet hak değil.
Bakımsızlıklarla göçüp gitmiş bir cihan.
Mevsimler soğumuş, sula,r azalmış.
Buğday, Selçuklulardan kalan başak değil.

Parça parça yarılmış öküz ardında,
Parmağı üç pâre, tırnağı ak.değiL 
Utanır elin ayağın,
Korkarsm yakından görsen.
Eli el değil, ayağı ayak değil.

Gün doğar, tarla kuşları uçuşurlar.
Ağır bir aydınlık, bildiğin şafak değil.
Oyle dalmış ki yüzyıllar süren uykusuna,
Uyandırmazsan 
Uyanacak değil.

Dertle, sefaletle yüklü,'
Siyah leşlerle kararmış, berrak değil.
Çağlayan ne?
Akan kim?
Kızılırmak değil.
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TÜRK DÎLl ve EDEBİYATI

Kardaş, görmüyorum ama hâlâ duyabiliyorum,
Geçmiş zamanlar geleceklerden parlak değil 
Vakte şahadet edercesine yükselmiş,
Akşam parıltısından, bütün zaferler üzerine.
Dağlar dalgalanmakta, bayrak değil.

Fazıl H üsnü DAĞLARCA

A ç ı k l a m a l a r :

Okuduğunuz şiirde, yüzyıllarca bakımsız kalan A nadolu toprağı ve onun üzerinde 
yaşayan nasipsiz insanların çileli yaşayışlan dile getiriliyor.

Şaire göre, A nadolu’yu hiç görmemiş sanatçılarımızın m asallarca anlattıkları güzel, 
verimli topraklar ve üzerinde yaşayan m utlu kişUer kalmam ıştır. Bu yüzden, şair, Ana
dolu için masal güzelliğinde eserler yaratan sanatçıları ve aydınları; ormansız, sulan azal
mış, verimini kaybetmiş, yoksunluk içinde hizmet bekleyen yurt gerçeklerini görmeye 
çağırıyor.

Şair, A nadolu gerçeklerinin üzüntüsünü tâ  içten duym aktadır. Bunun içindir ki şai
rin söyleyişinde bir içtenlik görülüyor.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Birinci ve ikinci beşliklerdeki “ senin”  kelimesi kimin için söylenmiştir?
2 — “ Değil”  ile biten m ısralara dikkat ederek her beşliği ayrı ayrı açıklayınız.
3 — Şiirde kuruluş ve anlam  bakım ından bir düzen ve bütünlük var mıdır?
4 — Bütün şiirde söylenilenleri bir ana düşünceye bağlayınız.
5 — Bu şiirin kafi> - :~fşinde bir düzen var mıdır? Şiiri şekil yönünden inceleyiniz.

T ü r - Ş e k i i :

Bu şiir de LÎRİK  b ir şUrdir.

Şairin, toplum la ilgili b ir konudaki duygu düşüncelerini çoşkunlukla dile getirmesi, 
şUre b ir lirizm kazandırıyor.

T a r t ı ş m a * Y a z m a  K o n u s u

Anadolu’muz yüzyıllarca yüzüştü bırakılı;njştı. Sizce, bu 
konuda günümüzün insanlarına düşen görevler nelerdir?
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Eski Yunan ve Latin edebiyatlarında ÎDÎL ve EGLOG adı verilen iki çeşit PASTO
RAL şiir vardır:

“ ÎD ÎL”  kır ve tabiat sevgisini; “ EG LO G ”  ise, karşılıklı konuşm alarla çoban haya
tını dile getirir.

Bugün, daha çok idil niteliği gösteren pastoral şiir örnekleri görüyoruz.

P A S T O R A L  Ş İ İ R
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P A S T O R A L  S Î Î R

BehçetNECATÎGİL (1916-2979), günümüz 
şairlerindendir. Onun aşağıdaki okuyacağınız 
şiiri, edebiyatımızın en güzel pastoral şiir ör
neğidir.

K I R  Ş A R K I S I

Tam otların sarardığı zamanlar,
Yere yüzükoyun uzanıyorum.
Toprakta bir telâş, bir telâş,
Karıncalar öteden beri dostum.

Ellerime hanımböcekleri konuyor,
Ne şeker şey onlar!
— Uç böcek, uç böcek, diyorum.
Uçuyorlar.

Pan*ın teneffüsü bile,
İlık, okşamakta yüzü.
Devedikenleri, çalılık vesaire.
Bir âlem bu topraklann üstü.

Tabiatla haşir neşir.
Kırlarda geçen ikindi vakti.
Sâkin, dinlenmiş, rahat 
Bir gün daha bitti.

Behçet NECATİGİL

A ç ı k l a m a l a r :

Bu şiirde, tabiatın içe rahatlık veren, dinlendirici güzelliği ile topraklar üzerinde ya
şayan en küçük varlıkların insanda yarattığı haz yansıtılıyor.

Şiirde “ yüzü koyun uzanm ak” , " 'b ir  telâş, bir telâş” , “ ne şeker şey onlar” , “ bir 
âlem bu toprakların  üstü”  gibi sözler söyleyişe; özenti ve süsten uzak, tabiatın verdiği 
rahatlığa uygun bir tabiîlik kazandırıyor. ’

P an , eski Y unan mitologyasmda “ Tabiat ve çoban”  tanrısıdır.
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TÜRK DÎLÎ ve EDEBİYATI

A r a ş t ı r m a l a r :

1 _  “ T oprak ta bir telâş, bir telâş” , “ karıncalar öteden beri dostum ” , “ P an’m 
teneffüsü”  sözlerini açıklayınız.

2 — T abiatla haşir neşir olan nedir?
3 — İkinci ve dördüncü dörtlüklerde şair hangi duygular içindedir?
4 — Bu şiiri, şekli yönünden inceleyiniz.

T ü r > Ş e k i l :

PASTORAL türde bir şiir okudunuz.
PASTORAL Ş ttR , k ır ve tabiat sevgisini, çoban hayatım dile getiren şiirlere denir. 
Okuduğunuz şiir, k ır ve tabiat sevgisini yansıttığı Ifin, bir İD İL  niteliği göstermekte

dir. (EGLOG örneğini ikinci sınıfta okuyacaksınız.) .

T a r t ı ş m a - Y a z m a  K o n u s u

M odern bir şehirde mi; yoksa tabiatın kucağında, onun 
bütün nimetleriyle dolu b ir  şehir dışı çevrede mi yaşamak is
tersiniz? Tkrtışmız.
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E P İ K  Ş İ İ R

EPİK, Yunanca EPOS kelimesinden gelir. Yurt sevgisi, inanç ve insanlık gibi tema
ların yiğitlik duygusuyla birleştiği şiirlere EPÎK Ş ttR  ya da DESTAN denir. Bu, lirik şiir
den sonra gelişen bir tü rdür. Başlangıçtaj bütün toplum larda gözükür.

Destanlar, eski çağlarda önemli olaylar sonucu ortaya çıkmıştır. Ozanlar ağzmda, 
sözlü o larak gelişen bu destanlar, bazen derlenip düzenlenerek birer eser haline getiril
miştir. Bunlara TABÎÎ DESTAN adı verilir.

Ayrıca, önemli bir tarih  olayının, yıllarca sonra, destan özelliklerine uygun olarak 
düzenlediği destanlar da vardır. Buiılara da YAPM A DESTAN denir. (Bunlar, H alk ede
biyatındaki D estanlarla karıştırılmamalıdır.)

İçinde yiğitlik teması olan kısa şiirleri de, genel olarak EPÎK  ŞlİR  sayabiliriz.
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P E S  T A N
Eldeki belge ve eserlere göre M .Ö. IX  

yüzyılda yaşadığı sanılan HOMEROSy Ziya
da ve Odysseia adlı destanları düzenlemekle 
ün salmıştır,

îlyada ve Odysseia, sözlü gelenek ürün
leri olarak sürüp gelen, Troya Savaşının olu
şunu ve bu savaşa katılan Odysseus adlı 
kahramanın serüvenlerini dile getiren, iki bü
yük manzum kahramanlık hikâyesidir.

îlyada^ sebepleri ve sonuçlarıyla, Akha- 
lar ve Troyalı *lar arasında yirmi y ıl süren sa
vaşın elli bir günlük olaylarını anlatır.

(Bu yıl, aşağıdaki örneklerde, îly a ’da'yı; 
gelecek yıl, Odysseia'yi tayınacaksınız.)

tiyada’da bulunm ayan, am a ona başlangıç sayılan efsaneleri şöyle özetleye* 
biliriz:

Troya' kralı Priam os’un, Paris (Aleksandros) adında bir oğlu olur. Annesi
nin gördüğü b ir düş üzerine başvurulan bilici (kâhin), bu çocuğun It'oya’ya felâ
ket getireceğini bildirir. Paris, Kazdağı’na bırakılır, bir dişi ayı tarafından büyütü
lür; çoban olur. Sonra tannçalar arasındaki bir yarışmayı sonuçlandırmak için baş- 
tanrı Zeus tarafından hakem olarak seçilir.

savaş tanrıçası Eris, tanrıçılann da bulunduğu bir düğün sırasında sofraya, 
üstünde “ En güzeline”  yazılı bir altın elma atmıştır. Bu güzellik yarışmasını ka
zandırması için, tanrıça H era, hakem Paris’e, Asya krallığını; A thena, akıl, yiğit
lik ve savaşta yenilmezliği; Aphrodite (Afrodît) de Güzel Helene’nin aşkmı vermeyi 
öne sürerler. Paris sonuncuyu kabul eder ve Yanan krallarından M enelaous’un 
karısı Helene’yi T roya’ya kaçırır.

Meneleos, ağabeysi Argos kralı Agamemnon’ım başkomutanlığında; Nestor, 
Akhilleus ve Odysseus gibi, kralarm  da katddığı Yunan ordusu ile T roya üzerine 
yürür. Bu arada, yel olmadığından yürüyemeyen gemilerin denize açılması için 
Agamemnon, kızı îphigeneia (tfijenyâ) yı kurban etmiştir.

T roya’da savaş, dokuz yıl bir sonuca varmadan, her iki ta ra fı bunaltır bir 
durum da, aralıklarla sürmüş gelmiştir.

t  L  Y A  D A^

Savaşın dokuzuncu yılında başkom utan Agamemnon’un, yiğit kom utan Ak- 
. hilleus’a  ait tu tsat kızı geri vermek üzere; isteyip alması, ikisinin arasını açmış; 

Akhilleus savaştan çekilmiştir. Savaş YunanJılann aleyhine dönm üştür; Akhilleus 
öfkelidir, onu yeniden savaşa | sürmek için bütün çabalamaJar boşa gider.

(1) Troya (îiyon) - Bugün, Çanakkale Boğazı’nm A nadolu kıyısında. H isarlık tepe
sinde, bir höyüğü ve kalm tılan bulunan, dokuz katlı eski b ir şehir.

(2) tiyada •• Hom eros, M anzum olarak çev. A . Erhat - A . Kadir (1958). tş Bankası 
yayınları.
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Agamemnon, geri dönmeyi düşünmek üzere kurultayı toplar; N estor’un  tek
lifiyle savaşa devam edilmesi kararlaştırılır.

îk i ordu karşı karşıya gelmiştir. Paris (Aleksandros), M enelaos’la  teke tek 
çarpışmayı.ve kazananın Helene’yi almasını; böylelikle savaşa son verilmesini öne 
sürer; iki ta ra f da bunu kabul ed'er.

Taslarla şarap aldılar sağraktan, toprağa döktüler^ 
yakardılar hep var olan tanrılara.
Tekmil Akhalar, Troyalılar şöyle dedi:
‘^Ey Zeus, ünlü ulu tanrı,
öbür ölümsüz tanrılar, tamk olun, siz de
hangi ordu andları bozarsa önce
hem kendilerinin, hem çocuklarının beyinleri
bu şarap gibi yerlere aksın,
başkalarına köle olsun kanları/*

Böyle dediler, Kronosoğlu getirmedi dileklerini yerine 
Dardanosoğlu Priamos onlara şöyle dedi;
‘‘Troyalılar, güzel dizlikli Akhalar, dinleyin beni! 
rüzgârlı İlyon’a dönmeliyim ben şu sıra; 
sevgili oğlumun Menelaos’la çarpıştığını 
gözlerimle görmeye dayanamam, 
kimin öleceğini Zeus’la, öbür ölümsüzler bilir.^’
Tanrıya benzer ihtiyar böyle dedi, 
koyunları çift atlı arabasına kodu.
Bindi kendi de, çekti dizginleri, 
arabaya Antenor da bindi soıira.

Döndüler gerisin geriye böylece İlyon’a,
Priamos’un oğlu H ektor’la tanrısal Odysseus 
ölçtüler önce dövüş alanını, 
sonra seçtiler kuraları, salladılar tolga içinde, 
tunç kargıyı bakalım önce kim atacaktı?
Ordular kaldırıp ellerini, yakardılar taunlara.
Her Akhalı, her Troyalı şöyle dedi:
^*Zeus baba, tda dağından hükmeden ulu tanrı, 
kim doladıysa bizim başımıza bu işleri,
Hades’in evine gitsin, ko.
And içelim, dost olalım biz de.”

Böyle dedi, oynak tolgalı iri Hektor da 
Yana çevirdi başını, salladı kuraları,
Paris’in kurası, fırladı birdenbire dışarı,
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Ordular oturdu toprağa sıra sıra.
Atlanyla ışıldayan silâhları yanında çömeldi her adam,
Tanrısal Aleksandros, güzel saçlı Helene’nin kocası, 
güzel silâhlarını kuşandı; 
önce taktı bileklerine gümüş halkalı dizliklerini, 
sonra kapladı göğsünü, kardeş Lykaon’un zırhıyla, 
tastamam geldi bu zırh ona.
Attı omuzlarma gümüş kakmah tunç kılıcım» 
sonra da sağlam, iri kalkanını aldı eline, 
geçirdi soylu başına iyi işlenmiş, yeleli tolgasını, 
tolganın üstünde yele şahlanıp dalgalandı.
Avucuna uyan keskin kargısını aldı en son.
Öte yandan Menelaos da giydi kendi zırhını.
İkisi de zırhlannı giyinmiştiler,
çıktı biri bir kalabalıktan, biri bir kalabalıktan,
Troyalılarla Akhalar arasında yer aldılar, 
korkunçtu bakışları ikisinin de.
Onları böyle görünce bir şaşkınlıktır aldı 
atları iyi süren Troyalılarla tunç zırhh Akhaları 
Ölçülen alanda geldiler karşı karşıya, 
öfkeyle savurdular kargılarını.
Aleksandros attı uzun gölgeli kargısını önce, 
vurdu düzgün kalkanından Atreusoğlunu.
Ama tunç delemedi kalkanı
sert kalkamn üstünde büküldü ucu.
Atreusoğlu Menelaos bağırdı Zeus babaya, 
fırladı kargısıyle ileri, yakardı:
'*Zeus baba, hiç yoktan başıma belâ getiren bu adamdan, 
Tanrısal Aleksandros’tan öcümü alayım, ko; 
ko, elimin altında ezeyim onu, 
kendisini dostça konuklayana kötülük edemesin 
bundan böyle doğacak insanlar arasında hiç kimse.

Böyle dedi, savurdu attı uzun gölgeli kargısını
vurdu Priamos^un oğlunu düzgün kalkanından
sivri kargı geçti parlak kalkanı,
iyi işlenmiş zırhı deldi,
dümdüz geçti yanından, sıyırdı gömleğini.
Paris eğilip kaçmıştı kara ölümden.
Gümüş kakmalı kılıcını çekti kaldırdı Atreusoğlu, 
tolgasının tepesine indirdi birdenbire, 
kılıç oldu üç dört parça, düştü elinden.
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Atreusoğlu, baktı uçsuz bucaksız göklere inledi:
^^Bir tanrı yok, Zeus baba» senin gibi, kahredici. 
Aleksandros’tan öç alacaktım tdm şu sıra, 
kınidı kılıcım, çıktı avucumdan kargım boş yere, 
vuramadım bir türlü onu.”

Böyle dedi fırladı. Aleksandros’u tolgasından yakaladı, 
çevirdi çekti onu dizlikli Akbalara doğru.
Aleksandros’un tolgasmda şık işlenmiş kayış gerilince, 
battı toka çenesinin altına, incitti narin boynunu.
Zeus’un kızı Aphrodite, keskin gözleriyle görmeseydi onu, 
ölü sığır derisinden kayışı kesivermeseydi, 
sonsuz bir ün kazanacaktı Menelaos,
Aleksandros’u yerlerde sürükleyecekti.
Boş bir tolga kalmıştı Melenaous’un alın parmaklarında,
tolgayı çember gibi çevirdi,
attı güzel dizlikli Akhalann üzerine,
dostlan alıp götürdüler tolgayı.
Birden fırladı sonra, arkaya döndü, 
yanıyor, tutuşuyor, sığmıyordu içi içine,
Paris’i ne yapıp yapıp öldürecekti kî, 
geldi Aphrodite kaptı kaçırdı onu, 
bir Tanrıça için bu ne kolay işti, 
koyu bir dumanla onu çabucak sarıverdi, 
götürdü bıraktı yatak odasına, 
kubbeli, güzel kokulu.

M enelaos, savaş alanında kaybolan Paris’i arar. Görünüşte zafer Maneleos’- 
undur...

Â khalar anlaşmanın yerine getiriîmesini isterler am a, Troyalı Pandaros, tan
rıça A thena’nm kandırması sonucu M enelaos’a bir ok a tar, onu karnm dan yara
lar. Böylece anlaşm a bozulur. Savaş yeniden kızışır, her iki taraftan  birçok yiğitle 
birlikte, Pandaros da ölür.

Troyalıların baş kahram anı, Paris’in ağabeysi, Krap Priam os’un oğlu yiğit 
savaşçı H ektor’dur.

H ektor, tanrıça A thena ve Zeus’un oğlu (Troyahlan tutan tanrı) Apollon’un 
isteklendirmesiyle, A khah A ias’Ia döğüşür; yenişemezler. Savaşa ara verilir. Bir 
süre sonra yeniden savaş başlar. Troyahlar üstün durum dadırlar.

Agamemmon topladığı kurultay aracıhğıyla Akhilleus’un savaşa dönmesini 
ister. Akhilleus önce istemez ama, H ektor’un A khalan  gemilerine kadar kovala
ması ve çok sevgili arkadaşı Patroklos’u öldürmesi üzerine yeniden öfkelenir.
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Troyahları ve H ektor’u önüne katar. H ektor’la başa baş kalınca onu öldürür; ölü
sünü arabasına bağlayarak Patroklos’un mezarı çevre&inde sürükler.

H ektor’un ölüsü, babası Priam os’un  yalvarışları, sonucunda ona verilir. Sa
vaş durdurulm uştur. H ektor için Troya’da ağıtlar söylenir, on iki gün içinde ölü
sü törenle gömülür.

Ve îlyada son bulur. Aşağıda H ektor’un öldürülmesi olayı anlatılıyor:

Gecenin karanlığında, başka yıldızlar arasında,
Akşam yıldızı denen bir yıldız vardır hani, 
yıldızların en parlağı, en güzeli, 
sağ elinde sallanan sipsivri kargı öyle parlıyordu* 
Akhüleus bu kargıyla kötülük kuruyordu Hektor’a, 
hesaplıyordu güzel etinin neresine iyi gireceğini.
Bütün gövdesi kaplıydı tunç silâhlarla, , 
zorla öldürdüğü zaman Patroklos^u 
ondan soyduğu güzel silâhlardı bunlar.
Bir tek yeri açık kalmamıştı Hektor’un, 
köprücük kemiğinin omuzu boynundan ayırdığı yer, 
adamın çok kolay canı alınırdı ordan.
Ateşli bir saldırışla sapladı kargıyı oraya.
Temren dosdoğru girdi yumuşak boğazdan içeri.
Ama ağır tunç kargı yaramadı gırtlağı,
Hektor bir iki sözle karşılık verebildi düşmanına, 
yuvarlandı toza toprağa, tanrısal Akhilleus övündü: 
“ Soyarken sen Patroklos’un silâhlannı, Hektor, 
diyordun belki ucuz kurtulurum, 
uzaktın benden, aldırış etmiyordun, budala!
Ama uzakta, koca karınlı gemilerin yanında, 
Patroklos daha yiğit bir koruyucu bırakmıştı, 
beni bırakmıştı, senin dizlerini yere getiren beni; 
seni kuşlar köpekler didik didik edecek hiç acımadan, 
oysa Akhalar Ölü töreni yapacaklar ona.’’

Tolgası ışıldayan Hektor bitkin bir sesle dedi ki: 
^'Yalvarınm camn, dizlerin, anan, baban adına, 
Akha gemilerinin yanında köpeklere bırakma beni. 
Yığınla tunç al, altın al.
Babamla ulu anam armağanlar versin sana,
ama sen de onlara geri ver gövdemi,
ateş payımı alayım, kadın erkek Troyahlardan.”
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Ayağı çabuk Akhileus yan yan baktı, dedi ki:
‘^Dizlerime sarılma, köpek yalvarma bana anan baban adma.
Gönlüm, yüreğim kışkırtıyor beni,
diyor, şunun etini parçala, çiğ çiğ ye,
senin bana yaptıklarından sonra,
kimse uzaklaştıramaz başmdan köpekleri,
getirsinler bana kurtulmakğmın on katmı, yirmi katmı,
tartsalar şurada, daha çok veririz deseler,
Dardanosoğlu altın kosa teraziye senin ağırlığmca, 
döşeğine yatırıp ağlamayacak sana» seni doğuran, 
köpekler, kuşlar yiyecek bütün bedenini.”

Tolgası ışıldayan Hektor can verirken dedi ki: 
^'Senin ne olduğun yüzünden belli, 
demirden bir yürek var göğsünde.
Ama uyanık ol, uğramayasm tanrı lanetine, 
yiğit de olsan, Paris’le ApoUon o gün seni, 
öldürecekler Batı Kapılarının önünde.”

Bundan sonrasını yine efsanelerle tamamlayabiliriz:
AkhiIIeus, Batı Kapılarından içeriye girmeye uğraşırken Thnn ApoUon’ujı yar

dımıyla ve ancak öldürebileceği yeri olan, topuğundan, Paris tarafından vurularak 
öldürülür.

Daha sonraki bir çarpışmada Paris ölür ama, hâiâ Troya kalesi Akhaları uğ- 
raştiimaktadır.

Odysseus bir düzen kurar; koca bir tahta at yaptırıp karnının oyuğuna yiğitle
ri sakladıktan sonra, Troya. surları önüne diker.

Gemilere binip denize açılır gibi görünürler.
Sabah, savaşın bittiğini, donanm anın gittiğini sanan TVoyalılar kapıdan sığ

mayan tahta atı duvarları yıkarak Athena’nın bir armağam diye, kalenin içine alır
lar. Şenlikler yapılır: Tıoyalılar sızarlar. Bunu fırsat bilen A khalar içten ve dıştan 
hücumlarla Tl-oya’yı âteşe verir, Priam os’u öldürürler.

Menelaos, Helene’yi alır, öldürmek ister ama, güzelliğine kıyamaz.

A ç ı k l a m a l a r :

llyada’mn efsanelerini, konusunun özetini ve ondan bir iki örnek parça okudunuz. 
Birinci bölümde, A kha’Iarla Troya’lılann uzun süren asvaşma son vermek amacıy

la, Helene’nin kocası Menelaos ve onu kaçırarı sevgilisi Paris arasındaki döğüş anlatılı
yor. Bu teke tek döğüşmede Menelaos üstün durum dadır. Paris ise, tanrıça Aphrodite 
tarafından, yenilgi kesinleşmeden kaçırılmıştır.

İkinci örnek parçada, arkadaşuun öldürülmesine öfkelenen Akhah AkhiUeus ile Troya 
yiğitl H ektor’un karşılaşması anlatılıyor. Döğüş sonunda, AkhiUeus, yendiği H ektor’un 
bütün yalvarışlarına karşı, öç alma duygusu içindedir.
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Bu örnek parçalardan anlaşıldığı gibi, Homeros, her iki eserinde de, bütün özel ve 
önemli adlarla birlikte, birtakım  sıfatlar kullanılır, birçok benzetmeler yapar; bu Hom e
ros destanındaki bir söyleyiş özelliğidir.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Akha ve Troyalılann savaştan bıktıklarını hangi söz ve davranışlardan anla- 
yorsunuz?

2 — Akha ve T roya’lılar başarı ve yenilgilerin sebeplerini daha çok kimlere yüklü- 
yorlar?

3 — “ Koronosoğlu (Zeus) getirmedi dileklerini yerine”  söze neyi daha Önceden ha
ber veriyor ?

4 — Priam os’un sözleri hangi duygusunu belirtiyor
5 — Menelaos’un  Zeus’a  yalvarırken söylediği; “ Ezeyim onu, kendisini dostça ko- 

nuklayana kötülük edemesin”  sözleri, aynı zamanda hangi olayı anlatıyor?
6 — M enelaos’un Paris’le savaşması ve onu kaybetmesi olayını oluş sırasına göre 

anlatınız.
7 — Benzetmeleri gösteriniz.
8 — Savaşçıların silahları ve giyimleri hakkında ne|er öğreniyorsunuz?
9 — Menelaos ve Akhilleus’un döğüşme sebeplerini belirtiniz.

10 — H ektor ölürken Akhilleus’a; “ Geri ver gövdemi; ateş payımı alayım, kadın 
erkek Troyalılardan”  diyor. Bu sözler ne demektir? Hangi geleneğe işaret ediliyor? Açık
layınız.

11 — H ektor’un son sözleri hangi sebebe dayanarak, hangi gerçeği haber veriyor? 
Bu gerçek olmuş mudur?

12 — Başlıca hangi kahram anları tanıyorsunuz? Bunların güçLü ve güçsüz yönlerini, 
hangi duygular içinde döğüştüklerıni belirterek kişiliklerini çiziniz.

T ü r - Ş e k i l :

Bir DESTAN’dan örnek parçalar okudunuz-

DESTAN, eski çağlarda, savaş, göç ve âfet gibi önemli olaylar etkisiyle söylenmiş, 
uzun manzum yiğitlik hikâyelerinin derlenip düzenlediği eserlere denir.

Olayların toplum da derin izler bırakmış bulunması; kişilerin seçkin ve çok olması; 
olay ve kişilerin olağanüstü nitelikler göstermesi, tanrıların olaylara karışması, millî dil 
ve nazım şekilleriyle söylenmesi destanların çoğunlukla gösterdikleri ortak Özelliklerdir. 
Bu eserlerde hikâye özellikleri de görülür.

Yunanlılar’da H om eros’nn düzenlediği İlyada ve Odysseia; İranlılar'da Firdevsi’nin 
yazdığı Şehnâme; Finliler’de L önnro t’un XIX . yüzyılda toplayıp düzenlediği Kalevala 
önemli destanlardır.

Turklerin, konulan bilinen birçok destanlan vardır. Bunlardan hiç birisi bir eser olarak 
ortaya konmamıştır.

Önemli b ir tarih olayının; yıllarca sonra yeniden, destan özelliklerine uygun olarak 
düzenlenmesiyle YAPMA DESTAN’lar da yazılmıştır. Bizim edebiyaümızda da bazı y^apma 
destan denemeleri vardır.
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K e l i m e l e r :

A frodit

aıas

Athena (Pallas)

A ntenor

Atreusoğlu

Hades

Aşk ve güzelik tan
rıçası.
Akha’h yiğitlerin en 
gtiçlerinden biri. 
Zeus’un kızı, güzel 
sanatlarının ve şehir
lerin koruyucusu. 
Troyah soylu kişiler- > 
den biri.
Menelaos; (Atreus, 
Menelaos ve Aga- 
Memnon’un babası). 
Yeraltı tanrısı; ölülere 
re hükmeden tanrı.

H era 

İda dağı

Kronosoğlu

sağrak
temren

tolga

Evliliğin koruyucusu, 
tanrıça
Troya’da Paris’in .ço
banlık ettiği dağ 
(Edremit körfezinin 
kuzeyindeki Kazdağı) 
Zeus; (Kronos, Zeus- 
babasıdır).
Kadeh, ölçek.
Ok ve kargıların u- 
cundaki sivri demir. 
Savaşçıların başlarına 
na giydikleri demir, 
başlık.

T a r t ı ş m a - Y a z m a  K o n u s u

H ektor’un ölümü sırasındaki yalvarışlarını yiğitlikle bağ
daştırıyor musunuz? Tartışınız.
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Yeni edebiyatımızda, **İstiklâl Savaşı'* ve 
'‘Üç Şehitler Destanı'* gibi destan denemeleri 
olan Fazıl Hüsnü DAĞLARCA, aşağıdaki şi
irinde de bir epik şiir örneği vermektedir.

M U S T A F A  K E M A L ’İ N  K A Ğ N I S I

Yediriyordu Elif kağnısını,
Kara geceden geceden.
Sanki elif elif uzuyordu, inceliyordu,
Uzak cephelerin acısıydı gıcırtılar 
İnliyordu dağın ardı, yasla,
Herbir heceden heceden.

Mustafa Kemal’in Kağnısı derdi, kağnısına 
Mermi taşırdı öteye, dağ taş aşardı.
Çabuk giderdi, çok götürürdü Elifcik,
Nam salmıştı asker içinde
Bu kez herkesten evvel almıştı yükünü,
Doğrulmuştu yola, önceden önceden.

Öküzleriyle kardeş gibiydi Elif,
Yemezdi, içmezdi, yemeden içmeden onlar.
Kocabaş çok ihtiyardı, çok zayıftı.
Mahzundu bütün bütün Sarıkız, yanısıra.
Gecenin ulu . ağırlığına karşı.
Hafiftiler, inceden inceden.

İriydi, Elif, kuvvetliydi kağnı başında.
Elma elmaydı yanakları, üzüm üzümdü gözleri.
Kınalı ellerinden rüzgâr geçerdi daim,
Toprak gülümserdi çarıklı ayaklarına.
Alını yeşilini kapmıştı, getirmişti 
Niceden niceden.

Durdu birden bire Kocabaş, ova bayır durdu 
Nazar mı değdi göklerden, ne?
Dah etti, yok. Dahha! dedi, gitmez,
Ta gerilerden başka kağmlar yetişti, geçti,gacır gucur.
Nasıl durur Mustafa Kemal'in Kağnısı,
Kahroldu Elifcik düşünceden düşünceden.
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Aman Kocabaş, ayağını öpeyim Kocabaş,
Vur ben^ öldür beni, Icoma yollarda beni.
Geçer, götürür ana, çocuk mermisini askerciğin 
Koma yollarda beni, kulun köpeğin olayım.
Bak hele üzerinden ses seda uzaklaşır,
Düşlerim gerilere iyceden iyceden.

Kocabaş yığıldı çamura
Büyüdü gözleri büyüdü, yürek kadar.
Örtüldü gözleri örtüldü hep.
Kahr mı Mustafa Kemal’in Kağnısı bacım.
Kocabaş’ın yerine koştu kendini Elifcik,
Yürüdü düşman üstüne, yüceden yüceden.

Fazıl H üsnü DAĞLARCA
A ç ı k l a m a l a r :

Kurtuluş Savaşı’nda, yurdunu, milletini ve bağımsızlığım korum ak amacıyla canım 
dişen takan T ürk halkı, destan kahram aniarına yaraşan yararlıklar ortaya koymuştur. Bu 
yararlıklar arasında anıtlaşanlar az değildir.

“ M ustafa Kemal’in  Kağmsı” nda, kağnısıyla savaş meydanlannda mermi taşıyan Türk 
kadım E lif in , yurdun kurtuluşundaki davranışı dile getiriliyor.-

Şair, ilk dört bölümde, yurtsever A nadolu kadınının soylu niteliklerini üzerinde top
layan Elif’i tanıttıktan sonra; onun, kağnısıyla savaş alam na mermi taşırken öküzünün 
ölmesi üzerine karşılaştığı güçlüğü, çektiği acıyı anlatıyor.

Şiirde, A nadolu halkının dilinde geçen “ yediyordu (çekip götürüyordu)” , “ dah, dah- 
ha” , “ koma”  gibi sözlerle; “ Elif” , “ Kocabaş”, “ Sarıkız”  gibi adlara rastlıyoruz. Ayrıca 
“elma elmaydı yanakları” , “ üzüm üzümdü gözleri” , ” alım yeşilim”, “ ayağım öpeyim” 
gibi halk deyişleri görülüyor.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Sanki elif elif uzuyordu, inceliyordu.
Uzak cephelerin acısıydı gıcırtılar, 

m ısralarını açıklayınız.
2 — İkinci, ücüncü ve dördüncü bölümde E lif ve onun çabalarıyla ilgili nelerden söz 

ediliyor?
3 — Şiirde anlatılan olay nedir? Nasıl başlamış, nasıl gelişmiş, nasıl şon bulmuştur? 

Olayın gelişimini ye buna paralel olarak Elif’in hangi duygular içinde kaldığını ayrı ayrı 
gösteriniz.

4 — Şiirin şekil özelliklerini belirtiniz.

T  Ü r-Ş e k  i 1:
Yurt sevgisi, inanç ve insanlık gibi temaların yIğitUk duygusuyla bvleştiği şiirlere EPİK 

ŞİİR denildiğini görmüştük. ‘‘M ustafa Kemal’in  Kağnısı”  adlı şiir de, yurtsever Anadolu 
kadm ı E lif’in, Kurtuluş Savaşı sırasındaki üstün çalışm alannı ve yiğitliğini dile getirdiği 
için EPİK ŞİİR sayılabilir.

T a r t ı ş m a « Y a z m a  K o n u s u
Türk tarihinde yer tutan  bir kadın kahramanımızdan söz 

açarak, onun değerini belirtiniz.
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ATATÜRK’ÜN GÖRÜŞLERİYLE 
BİLGÎSÎZLİK-TAKLÎT VE BİLİM

“ Hiçbir tutarlı kanıta dayanmayan birtakım  geleneklerin, inançların ko
runmasında ısrar eden milletlerin ilerlemesi güç olur; belki de hiç olmaz. İler
lemede geleneklerin sınırlannı aşamayan milletler, hayatı, akla ve gerçeklere 
uygun olarak göremez. Hayat felsefesini geniş açıdan gören milletlerin ege
menliği ve boyunduruğu altına girmeye mahkûmdur.”

“ Millî eğitim programımızın temel taşı bilgisizliğin yok edilmesidir. Bilgi
sizlik yok edilmedikçe yerimizdeyiz... Yerinde duran bir şey ise geriye gidiyor 
demektir. Bir yandan genel olan bilgisizliği yok etmeye çalışmakla birlikte, 
öbür yandan toplumsal hayatta bizzat çalışan ve yararlı, verimli elemanlar 
yetiştirmek gerektir.”

“ Hiçbir millet aynen diğer bir milletin taklitçisi olmamalıdır. Çünkü, bir 
millet ne taklit ettiği milletin aynı olabilir ne de kendi milliyeti içinde kaîahilirf’

‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir”
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M anzum tiyatro eserlerinde şiire DRAMATfK ŞİÎR adı verilir. Eski Yunanda, Kla
sik edebiyatlarda yazılmış Tragedyalarda bunun en güzel örnekleri görülür.
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t i y a t r o

(OYUN)

Tiyatro, öbür sanatlarda olduğu gibi, din törenlerinden doğmuştur.

îlkel toplum larda, din törenlerinde, kutsal sayılan varlıklar tak lit edilirdi. Sonraları, 
toplum a etkili ve yararlı kişilerin ölümü üzerine, onların ruhlarını sevindirmek ve onlar
dan b ir yardım  ummak amacıyla, bu  kişiler adına gösteriler yapılmaya başlandı. Top
lum lar geliştikçe, tapm aklarda çeşitli davranışlar ve yalvanşlarla Tanrıya tapm a şekilleri 
de gelişti. '

îşte tiyatro, bu  din törenlerinin ve insanlarda yaratılıştan bulunan taklit Özentisinin 
b ir  sonucu olarak doğmuştur.

Bugünkü Batı tiyatrosunun başlangıcı Y unan tiyatrosudur. Eski Yunan tiyatrosu da 
Bağbozumu. Tanrı DİYONİZOS adına yapılan törenlerden doğmuştur.

îlk  önceleri bu törenlerde DÎTÎRAM BOS adı verilen bir iki mısralık şiirler bir şair 
tarafından okunur, teke derisine (Tragou) bürünerek teke kılığına giren b ir koro Diti- 
ram bos’u şarkı halinde tekrar eder, oynardı. (Mitologya’da, Diyonizos’un yardımcıları 
teke kıhğında yaratıklar olarak düşünülmekteydi.)

M. Ö. VI. yüzyılda Tespis adlı bir şair, bu törenlerde, koronun-karşısma bir kişi ko
yarak DİYALOG’u (karşıhkh konuşm a) meydana getirdi; böylece törenler bir TİYAT
RO niteliği kazanmaya başladı.

Bu ilk diyaloglar, Diyonizos’un  mitologyadaki acıkh hayatına değindiği için, TRA
GEDYA (acıklı tiyatro) admı alır ve tiyatronun ilk çeşidi sayıhr. İlk Yunan şairlerinden 
Aiskhylos, tragedya’ya ikinci oyuncuyu (aktör), Sophokles üçüncü oyuncuyu kattı; koro
nun önemi yavaş yavaş azaldı. (Euripides üçüncü büyük tragedya şairidir.)

Yine Diyonizos adına, Sicilya’da yapılan KOMOS törenlerinden doğan bir çeşit de 
KOMEDYA (güldürücü tiyatro)dır. Sicilya köylüleri, bu şenliklerde bağırıp çağırarak, 
gülünç davranışlarda bulunarak, şarkılar söyleyerek kırlarda dolaşır, eğlenirlerdi. Böylece 
ilkel komedya parçaları ortaya çıktı. Ve.. M .Ö. V. yüzyılda Yunanistan’a geçti.

îlk  büyük komedya şiiri A riptophanes'tir.

T iyatro, daha sonra Latin edebiyatında görülür. Ortaçağ, tiyatro sanatının durgun
laştığı b ir çağdır. Tiyatronun Rönesans’tan  sonra. Özellikle Fransa’da, eski Yunan gele
nekleriyle geliştiğini görüyoruz. Sonra, tragedya ve komedyanın kuralları yıkıldı, yalnız 
gülünç ve acıkh yönleriyle değil, hayatı olduğu gibi sahnede yansıtan DRAM çeşidi orta
ya çıktı.

Son yüzyıllarda güldürü ve acıkh öğeleri içine alan birçok tiyatro çeşitleri arasmda 
M ÜZİKLf TİYATRO da Önemli yer alır. Bunlardan OPERA, müzikte sanat değeri yük
sek olan ve baştan sona, orkestra eşliğinde, müzikle oynanan bir tiyatro çeşididir. OPE
RA KOMİK, O PERET çeşitleri de müziklidir.
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Aiskhylos (M.Ö. 525-456), ilk büyük tra
gedya şairidir. Bütün tragedyalarında, insan
lar için, tanrıların çizdiği alınyazısı dışında bir 
davranış ve son olamayacağı düşüncesini yan
sıtmak istemiştir. Onun birçok tragedya yaz
dığı bilinir ama, bunlardan ancak.yedisi gü
nümüze kadar ulaşmıştır Bunlardan en ünlü
sü Agamemmnon^dur

(Mitologya’ya göre Kral Agamemnon, kardeşi İsparta Kralı M enelaous’un karısı He* 
lene’nin Troya’lı Paris tarafından kaçırılması üzerine, Yunanlıların başkomutanı olarak 
Troya savaşma katılır. Gemileri götürecek o)an yelin esmesi için kızı İpbigenia’yı kurban 
eder.)

A radan on yıl geçmiştir:

A G A M E M N O N *

Bir gözcü Agamemnon’nun karısı Kiytaimestra’ya zafer ışığının yandığını bil
dirir. Klytaimestra, muzaffer kocasını karşılama hazırlıklarına koyulur. Savaştan 
yurduna sevinç içinde dönen bir çavuşun haberi Üzerine Klytaimestra, kocasının 
on  yıl özlemini çektiğini ona daima bağh kaldığını anlatan sözler söyler ve Aga- 
raem non’un gelişinde de, onun hoşlanacağı şekilde konuşur. Yalnız Agamemnon 
ayakları altına serilen güzel nakışh ̂ lahnm, mutluluğunu bozacağından ürker; ken
disine tanrı gibi değil, kişi gibi'saygı gösterilmesini ister.

Çok geçmeden, köle olarak getirilen Troya Krah Priam os’un kızı, kör kâhin 
Kassandra, Agamemnon’u ve kendisini bekleyen felâketi haber verir:

' K a s s a n d r a

Eyvah, eyvah! Şu ateş nedir, şu üstüme gelen ateş?
ApoHon Lükeios, hey! acı bana, bana acı! kendisi; iki ayaklı dişi ars- 

lan; iyi doğuştan arslan yok iken kurtla yatan kancık! Ben talihsizi o öl
dürecek!

Zehiri ezerken benim de payımı kadehin içine kattı; sankim beni bu
raya getiren kişiden bilenmiş hançerle canına kıyıp öç almak davasında..

Artık şu gülünç şeyleri, şu büyücü çubuğunu neye tutayım, şu şerit
leri ne diye çepeçevre boynuma asayım? Kendim helâk olmadan sizi üzüp 
kırayım... hay yok olasıclar (onları kırıp atar): Sizi yerde görmekle ben 
de Öcümü almış oluyorum. Gidin, benden başka birine bol bol uğursuz
luğunuzu götürün...

(I) Agamemnon, Aiskhylos, Çev.; A. Cevat Emre (1943). Türk Dil Kurumu yayınları.
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Bakın, Apollonun kendisi, üstümden, kâhinlik hırkasını soyup alı
yor; ama bundan önce beni bu kıhkta, bol bol, dostlara düşmanlara gül
dürdükten sonra... hem de. ne için olduğu belirsiz. Bu yüzden bana serse
ri, falcı karı dçdiler; beni yoksul, aç dilenci gibi tuttular. Ve işte, beni pey
gamber eden tanrı şu sonucu ölüm ile görünen hale soktu: Babamın sara
yındaki tapınak yerine, burada beni damarlarımın sıcak kanına bulanmış 
cellât kütüğü bekliyor. Lâkin tanrılar olsun ölümümü cezasız bırakmaz
lar elbet.

Başka bir öç alan gelecek, kendisini doğuran anayı öldürüp babasını 
öldürene ceza verecek. O şimdi şu yerlerden sürülmüş, bir garip serseri- 
dir, fakat yakında gelip eşlerine dostlarma edilen yamanlıkları hayırlı bir 
sona erdirecek. Yere serilen babasının yalvarıcı daveti onu buraya getire
cektir.

Öyleyse ben şimdi niçin halime acmarak iç çekeyim? İllion şehrine 
kıyanların neler ettiklerini gören gözlerimle, şimdi de onu almış olanla
rın, tanrı buyruğu ile, ne hale geldiklerini görüyorum. Sabırh olacağım, 
ölüm kalcısında korkup kaçmayacağım! Çünkü tanrılar, eminim büyük 
yemin ile ant içmişlerdir.

Bu kapılarda ben Hades’in kapılarını esenliyorum. Artık son dile
ğim şudur: Tam canevime bir vuruşla, sarsıntısız, tatlı tath ölüme getiren 
kan akışı sonunda gözlerim kapanıversin.

K o r o b a ş ı

Hey çok çekmiş, çok da bÜgiU kadın! uzun uzun lakırdı söyledin. Lâkin 
eğer gerçekten kendi ölümünü biliyorsan nasıl oluyor da tanrının ilettiği 
bir inek gibi kanaraya yürümekten sakmm^orşun?

K a s s a n d r a

Kurtuluş yok, hey beni konuklayanlar! Bir saat kazanmaktan bir ha
yır çıkmaz. <

Bu konuşmadan biraz sonra Kassandra saraya girer, arkasından Agamemnon- 
un çığlığı duyulur. Kiytaimestra, elinde kılıç arkasında Agamemnon ve Kassand- 
ra’nm  cesetleri, konak’tan  çıkar.

K i y t a i m e s t r a

Az önce yerine ve zamanına göre birçok sözler söylemiştim, şimdi de 
onlara karşı lakırdı etmekten utanacak değilim. Kin beslediğin birine gü
ler yüz gösterip bir düşmanlık hazırlarken, boynuna atacağın kemendi,- 
İliç bir sıçrayışla sayamayacağı gibi yüksek tutmaktan başka yol var mı
dır? Onu böyle yakalamağı çoktan bekliyordum. Bu güreşte sırtını yere

166



TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI

getirmek sırası nihayet bana geldi; bulunduğum yerde durup vuruşu in* 
dirdim, artık kurtuluşu kalmamıştı.

Her şeyi hazırladım, inkâr edecek değilim: Ne kaçabilirsin, ne ölümden 
sakınabilirsin... Tıpkı içinden kurtulunmaz bahk dalyanı bir ağ ile... göz
leri kamaştıran zengin işlemeli ve bornoza onu sarmaladım... İki defa vur
dum, iki defa inledi: Azalan takattan düşüvermişti; hareketsiz yere yatar
ken de üçüncü vuruşu İndirdim: Yer altındaki ölülerin kurtarıcısı Zeus’ü- 
ne (Hades'e) adanmış üçüncü saçı olmak üzere. Yerde uzanmışken canı 
ağzından geldi; vücudunu deşen demirin açtığı yaradan fışkıran kan, ka> 
ra damlalarıyle beni ısfatti: Bunlar yüreğime ne hoş gelmişti, gül goncası 
içine düşen Zeus vergisi çiy katreleri gibi.

Olan biten budur, Argosluların sayın seçkinleri; hoşunuza gitsin git
mesin, ben bundan kıvanç duymaktayım.

Ceset üzerine saçı saçmak töreden olsaydı, şimdi bir adalet misali, 
adaletten de üstün bir iş olurdu: Bu adam şu konak içinde o kadar çok 
cinayetler işlemiştir; öyle ki bunlarla ağzına kadar dolan destiyi şimdi sıla 
gününde,, kendi birden çekerek boşaltıverdi.

K o r  o  b a ş 3

Dona kaldım döktüğün dile; ne cüretli ağzm varmış! Yere vurduğun 
erkeğine karşı böyle nasıl övünebiliyorsun!

K l y t a i m e s t r a

Beni düşüncesiz bir kadın gibi sınava çekiyorsun. Ben de sana titre
meyen bir yürekle söylüyorum. — Sen övmüşsün veya kınamışsın, benim 
için ikisi de bir — : Şumda yatalı kocam Agamemnon’dur; elimle cansız 
bir ceset olmuştur; görülen iş, beceren işçiye lâyık: İşte bu kadar.

K o r o

Ey kadın, hangi ağulu toprak özünden beslenmiş ot yemişsin; hangi 
deniz dalgalannda fışkırmış içki İçmişsin kim, böyle bir adama kıymış- 
ken elin günün kargışından sıynlıp kurtulabileceğini sanmışsın? Bundan 
sonra şehirsizsin, kamunun kini üzerindedir.

K l y t a i m e s t r a

Demek, şimdi bana şehirden çıkıp gitmek, şehrin kinine... elin günün 
kargışına amaç olmak cezalarını yargılıyorsun; halbuki vaktiyle bu erkek 
yünlü sürüden kurbanlık koyun seçip alır gibi kendi kızını büyülemek
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için kurban kesmişti de sen hiç ses çıkarmamıştın. Suçlarından arınsın di
ye onu şehirden atmak gerekmez miydi?..

K o r o

Ulu gönüllü imişsin, akılsızca söz söylüyorsun. Elin kanla kirlenmiş 
iken, sayıklama içinde kalan gönlün alnındaki kan lekesini bir bezek sa
nıyor; seni şimdi kimse saymaz, dostların da kalmamıştır, vuruşa vuruşa 
cezanı çekeceksin.

K i y .  t a i m e s t r a

Sen de benim and ile berkittiğim kararı işitmek ister misin? Çocuğu
mun öcünü alan Doğruluk (Dike) hakkı için, kendilerine bu adamı kur
ban ettiğim Musibet tanrı (Ate) ve Öç alan (Erinüs) cadı hakkı için, bu 
konağa çekingenlik, korku ayak basmayacaktır, ocağımın ateşini yakmak 
için Aigisthos burada bulundukça ve benim iyiliğimi gönlünden çıkarma
dıkça. Benim kalkanım odur ve yalnız ona tam güvenim vardır.

Aigisthos, KIytajmestra’nın sevgilisi, aynı zamanda Agam em non’uh amcası
n ın oğludur. Yukarıdaki sözlerle Klytaimestra onu koca olarak ilân etmiştir. Aga- 
memnon’un ölümüyle gûya onun da öcü alınmıştır.

A i g i s t h o s

Hey doğruluk güneşinin iyilik veren ışıklan! Bundan böyle inanaca
ğım ki insanlarm öcünü almak için yukarıdan yer yüzündeki cinayetleri 
gözleyen tanrılar da vardır; çünkü bugün şu adamı öç alan cadıların do
kunduğu tül ağlar içinde uzanmış görüyorum: Bir babanın zalim hainlik
leri gönlüme şatlık, oğluna ödetilmiş.

Atreus, bu yerin hân’ı ve şu adamın babası — benim babam ve açık 
söylemek İçin onun da kardeşi — Thyestes’in taht hakkında davacı oldu
ğunu görünce onu sarayından da şehrinden de sürüp uzaklaştırmıştı. Ce
falar çeken Thyestes daha sonra kendi ocağına bir sığıntı gibi dönmüş, 
kendisine aman verilmiş, kanı baba yurdu toprağına akıtılmamış; lâkin 
birgün, tanrıdan korkmaz Atreus, bunun babası, neşeli bir kurban şöleni 
kutlamak bahanesiyle, (sofrasına davet ettiği), babama, çocuklanmn (doğ
ranmış) etlerim pişirip ziyafet çekmiş!...

Bu ölümü düzenlemek hakkı bana düşüyordu; ben talihsiz babamın 
on üçüncü çocuğu idim; Atreus, beni de beşikte iken babamla birlikte sür
gün etmişti. Orada büyüdüm ve Doğruluk tanrısı eliyle baba yurduna dön
düm ve kapısını açmadan, bu adamın helakiyle sona eren düzeni kurma
sını bildim.
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Şimdi artık, onu doğruluk tuzağına düşmüş gördükten sonra ölüm 
bile bana tatlı gelir.

K o r  o b a  ş 1

Aigisthos, yamanlık içinde ulu gönüllülüğe benim hiç saygım yoktur. 
Bu adamı bilerek, isteyerek öldürdüğünü, kendi başına bu acıklı kıyımn 
düzenlendiğini söylüyorsun; ben de bUiyorum — sen de bil ki başın taşlar 
ve kargılar altında kalacaktır, onu halkın hak öcünden kurtaramayacak
sın.

Sonunda, Aigisthös korobaşı ile dögüşeceği sırada KIytaimestra araya girer, 
Korobaşı da Agamemnon’un, uzaklara sürülmüş oğlu Orestes tarafından. Öcünün 
alınm akta gecikilmeyeceğini tekrar eder.

Aiskhylos

A ç ı k l a m a l a r :

Agam em non Troya savaşından, Troya Kralının kızı Kaşsandfa ile birlikte dönmüştür. 
Tragedya’dan alınan ilk örnek parçada, Kassandra, Agamemnon’u ve kendisini bekleyen 
uğursuzlukları bildirir; gelecekteki bazı sonuçlarla avunur... İkinci örnek parçada, Klytai- 
mestra, işlediği cinayetin oluşunu anlatarak savunmasını yapar. Üçüncü örnek parçada, 
Aigisthös, bu ölümle öcünün alınmış olduğunu ve Agamemnon’a bağladığı kinin sebebini 
açıklan Bu arada koro ve korobajı, toplum un duygu ve düşüncelerini anlatan konuşmalar 
yaparlar.

A r a ş t ı r m a l a r :  '

1 — Kassaridra’nın konuşmasından, onun hangi duygular içinde olduğunu belirtiniz.
2 — Kassandra, söyledikleriyle gelecekteki hangi olayları ve bilinmeyen neleri haber 

veriyor?
3 — Klytaimestra’mn kocasını öldürme sebeplerini söyleyirüz? Konuşmalarından ya

rarlanarak kişiliğini çiziniz.
4 — Koro ve KIytaimestra arasındaki karşılıklı suçlamalarda hangi tarafı haklı bulu

yorsunuz?
5 — “ Görülen iş beceren işçiye lâyık”  sözünü açıklayınız.
6 — Aigisthös kimdir? Hangi duygular içinde görünüyor? Olaylarla onun ilgisi ne

dir?

T ü r - Ş e k i l :

Bir TRAGEDYA’dan üç örnek parça okudunuz.
TRAGEDYA, hayatın acıklı yönlerini, kendine özgü kurallarla sahnede göstermek, 

ahlâk, erdem örneği vermek amacıyla yazılmış manzum tiyatro eserlerine denir.
Eski Yunan tragedyasının özelliklerini ve kurallarmı ş ^ l e  sıralayabiliriz:
1 — Konular tarihten veya mitologyadan seçilir.
2 -— Kişiler, tanrı, tanrıça ve soylu kişilerdir. Bunların dil ve söyleyişleri, kişiliklerine 

uygun olarak soyludur. Kötü bayağı sözler ve söyleyişler yoktur.
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3 — Kişüer arasındaki döğiişme, yaralama ve öldürme gibi korkunç ve çirkin olaylar 
sahnede gösterilmez; haber verilir.

4 — Zam an, yer, ana olay birliğine uyulur. Bir ana olay, aynı yerde, bir günde geçebi
lecek biçimde düzenlenir. Buna Ü Ç  BİRLİK KURALI denir.

5 — M anzum olarak yazılır.
6 — Perde yoktur. Beş bölüm olarak düzenlenir; bölümler arasında koronun lirik şi

irleri yer alır.
XVII. yüzyılda yazdan klasik tragedyalarda da bu kurallara uyulmuş; yalnız bölüm

leri ayıran koro şUrlerine yer verilmiştir. Bunlar de beş perde halinde düzenlenmiştir. Bu 
yüzyılm ünlü tragedya yazarları Corneille (Komey) ve Racine (Rasın) dir.

K e l i m e l e r :

A pollon Lükeios : Aydınlık tanrısı.
Argon

Ate

Atreus

bezek
Dike

: Peloponez’de bir baş
kent.

: M usibet ve öç alma 
tanrısı.

: Agamemmnon’un baba
sı; Thyestes’in kar
d e ş i .

: Süs.
: Doğruluk tanrısı.

Erinüs

kanara

kargış
kıyın
saçı
yamanlık

Öç alma tanrıçaları, 
(cadılar).
Eti yenecek hayvanla
rı kesip yüzdükleri 
yer, “ Salhane, mezbaha- 
ha”
Lânet, beddua.
Zulüm.
Düğün armağanı, saçılan. 
Kötülük.

T a r t ı ş m a - Y a z m a  K o n u ş u

H akh b ir sebebe bagh bulunsa bile, kanun yolu dışında 
öç almak doğru değildir.
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Eski Yunan edebiyatının ikinci tragedya 
yazarı Sophokles*tir (Sofokles) (M, Ö. 495- 
406).

Onun tragedyalarında da kişilerin ahnya- 
zıları tanrılar tarafından çizilmiştir. Yalnız on~ 
lar, bu alınyazılarıyla savaşır, daha gerçek ki
şilikler kazanırlar.

Çoğunlukla konularım mitologyadan alan 
Yunan yazarları, bazen aynı konuyu, bazen 
birbirinin devamı olan konulan işlemişlerdir. 
İşte, aşağıda okuyacağınız tragedya, Agamem- 
non tragedyasını konu bakımından tamamla
yan bir eserdir. Bu konu,, üçüncü büyük tra
gedya yazarı Euripides tarafından da Elektra 
adıyla ele alınmıştır.

E L E K T R Aİ

(Argolis ovasında Mykenai kalesi .üstünde Pelops oğullarının sarayı. Sarayın önünde 
tanrı heykelleri.' Solda H era tapınağı. Mürebbi, Orestes ve Pylades.)

P  r  o 1 o g o s

MÜREBBİ.— Ey vaktiyle 1>oia’da ordumuzu idare den Agamemnon- 
un evlâdı; her zaman hasretini çel^tiğin yerleri şimdi gözünle görebiliyor
sun. İşte özlediğin eski Argos, at sineğinin soktuğu Inakhos kızmm mu
kaddes korusu; işte, Orestes, kurdu öldüren tanrmm adını taşıyan Likeios 
meydanı ve solunda Hera’nın ünlü tapmağı; geliyoruz; karşısında altını 
bol Mykenai’yi görüyorsun, işte Pelops oğullarının cürüm doiu sarayı. Ba
ban öldürülürken, seni buradan ben kaçırdım; ablan eliyle seni bana emanet 
etmişti, hayatım ben kurtardım, seni bu yaşa getirdim ki, babanın öcünü 
alasın. Şimdi Orestes ve sen, bizi konuklayan pek aziz Pylades, ne yap
mak gerektiğini hemen danışmalısınız. Çünkü güneşin parlak ışfğı kuşla
rın i şafak şarkılanm bize aydınlatıyor, yıldızh kara gece söndü. Evden kimse 
çıkmadan görüşün, çünkü bu halimizde tereddüdün sırası değildir: işe gi
rişme zamanı geldi.

ORESTES.— Ey hizmetkârların en azizi; benim için beslediğin iyi duy
guları en belli emarelerle gösteriyorsun! Cins at, yaşlı da olsa, tehlikeler* 
den nasıl yüreğini kaybetmez de kulaklanhı dikerse, sen de bizi tahrik ede
rek, ilk sıralarda peşimizden geliyorsun. Onun içiri kararlarımı şimdi

(1) Elektra; Sophokleş. Çev.: Azra Erhat.
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sana bildireceğim. Şen sözlerimi dikkatle dinle, yanlış düşünüyor
sam bana doğru yolu göster. Babamm katillerinden nasıl öç alayım? Bu
nu öğrenmek için, Pythia kâhinine danışınca, Phoibos bana, şimdi öğre
neceğin şu cevabı verdi: Kalkan ve silahların himayesi altında olmadığı bir 
anda, hile ile, gizlice, lâyık olduğu gibi elinle onu boğ. Mademki bu keha
neti işittik, sen bir fırsatını bulunca eve gir ve içeride olup biten her şeyi 
öğren ki bize iyice haber verebilesin. Aradan uzun zaman geçti, sen ihti
yarladın, seni tanımaları tehlikesi pek yoktur. Başındaki ağarmış saç çe- 
lengi şüphe uyandırmayacak. Şöyle konuş, de ki: Yabancısın ve seni bura
ya Phekisli Phanotheus yolladı. Phanotheus onların en büyük silah arka
daşıdır. And içerek, Orestes’in anî bir felâket neticesi, Pytho müsabaka* 
larmda koşan bir arabadan yere yuvarlanarak öldüğünü haber ven Anlat
tıkların bu esaslara dayans!n. Bize gelince, Tanrının emrini yerine getire
lim. İlk önce babamın mezarını armağanlar ve başımdan kesilmiş saçlarla 
süsleyeceğiz, sonra, biliyorsun ya, ftindahklara tunç kenarlı bir urna sak
ladık, onu elimize alarak, tekmr buraya döneceğiz... (Çıkarlar, Elektra gi
rer).

ELEKTRA.— Ey temiz ışık
ve dünyayı saran hava!
Ne çok iniltilerimi işittin, 
ne çok nalelerle
kanlı bağrıma vurduğun yumruklara şahit oldun, 
karanlık gece sona erdikçe.
Gecel^in evin içindeki bayramlarımın!!) 
ıstırabına gelince,
onu kederle doldurduğum yatağım bilir.
Gece bahtsız babama ağlarım,
yabancı topraklarda onu
alıkoyan, kana susamış Ares değildir,
hayır, benîm anam ve yatak arkadaşı
Aigisthos, oduncuların meşe ağacını kestiği gibi
başını ölüm baltasıyla yardılar,
ve benden başka kimse ağlamaz,
sana acımaz, ey sen,
böyle çirkin, böyle feci bir şekilde öldürülen babam 
Hayır hiç bir zaman
acı acı ağlaımıktan, haykırmaktan vazgeçmeyeceğim,

. ne'gece yıldızların her şeyi aydınlatan 
Şualarım ve günün ışığını gördükçe 
yavrusunu öldüren bülbül gibi
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İnleyerek, babamın
sarayı önünde feryadını herkese işittireceğim. 
Ey Hades ve Persephone^nin evi.
Ey yer altı tanrısı Hermes ve kudretli Ares 
ve tanrı tanrısı muhterem Erînysler!
Haksızca öldürülenleri gören siz!
Karılan gasp edilenleri gören siz!
Gelin, bana yardım edin, babamın 
katli için öç alın ve bana 
kardeşimi gönderin; çünkü tek başıma 
ıstırabımın yüküne denk gelecek 
kudretim kalmadı.

Bundan »onra Mykenai’li kadınlar korosu sahneye girer ve konuşmalarıyla 
Elektra’nın üzüntüsüne ortak olurlar. Korobaşı Orestes’in yardımına koşaçak ka-> 
dar soylu olduğunu söyleyerek onun öç alma gücünü arttırır. Biraz sonra Elektra, 
annesiyle karşı karşıya gelir:

KLYTAİMESTRA.— Yine avare dolaşıyorsun, görüyorum; kapılar
da akrabalanna iftira etmene daima engel olan Aigisthos evde yok da on
dan!... O bugün evde değil diye, benden de çekinmiyorsun. Zorla, adalet> 
sizce hüküm sürdüğümü, sana ve seninkilere kıydığımı duymayan bir tek 
kişi kaldı mı? Bende cüret ve küstahlık yoktur, ama senden yalnız kötü 
söz işittiğim için, ben de aleyhinde söylüyorum. Babanı öldüren benmi- 
şim, işte iftiralarına hep gösterdiğin bahane. Ben, evet ben öldürdüm, in
kâr etmiyorum. Fakat onu vuran Dike’dir, yalnız ben değil. Aklın olsay
dı, senin de adalete hizmet etmen lâzımdı. Çünkü o adam, daima yasını 
tuttuğun senin baban, Hellenler arasında kardeşini tannlara kurban ede
cek kadar katı yürekli tek adamdı. Elbette baba, bir ariâmn doğurmak 
için çektiği ıstırabı duymamıştır, bilmez. Ama ne için, kimin uğruna kızı
nı feda ettiğini bana öğretsene! Agroslular için mi diyeceksin! Hayır! Be* 
nim kızıma kıymağa hakları yoktu. Yoksa babanın, laırdeşi Menelaos*a 
düşen vazifeyi üzerine alarak benim çocuğumu öldürmesi, onu bana he
sap vermekten kurtarır mı? Menelaos’un iki çocuğu yok muydu? Benim 
kızımın yerine, onların ölmesi daha doğru değil miydi? Mademki babala
rı Merielaos, anaları da 'Broia savaşına sebep olan Helena idi... Hades He- 
lena’mn çocuklarım İstemiyor da, benimkilerin kamna mı susamıştı? Yoksa 
mePun baban benden doğan çocuklara hiç sevgi duymuyor da Mehela- 
os’unkileri mi seviyordu? Kızını öldürene fena, cani bir baba denmez de, 
ne denir? İşte benim kanaatim. Fikrime ister iştirak eder, ister etmezsin. 
Ölen ablan da şimdi söz söyleyebilse, elbet benim gibi söylerdi. Ben
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yaptıklarıma pişman değilim. Sen beni haksız görüyorsan da, önce dü
rüst düşünmeğe çalış, sonra karşındakileri ayıplarsın.

ELEKTRA.— Bu sefer tahrike benim başladığımı, senin de sırf ce
vap verdiğini iddia etmeyeceksin. Fakat müsaade edersen, hem ölmüş ba
bamın, hem de kız kardeşimin namına hakikati söyleyeyim.

KLYİAİMESTRA.— Hay hay, sözlerine daima böyle başlasaydm, kar- 
şındakileri çileden çıkarmazdın.

ELEKTRA.— Söyleyeyim öyleyse: Babanı öldürdüm, diyorsun. Cür- 
mün haklı olsun, olmasın, zilletin daha büyüğünü itiraf eden bir söz var 
mı? Buna rağmen, babamı adalet uğruna öldürmediğim, bugün seninle 
beraber yaşayan fena adamın öğütlerine kapıldığını sana ispat edeceğim. 
Avcı Artemis’e sor, Aulis’te rüzgârlann esmesine engel olmakla, hangi cür> 
mü cezalandınyordu? Yoksa ben söyleyeyim, çünkü bunu tanrıçadan sor
mak günahtır. İşittiğime göre, babam bîr gün tanrıçahm korusunda dola
şırken, ayak sesiyle, benekli, boynuzlu bir geyiği kaldırmış ve hayVanı bo
ğarken ağzından gururlu birkaç sÖz kaçırmış. Bundan öfkelenen Leto- 
nun kızı geyiğin bedeli olarak, babamın kendi kızını kurban etmesi için 
Akhaia’lan  yollarından alıkoydu. İşte İphigenia bunun için kurban edil
di. Çünkü vatana ve İllion’a doğra yola çıkabilmek için başka çare yoktu. 
Bu yüzden babam uzun bir mukavemetten sonra, kızını istemeye isteme
ye, zora baş eğerek kurban etti; Menelaos’un uğruna değil. Hatta senin 
dediğin gibi de olsa, yani Menelaos’a yardım etmek için kızını feda etmiş 
de olsa buna kaişılık senin Öldürmen mi lâzıi)(idı?. Hangi kanuna göre? 
Dikkat et, insanlara böyle bir kanun koymakla, kendi felâket ve nedame
tine sebebiyet vermiş olmayasın! Zira biri için başka birini öldürmekte hakh 
isek, adalet yerine gelsin diye, en başta senin ölmen lâzım. Bak, gösterdi
ğin sebep boş bir bahane olmasın! Bütün bu iğrenç hareketlerinle baba
mın hangi cürümlerine mukabele ettiğini bana öğretmek lûtfunda bulu
nur musun? Babamın öldürülmesinde yardımcı olan cani ile bir yatakta 
yatıyorsun^ ona çocuk doğuruyorsun, namuslu bir evlenmeden doğan na
muslu çocuklarını yanından kovuyorsun. Bu hareketlerini nasıl da hoş gö
reyim? Yoksa bunları da mı kızının öcünü almak için yaptığını iddia ede
ceksin?..

Bu konuşmalar devam ederken M ürebbi gelir. Orestes’in bir yarışmada öldü
ğünü haber verir. Klytaimestra memmun: Elektra’nm bütün umutları kırılmıştır. 
Çok geçmeden Elektr?.’nin kız kardeşi Khrysolhemis, babasının mezarında kesil
miş *saçlar gördüğünü, Orestes’in sağ olabileceğini duyurur; arkasından Orestes
— gûya kendi küllerini getirpıek üzere — sarayın önüne gelir. Elektra’ya kendini 
gizlice tanıttıktan sonra, mürebbiden güvenliğin sağlandığı haberini alır ve içeri 
girerek annesini öldürür. Aigisthos, bir şeyden habersiz, Orestes’in ölmüş olduğu 
haberiyle sevinçli, saraya girer. Orestes tarafm dan cezası verilmek üzere yakalanır.

Sophokles
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A ç ı k l a m a l a r :

Bu tragedyada Agememnun’un oğlu Orestes ile kızı Elektra’nın, babalarının öcünü 
alm aları konu edilmiştir.

Başlangıçta, Orestes’i başka bir ülkede yetiştiren Mürebbi, ona sarayın çevresini tanı
tır ve yol gösterir. Orestes nasıl öç alacağını düzenler, mürebbisine yapacağı işleri söyler.

Sonra, Elektra’nm öç alma duygusu içinde, üzüntüsü ve düşündükleri açıklanır.

Sonraki karşılıklı konuşmalarla: Klytaimestra, kocasını öldürmede kendini haklı çı
karacak sebepleri sayar; Elektra da annesinin söylediklerini çürüterek gerçeklen ortaya koyar.

A r a ş t ı r m a l a r :

j 1 M ürebbi’nin konuşmasına dayanarak, Orestes’in hayat hikâyesini anlatınız. Mü- 
rebbi’nin Orestes üzerindeki etkisini belirtiniz.

2  — Orestes hangi düşüncededir ve kurduğu düzen nedirV

3 — Elektra’nın duygu ve düşüncelerini belirtiniz.

4 — Klytaimestra kendisini nasıl savunuyor?

5 — Elektra, annesinin sözlerine, inanıyor m u, babasını savunurken hangi sebepleri 
gösteriyor?

6 — Agamemnon tragedyasında tanıdığınız kişilerle buradaki kişileri duygularının 
gerçeğe yakınılğı bakımından, karşılaştırınız.

T ü r  - Ş e k i 1 :

Bütün tiyatro eserlerinde, okurun veya seyircinin baştan sona ilgisini üzerinde topla* 
yan ve ona etkili olan bir ANA OLAY vardır. Bu, KİŞİLERİN içinde yaşadıkları birçok 
OLAYLAR’la gelişir; DEKOR’da gösterilen belli yerlerde geçer.

Bütün olaylı sanat eserlerinde olduğu gibi, tiyatro eserlerinde de başlıca üç bölüm 
vardır; SERÎM , DÜĞÜM, ÇÖZÜM.

SERİM , olaylı sanat eserlerinde yer ve kişilerin iıamtıldığı ana olaya giriş yapılan bö
lümdür.

DÜĞÜM , ana olayın, olaylarla gelişen, okurda veya seyircide merak uyandıran bölü
müdür.

ÇÖZÜM, kişilerle, düğümler halinde gelişen ana olaym sonuca bağlandığı bölüm
dür.

Bir tragedya olan Elektra’nın, tragedya özelliklerini araştırınız ve eserin bölümlerini 
gösteriniz.
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K e l i m e l e r :

Ares
Artemis

Hermes

İnakbos

H arp  Tknrısı. 
Apollon’un  kızkarde- 
şi, ormanlarda yaşa
yan saffet ve iffet 
tanrıçası.
Zeus’un oğlu, tanrı
ların  habercisi, ölüle
r in  yol gösteric is i. 
Arolis bölgesinde a- ‘ 
Jcan bir nehrin tanrı
sı ve birinci Argos 
kralı. Kızı İo’ya Ze- 
üs gönül vermiş, fa
kat Zeus’ün kıskanç 
karısı Hera, genç kı

zı bir beyaz inek ha
line koymuş.

Leto : Zeus’ün sevgilisi A-
pollon ve Artemisin 
anası.

Likeios ; Tkn'rı A pollon’un takm a 
adı. •

Pelops : Agam em non’un dede
si.

Peı^ephone : H ades’in  karısı.
Photbos : A pollon’un  ışıklı, par- 

 ̂ lak anlam ına gelen 
bir adı.

prologoâ : Bir piyeste önce ge
len bölüm.

Pythina : A pollon tapmağı.

T a r t ı ş m a - Y a z m a  K o n u s u  '

“ BİT yanı dinlemeden karar veren; doğru karar verse bi
le, adaletsizlik etmiş olur.”

Seneca’m n bu  sözünü tartışarak açıklayınız.
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K O M E D Y A
XVII. yüzyıl Fransız edebiyatının ünlü 

komedya yazarı Moliere, (Molyer) eserlerin
de, toplum düzensizliklerini yerer; her çağ ve 
toplumda rastlanabilecek gülünç, ama düşün
dürücü kişileri sahnede canlandırır.

Aşağıda, onun Cimri adlı eserinin özeti
ni ve bu eserderı seçilmiş örnek parçaları oku
yacaksınız.

C i M R İl

H arpagon, adındaki cimri, oğlu Cleante (Kleant) ve kızı EHse (Eliz)’le yaşa
maktadır. N apoli’li genç Valere (Valer), Eli’se’i bir deniz kazasında kurtarmış, onu 
sevdiği için H arpagon’un evine vekilharç olarak girmiştir. Cleante, M ariane (Ma- 
rian) adlı genç ve güzel bir kızla evlenmek istemektedir.

Gençler evlenemeyecekleri; Harpagon da bahçede gömülü altınlarım a çalı
nacağı korkusu içindedirler.;.

Harpagon, uşağı Fleche’i (Fleş); şüphelendiği için kovar kendisinin Maria- 
ne’la (oğlunun sevgilisi) evleneceğini; oğlunu dul bir kadınla; kızını da Anselme 
(Anselm) adlı zengin bir yaşlı ile evlendireceğini açıklar. Elise, bu evlenmeye razı 
olmamaktadır.

Cleante da, M ariane’la evlenmek için para araştırırken, kendisine yüksek fa
iz ve birtakım  işe yaramaz eşyaları satın alma şartıyla para vermek isteyen babası
nın bu davranışını öğrenir. Onunla yüzleşir; tartışırlar. H arpagon oğlunu kovar; 
kendisinden para sızdırmak isteyen Froşine (Frozin) adlı bir düzenci kadını da al
datmayı başarır.

Üçüncü perdede, Harpagon, eylenmeyi düşündüğü M ariane’a ve kızını evlen
direceği Anselme’e bir akşam yemeği verecektir.

S A H N E  I

HARPAGON — Hadi, hepiniz buraya gelin de size akşam için emir
lerimi vereyim, herbirinizin yapacağmız işi söyleyeyim. Yaklaş bakalım, Cla- 
ude kadm, evvelâ senden başlayalım. (Kadının elinde süpürge vardır.) Alâ, 
işte silâh elde, hazırsın. Her yanı temizlemek işini sana veriyorum; ama 
dikkatli ol, mobilyeleri öyle pek hızlı ovuşturma eskitirsin. BunJan baş
ka, sofrada şişelere nezaret işi de sana ait olacak, bir tanesi kaybolur veya 
bir şey kırıhrsa hesabını senden soranm, parasını aylığmdan keserim.

(1) Cimri; Moliere. Çev.: Yaşar Nabi Nayır.
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JACQUES USTA.— Böyle cezalar pek işine gelir.

HARPAGON.— Hadi bakalım. Sen, Brindavoıne (Brendavuan), bir 
de sen Merluche (Merlüş); bardakian yıkayıp şarap doldurma işine de ikiniz 
bakacaksınız, ama yalnız susnyanlara vereceksiniz ha, yoksa birtakım mü
nasebetsiz uşakların yaptığı gibi adamın bardağını doldurup hiç aklında 
yokken içmeyi hatırlatmaya kalkışayım demeyin. Bekleyin de sizden bir
kaç kere istesinler, hele sofraya bol bol su getirmeyi hiç unutmayın.

JACQUES USTA.— Evet, susuz şarap başa vurur.

LA MERLUCHE.— Önlüklerimizi çıkaracak mıyız, efendim?

HARPAGON.— Evety misafirler gelmeye başladığı zaman; elbisele
rinizi kollayın ha, berbat etmeyin.

BRİNDAVOINE.— Efendim, ceketimin ön tarafında koskaca bir lam
ba yağı lekesi vardır, bilirsiniz.

LA MERLUCHE.— Benim de külotumun arka tarafı delik deşiktir, 
neredeyse haşa huzurdan...

HARPAGON.— yeter. Dikkatli davranır, arkanı duvardan yana, yü
zünü. de hep hep sofr^dakilere çevirirsin. Sen de hizmet ederken şapkanı 
hey şöyle tutarsın. (Harpagon, Brindavoine’a yağ lekesini nasıl saklayaca
ğını göstermek için şapkasını ceketinin önünde tutar.) Sana gelince, kızım, 
sofradan kaldırılacak artıklara gözkulak olur,, hiçbir şeyin çarçur olma
masına dikkat edersin. Böyle işler kızlara pek yaraşır. Ondan önce de ni
şanlımı iyi karşılamağa bak, seni ziyarete gelecek, beraberce panayıra gi
deceksiniz. İşitiyor musun?

ELİSE.— Evet baba.

HARPAGON.— Sen de çıtkınidım oğlum, büyüklüğün şanmdandır, 
deminki kepazeliğini affediyorum ama, sakın kıza surat asmaya falan kalk
ma, emi?

CLEANTE.— Ben mi, baba? Surat asmak mı? Ne diye surat asayım?

HARPAGON.—= Ne diye olacak? Babaları yemden evlenen evlâtların 
ne türlü davrandıklarını, üvey anaya ne gözle bakmak âdetinde oldukları- 
m biliriz. Ama şu zevzekliğini unutmamı istiyorsan, aklında olsun, kıza 
güler yüz göster, elinden geldiği kadar iyi karşıla onu.

CLEANTE.-^ Vallahi, doğrusunu ister misiniz, baba onun üvey an
nem oluşuna sevineceğim diyemem, yalan söylemiş olurum; ama onu iyi
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karşılamaya, kendisine güler yüz göstermeye gelince, bu hususta dedikle
rinizi harfi harfine yerine getireceğimi vadedebilirim.

HARPAGON.— Bari buna dikkat et de.
CLEANTE.— Hiç merak etmeyin, istediğinizden âlâsmı yapacağım.
JACQUES UŞTA.— Efendim, arabacınızla mı konuşmak istiyoı^u- 

nuz, yoksa ahçınızla mı? İkisi de benim.
HARPAGON.— İkisiyle de...
JACQUES USTA.— İyi ama, ilk Öne hangisiyle?
HARPOGON.— Ahçı ile.
JACQUES USTA.— Lftfen biraz bekleyin. (Sırtından arabacı kapu

tunu çıkarır, ahçı kıhğıyla görünür).
HARPAGON.— Bu merasim de ne oluyor, yahu?
JACQUES USTA.— Buyurun, sizi dinliyorum.
HARPAGON.— Jacques Usta, bu akşam yemeğe misafirler davet et>

tim.
JACQUES USTA.— Hangi dağda kurt öldü?
HARPAGON.— Söyle bakayım, bize güzel yemek pişirecek misin?
JACQUES USTA.— Neden pişirmeyelim? Siz yalnız paradan haber 

verin.
HARPAGON.— Al sana... Gene para! Başka bir şey bilmezler ki, za

ten: **Para, para, para...’’ para aşağı, para yukan. Dillerine pelesenk et
mişler bunu!

VALERE.— Münasebetsizlik olursa bu kadar olur. Bol para ile güzel 
yemekleri pişirmek de sanki marifetmiş gibi, yahu onu babam da bilir; 
ben usta diye az para ile sofra donatmasını bilene derim.

JACQUES USTA.— Az para ile sofra donatmak mı?
VALERE.— Nie sandın ya?
JACQUES USTA.— Vallahi, vekilharç efendi, benim yerime mutfa

ğa girip bu sırrı bize de öğretirsen iyilik etmiş olursun; her işe burnunu 
sokup bol keseden atmak kolaydır.

HARPAGON.— Kes sesini. Neler lâzım bakayım bu yemek için?
JACQUES USTA.— İşte vekilharcınız, işte siz! Az para ile size sofra 

donatsın bakalım..
HARPAGON.— E! Sorduğuma cevap ver.
JACQUES USTA.— Sofrada kaç kişi olacak?
HARPAGON.— Sekiz on kişi. Ama sen sekiz say: Sekiz kişilik ye- 

mikle pekâla on kişi doyar.
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JACQUES USTA.— öyleyse, dört türlü baş yemekle beş kap hafif ye
mek lâzım»» Etler... Börekler...

HARPAGON.— Yediği naneye bak! Yahu bu kadar yemekle koca bir 
şehir halkı doyar.

••••

VALERE.— Yaşam için yemeli, yemek için yaşamamalı.
HARPAGON.— Ya! Duydun mu? Hangi büyük adam söylemiş onu?
VALERE.— Adı hatırımdan çıkmış.
HARPAGON.— Unutma da yaz bana bunu; yemek odasının ocağı 

üstüne altın yaldızla yazdıracağım.

, Biraz sonra akşam yemeğine gelen Mariane, hiç beğenmediği H arpagon’un, 
sevdiği Cleante’m babası olduğunu öğrenir. Harpâgon da oğluyla M ariane ara
sındaki bağı anlayarak onu tekrar tekrar kovar. Bu arada birçok düzenler kurul
muştur. Uşak Fleche, H arpagon’un bahçede gömülü çekmecesini çalmış, bundan 
Cleante’ı haberdar etmiştir. Az sonra soyulduğunu anlayan Harpagon aşağıdaki 
monoloğu söylemeye başlar;

S A H N E  V I I

HARPAGON, (bahçeden imdat çağırarak şapkasız gelir.) — Hırsız 
var! Hırsız var! Katil var! Yangın var! Allahım sen yetiş! Mahvoldum. Bo
ğazladılar beni, paramı çaldılar. Kim çaldı? Nereye kaçtı? Ne oldu? Nere
de saklanıyor? Nsıiıl bulayım onu. Nereye koşayım, nereye koşmayayım? 
Şurada olmasın? Burada olmasın? Hırsız kim? Dur. Haydut, ver paramı... 
(kendi kolunu tutmuştur.) benmişim! Zihnim altüst olmuş, neredeyim, 
kimim, ne yapıyorum, farkında değilim. Ah! Paracıklarım! benim canım, 
ciğerim! Seni elimden aldılar; Seni kaybettim, mesnedim, tesellim, saade
tim elden gitti; Artık işim bitti benim, bu dünyada fazlayım.ben artık; sensiz 
nasıl yaşarım ben? Bitti, artık dayanamıyorum, ölüyorum, öldüm gömdü
ler beni, Allah rızası için beni diriltecek kimse yok mu? Bana paramı ver
sin, yahut kimin çaldığını bildirsin. Ha? ne dedin? Kimseler yokmuş. Be
ni soyan her kim ise zamanını iyi hesaplamış; tam o oğlum olacak alçakla 
konuştuğum sırada işini görmüş. Gideyim polis çağırayım, bütün ev hal
kını işkenceye koydurayım. Hepsini sorguya çektireyim: Hizmetçileri, uşak
ları, oğlumu, kızımı, kendimi bile! Aman ne çok adam toplanmış buraya. 
Gözüm hangisine gitse içime bir şüphe düşüyor, hangisine baksam çalan
dan mı bahsediyorlar? Nedir o yukarıdaki gürültü? Hırsız orda mı yok
sa? Ne olursunuz beni soyanı gören, bilen varsa Allah rızası için söyleyin, 
aranızda saklanmış olmasın sakın? Hepsi bana bakıp bakıp gülüyorlar.
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Göreceksiniz bu iıırsızlıkta lıepsinin parmağı var. Çabuk, komiserler, zap
tiyeler, çavuşlar, yargıçlar, bukağılar, zincirler, darağaçları, cellâtlar çabuk 
yetişsinler. Herkesi astıracağım, gene paramı bulamazsam kendimi de asa
cağım.

Son perdede soruşturm a için gelen komisere, Jacques Usta, dayak yediği Va- 
lere’den öç alm ak için, çekmeceyi onun çaldığmı söyler. Valere sorgusu sırasmda 
Elise’le olan bağmtısmı açıklar. Bu sırada Anselme’in gelmesiyle de, Valere ile Ma- 
rianne’ın, Anselme’in çocukları olduğu ortaya çıkar.

Sonunda, Val^re’in Elise’le; Cleante’m da M aiane’Ia evlenmeleri şartı ileri sü
rülerek H arpagon’a  çekmecesi geri verilir.

Moliere

A ç ı k l a m a l a r :

Moliere’in bu komedyasında, konuşma ve davranışlarıyla bir cimri karakteri yaratılı
yor.

Okuduğunuz örnek parçalardan birincisi, konuklan için vereceği akşam yemeğinin 
hazırlıklarında, Harpagon’un hizmetçilerine, kızına ve oğluna, kendi kişiliğini gösteren buy
ruklarda bulunduğunu; ikinci örnek parçada, paraların çalınması üzerine, yine onun ka
rakter özelliğini belirten çılgınca davranış ve konuşmalarını görüyoruz.

H arpâgon’un cimriliğine değinen konuşmaları; Jacques Usta’mn onunla alay eden 
sözleri, güldürücü öğelerdir.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — “ Hangi dağda kurt öldü” , “ dile pelesenk etmek” , “ her işe burnunu sokmak”, 
“ bol keseden atm ak”  gibi deyimler hangi anlamda kullanılmıştır?

2 — H arpagon ve Jacques Usta’nm sizi güldüren sözlerini gözteriniz ve neden güldü
ğünü açıklayınız.

3 — Tanıdığınız kişilerin karakter özelliklerini belirtiniz.
4 — Bu komedya size neler düşündürüyor; hangi sonuçlara varıyorsunuz?

T ü r - Ş e k i l :

Bir KOMEDYA’dan iki örnek parça okudunuz.

kO M £D Y 4, bayatın gülünç yönlerini, güldürmek ve düşündürmek amacıyla sahne
de yansıtmak için yazılmış tiyatro eserlerine denir.

Klasik komedyanın özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:
1 — Konu, yaşanılan hayattan ve günlük olaylardan seçilir.
2 — Kişiler, halktan ve yüksek zümreden her çeşit insan olabilir. Kişiliklere uygun 

her türlü  söz ve söyleyişe yer verilir.
3 — Kişilerin her çeşit (öldürme, yaralama gibi) davranışları sahnede geçebilir.
4 — Üç birlik kurahna uyulur.
5 — Çoğunlukla foeş perde olarak yazılır.
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Eskt Yunan’da, tragedya olduğu gibi, komedyalar da m anzum dur; bunlarda da koro
ya ve diyaloglara yer verilir.

Son yüzyıllardaki komedyalar böyle sayılı kurallara bağlı olarak yazılmamakta; ya
zarın isteğine uygun olarak düzenlenmektedir.

Bugün komedyayı birçok çeşitlerde görüyoruz:
KARAKTER KOMEDYASI, bir karakterin gülünç yönlerini yansıtır.
TÖRE KOMEDYASI, bir toplumdaki gülünç yönleri ele ahr.
ENTRİKA KOMEDYASI (VODVİL), amacı yalnız güldürmek olan, türlü  düzen ve 

olaylarla seyirciyi meraklandıran komedyadır.
SATİR, nazım ve nesir kanşık yazılan, toplum ve kişilerin kötü yönleriyle alay eden, 

onları yeren komedyalara denir.
Okuduğunuz komedyadaı, komedya özelliklerini araştırınız.

T a r t ı ş m a - Y a z m a  K o n u s u

Tek başına para (zenginlik), insanı mutlu kılar mı? Tar
tışınız.
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D R A M
Hürriyet şairi olarak tanınan Namık Kemal, 

aynı zamanda ilk tiyatro yazarlarımızdandır. 
Aşağıda onun, 1873"de oynanan ve Magosa'ya 
sürülmesine sebep olan Vatan-yahut-Silistre adlı 
tiyatro eserinden bir bölüm okuyacaksınız.

Namık Kemal bu eser için:
*‘Silistre*nin mevzuu müellifinin hayali de

ğildir. Benim yaptığı şey Kümelinde Mahmud-ı 
Sânı zamanındaki Şumnu muhasarasında nak
lolunan bir hikâyeyi bir dereceye kadar tevsî için 
gördüğüm mecburiyet üzerine Kırım muharebesi 
sırasında vukubulan Silistre muharebesine nak
letmekten ibarettir ve rnaksad-ı te lif ise millette 
olan hissiyat-ı vatan perverâneyi tasvir idi; tiyat
ro yazmakta maharet göstermek değil i d i , d i 
yor.

V A T A N  —Yahut— S İ L İ S T R E

İslâm Bey, sevgilisi Zekiye’den ayrılarak gönüllülerin başında Silistre savun
masına katılacaktır. O nun gönüllülere: “ Beni seven hiç bir vakit ardımdan 
ayrılmaz”  dediğini işiten Zekiye arkasından erkek kılığına girerek Silistre’ye gi
der. O rada kendini “ Â dem ”  adıyla tanıtır; Miralay Sıtkı Bey’in, kaleden çıkma
sına izinli olduğunu söylemesi üzerine, gerekirse ölebileceğin! ileri sürerek kalede 
kalmayı başarır. Bu sırada İslâm Bey ağır yaralıdır; ona bakm ak görevini kendi 
üzerine alır.

Sıtkı Bey, bir olay yüzünden ordudan ayrılmış, sonra ad  değiştirerek yeni
den orduya girmiş ve albaylığa yükselmiş değerli bir askerdir. Âdem’i.üç yıl önce 
ölen oğluna benzetir.

On iki gündür kendinde olmayan İslâm Bey, top sesleriyle uyanınca, bir kö
şeye gizlenen Zekiye’yi sesinden tanır. Bir süre sonra İslâm Bey iyileşir.

Düşmanın hücum  edeceği öğrenilir; Savaş tram peti çalmır.

(Üçüncü Fasıl)

Dördüncü Meclis 

Sıtkı Bey — îslâm Bey — Zekiye

SITKI BEY.— (îslâm Beyin önünü alarak) Sen biraz dursana. Böyle 
hücumlara onlar da kâfidir... Bilir misin ki kale muhataradadır. Ne im
dat gelir, ne zahire var, ne para var, ne zabit kaldı. Allah bilir amma dev
let bu kaleyi gözden çıkarmış.
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İSLÂM BEY.— Bey o nasıl lâkırdı! Hiç devlet kalesini gözden çıka
rır mı? Serdar ne yapsın? Düşman çok, asker az. Onlar bizim gayretimize 
güveniyorlar da tertiplerini bozmuyorlar. Keşke göğsüme birinci dokunan 
kurşun canımı alaydı da sizden bu sözleri işîtmeseydim.

SITKI BEY.— Oğlum ben kalenin teslimini düşünmüyorum. Kurtar
mağa bir çare arıyorum. Kaleyi teslim etmek isteyen seninle müzakere et
mez a...

İSLÂM BEY.— Kurtarmağa çare... Kavga ederiz... Ölürüz... Teslim 
olmayız... vesselâm.

SITKI BEY.— Kaleyi kurtarmağa daha güzel bir çare var. Gerçekten 
ölecek adam ister.

İSLÂM BEY.— Ben daha ölmedim.
SITKI BEY.— Ölmedin ama hastasın.
İSLÂM BEY.— Süphanallah! Hasta olan ölmez mi? Beyim siz reyi

nizi söylemeğe bakınız. Ben vatanım için hasta iken de ölürüm, sağ iken 
de ölürüm. Bir kere ölsem, dirilsem yine ölürüm.

SITKI BEY«— Bu gece düşmanın ordusuna girer, cephanesini ateşle
yebilir misin?

İSLÂM BEY.— Ateşleyebilirim. Hattâ iktiza ederse üzerine oturur, 
öyle ateşlerim. Fakat orduya girmek mümkün olur mu? Orasını bilemem.

SITKI BEY.— İşte mesele orada yaî Tasavvurum âdeta delilik gibi 
görünür. Yüzde bir ümit var ya yok... Kusuru beyhude tutulup kuışuna 
dizilmekten ibaret... Etinden tutup da cephanenin başına götürmek müm
kün olsa muhatarayı gözüne alacak halde bin kişi bulursun. Bu kadar ha- 
tarh zamanlarda muhâl görünen çarelere de imkân vermeğe çalışmak lâ
zım gelir. Bu bence bir itikat! Hatta karar verdim. Akşam gece orduya 
gireceğim. Yalnız yanıma bir arkadaş arıyorum.

İSLÂM BEY.— Teşebbüsüne ben kâfi değil mi idim?
SITKI BEY.— Eğer bir kişi kâfi göreydim yapacağım şeye şimdiye ka

dar teşebbüs etmez miydim sanırsın?
İSLÂM BEY.— Bey bu nasıl tasavvur? Bu tabya, senin vücudunla 

duruyor. Bahadırâne bir hareket için maksadı mı hebâ edeceksin?

SITKI BEY.— Burada bu kadar mektep görmüş, bu kadar her rüt
beyi bir kavgada kazanmış zabitlerimiz var... Ah! Hasta idin! Görmedin 
ki ne mertlikler ettik. Düşman her gün kırkar, ellişer bin kişi ile hücum 
ederdi. Bizimkilerin ikişer üçer bin kişisi bir yere toplanınca tabyaları mu
hafazaya kanaat etmezlerdi. Meydan muharebelerine çıkarlardı. Bir kılıç, 
on, on beş süngü ile çarpışırdı. Dizler, tırnaklar bayağı silah kuvvetim bul
muştu. Yanar kumbarayı kucaklayıp da düşmanın kafasına atanları mı
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ararsın? Kesilmiş kolunu yerinden kopanp da eline silap edenler mi ek* 
sikti? Allah bilir kavgalarımızı göreydin, Şehname hikâyelerinin gerçek ol
duğuna hükmederdin. Emin ol! bu askerin her biri bin cam olsa yerir de 
kalenin bir taşını vermez.

İSLÂM BEY.— (Gözlerini silerek) Ben de kız çocukları gibi memnu
niyetimden ağlıyorum. Bilirim! Asker kaleyi vermez. Fakat düşman zorla 
alır. Paşa şehit oldu. Sen de kendini telef edersen harbi kim idare edecek? 
Herkesin kalbinde gördüğün kuvveti fikrinde görüyor musun? Senden rey 
alamayınca kimin ne iş görebildiği var? Hem kendini helâk edeceksin, or
dunun başını, beynini parçalayacaksın; hem sonra kollar, ayaklar çahşır 
diyorsun. Allah aşkına etme!... Vatanıma merhamet et.

SITKI BEY.— Ne yapacağım evlât. En son çareyi bir adama nasıl teslim 
edebilirim. Ya teşebbüs arasında yardıma muhtaç bir iş zuhur ederse? Or
duya tebdil girilecek... Kim bilir, ne olur ne olmaz.

ZEKİYE.— (Bulunduğu köşeden çıkar) Mademki iki kişi lâzım. Biri 
de ben olurum.

SITKI BEY.— O kim? Ah biçare çocuk! Sen yerinde otur.
İSLÂM BEY. (Zekiye’ye)— Ne söylüyorsun?

ZEKİYE. (Islâm Bey’e)— Merhametsiz, mezannm bir parçası yerini 
de mi benden esirgeyeceksin? (Sıtkı Bey’e) İhsan buyurun, siz ölmeğe bir 
adam arıyordunuz. Öldürmeğe muktedir değilsem ölmeğe pekâlâ mukte
dirim.. Evvel de söylemiştim. Rumeliliyim, biraz lisan bilirim. TebdiUik de 
bana sizden kolaydır. Tebdil girdiğim yerde kendimi pek çabuk tanıtmam. 
İnanmazsanız İslâm Bey’e sorun.

İSLÂM BEY. (Tereddütle)— Çocuk halkı gibi görünür.

Beşinci Meclis 

Evvelkiler — Abdullah Çavuş

ABDULLAH ÇAVUŞ— Yine karşıda asker toplanıyor. Galiba hü- 
cum var. Sizi tabyaya çağırıyorlar.

SITKI BEY— Abdullah.
ABDULLAH ÇAVUŞ.— Efendim.
SITKI BEY.— Buraya gel. Şu kale uğruna ölmek elinden gelir mi?
ABDULLAH ÇAVUŞ.— Ölürüm. Kıyamet mi kopar?

SITKI BEY.— İslâm Bey bu gece bir yere gedecek. Beraber gidebilir 
misin? Fakat yüzde doksan dokuz kuı^una dizilmek var.
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ABDULLAH ÇAVUŞ.— Kuışuna dizilirsem kıyamet mi kopar?
SITKI BEY.— Aferin Abdullah! Haydi tabyaya gidelim. Bakalmı bu

günkü düğünümüz nasıl geçecek? İşimizi de orada konuşuruz.

ZEKİYE. (Sıtkı Bey’e)— Beyefendi kulunuzu neden o kadar hakir 
gördünüz?

SITKI BEY.— Hayır çocuğum, sen de gideceksin. Üç olursanız iş da
ha metin olacak... Abdullah da lisan bilir.

Böylece cephaneliği ateşlemekle görevlendirilen İslâm Bey, Zekiye (Âdem) ve 
Abdullah Çavuş kaleden ayrılırlar. Sıktı Bey heyecanla sonucu bekler.

Düşman artık  geri çekilmeğe başlamıştır. Abdullah Çavuş, sonra İslâm Bey 
dönerler. Sıtkı bey onların başarılarını kutladıktan sonar Âdem’i sorar. İslâm B ^ , 
konuşma sonucunda gerçeği açıklar. Zekiye’nin, Sıtkı Bey’in (Ahmet Bey) kızı ol
duğu ortaya çıkar; düğün kararlaştırılır.

Bir bölük asker marşlar söyleyerek geçer. Hep birlikte “ Yaşasın vatan, yaşa
sın O sm anhlar”  diye bağım lar.

N^mık Kemal

A ç ı k l a m a l a r :

Özetinden de anlaşılacağı gibi Vatan -yahut- Silistre’de ana duygu “ yurtseverlik” ; ana 
düşünce de “ Yurtseverliğin bütün sevgilerden üstün olduğu”  dur.

Zekiye herşeyden önce İslâm Bey’i sevmekte, onun için her türle fedakârhğa katlan
maktadır. İslâm Bey ise, yurdunu, çok sevdiği Zekiye’den bile üstün tutar. Eserdeki öbür 
kişiler de aynı duygu içindedirler. Kaleyi savunma konusunda sanki yarış ederler.

Namık Kemal, eski dil ve edebiyatın etkisi altında yetişmiş olduğu halde, bütün tiyat
ro eserlerinde olduu gibi, bu eserinde de “ sahne dili”  ne önem vermiştir. Konuşmalar, ko
nuşanların kişiliklerine uygun, sade bir anlatım la düzenlenmiştir.

Okuduğunuz yazıda, “ m uhatara, rey, iktiza, muhal, itikat, bahadırane, heba”  gibi 
yazarın kurtulam adığı yabancı kelimeler de vardır.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Sıktı Bey: “Allah bilir ama, devlet bu kalej'i gözden çıkarmış”  diyor. Bu sözün 
asıl anlamı sonradan hangi sözlerle veriliyor? Ve bunun İslâm Bey’deki tepkisi ne oluyor?

2 — Abdullah Çavuş, eserin birçok bölümlerinde olduğu gibi, sözlerini çoğunlukla 
“ kıyamet mi kopar”  ile bitirir, Bu sözlerden Abdullah Çavuş’un kişiliğini ve esere kazan
dırdığı niteliği belirtiniz.

3 — “ Bahadırane bir hareket için m aksadı hebâ etm ek”  sözünü, ilgili cümlelerden 
yararlanarak açıklayınız.

4 — Sıtkı Bey’in “ Bakalım bugünkü düğünümüz nasıl geçecek?”  cümlesinde ki 
“ düğün”  hangi anlam da kullanılmıştır?
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5 — İslâm Bey’in yurtseverliği herşeyden üstün tuttuğunu hangi sözlerinden anlıyor
sunuz?

6.— Zekiye’nin konuşmalarından, onun hangi duygular içinde bulunduğunu açıkla
yınız.

7 — Konuşmaların, konuşanların kişiliğine uygun olduğunu örnekler göstererek be
lirtiniz.

T ü r - Ş e k i l ;

DRAM  özelliği taşıyan b ir tiyatro eseri tanıdınız.
DRAM, hayatı olduğu gibi, bütün acıklı ve gülünç yönleriyle sahnede göstermek ama

cıyla yazılmış tiyatro eserlerine denir.
Dram, konu, kişiler, olaylar, dil ve anlatım, perde sayılan bakım ından belli kurallara 

bağlı değildir. Genellikle gerçeğe uygunluğa önem verilir.
M üzikli bir dram olan MELODRAM; cin ve peri m asallarına dayanan FEERt, bir 

bakıma dram  özelliklerini gösteren çeşitlerdir. ■
Vatan -yahut- Silistre, özellikleri bakımından bir DRAM  sayılabilir; Tanzimat edebi

yatı döneminde yazılmıştık
Edebiyatımızda Batılı anlamda ilk tiyatro Tanzimat edebij^tı ile başlar. İlk tiyatro 

eseri Şinasi’nin ‘̂Şa’r  Evlenmesi”  adlı komedyasıdır (1859).
Tanzim attan önce, KARAGÖZ, ORTAOYUNU, tiyatro yerini tu tan  oyunlardı.
KARAGÖZ, belli kişileri (Karagöz, Hacivat) olan bir hayal oyunudur. Bu oyjında Ka> 

ragöz, yan aydın olan Hacivat’ın söylediklerine aykırı anlam lar vererek komik öğeyi j^ra- 
tan gerçekçi b ir halk tipidir.

ORTAOYUNU’nda da belli kişiler (Pişekâr, Kavuklu...) vardır. Seyircilerin çevrelediği 
bir alanda önemsiz birkaç eşya (masa, sandalye gibi) dekor yapılarak oynanır. Bu oyunda 
tuluat ve cinaslı konuşmalar, tekerlemişler önemlidir.

Türk tiyatrosunun başlangıcı bazı araştırmalar tekerlemeler önemlidir.
Türk tiyatrosunun başlmgıcı bazı araştırmalar sonucu zamanımızdan dört bin yıl ön

cesine gider(l).
M.Ö. 2000 yıllarında epik nitelik taşılan iki tiyatro eserinin oynandığı, bu araştırma

lar sonucu ortaya çıkmıştır.

K e l i m e l e r :

bahadırane
beyhude
hebâ’
helâk

ihsan
iktiza
İ’tikad

Yiğitçe.
Yok yere, boş. 
Boşuna.
Mahvolma, ölme; 
harcanma.
Bağış, iyilik. 
Gerekme.
İnanç.

muhal : Olmayacak imkânsız, 
muhâsara : Kuşatma, etrafını 

çevirme, 
muhatara : Tehlike, 
müellif : Kitap yazan, eser sâ- 

hibi.
rey : Düşünce, oy.

(1) Tiyatro tarihi - Bedrettin Tuncel, 1938. (Belgrad Politika gazetesi, M. Nikoliç: “ 4(X)0 
yıl önceki Türk Tiyatrosu”  adlı makale.)
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sanı
Serdar
siiphanallâh

tasavvur
tebdil

: İkinci.
: Başkomutan.
: (Şaşma bildiren ün

lem.) Allahm adını 
anarım.

: Düşünce.
: (Burada) elbise de

ğiştirme.

te’lif : (Eser) yazma, 
tevsî : Genişletme, genişleme, 
vesselâm : A rtık bitti, 
zabit : Subay, 
zuhur : Görünme, meydana 

Görünm e, meydana 
çıkma.

T a r t ı ş m a - Y a z m a  K o n u s u

Günlük hayatımızda hangi davranışlarımız aynı zaman
da yurtseverliğimizin birer sonucudur? Tartışımız.
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PİYES Sahne eserlerinin genel adı (oyun).
PERDE A na olayın bölümlerinden her biri. Edebiyatımızda buna E \S IL  

adı da verilmiştir.
SAHNE- Kişilerin girip çıkmalarıyla değişen perde bölümlerinin her biri 

(Bazı tiyatro eserlerinde MECLİS, sahne karşılığı kullanılmış
tır). Oyunun oynandığı yer.

TABLO Bir perde içindeki değişik bölüm.
KULİS 'Sahne arkası.
AKSESUVAR Dekor için yararlanılan şeyler.
DEKOR Oyunun geçtiği yeri canlandıran, sahnedeki eşyanın ve görünü

şün tümü.
M İZANSEN Oyunun sahneye konulması işi.
REJİSÖR Oyunu sahneye koyan, yürüten.
AKTÖR Erkek oyuncu.
AKTRİS Kadın oyuncu.
FİGÜRAN Oyuncularda konuşmayan veya çok az konuşan, tamamlayıcı rol

de oyuncu.
SUFLÖR Oyunculara rollerini fısıldayan.
ROL Oyuncunun sahnedeki görevi.
MAKYAJ Oyuncunun rol gereği yüzünde yaptığı değişiklik.
JEST Rol gereği yapılan vücut hareketleri.
MİMİK Rol gereği yüz ifadeleri. •
MONOLOG Sahnede bir kişinin konuşması.
DİYALOG İki kişinin karşıhklı konuşması.
TİRAT Sahnede, bir söylevci gibi, yapılan uzun konuşma.-
TULUAT Oyuncuların, esere bağlı kalmadan, zekâ ve kavrayışları derece

sinde başarı sağladıkları konuşma ve davranışları.
ADAPTASYON Yabancı bir eserdeki yabancı öğe ve özellikleri yerlileştirme.
ÇEVİRİ Yabancı bir eseri yerli dile çevirme.
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h i k a y e  — r  o  m  a  n

Hikâye ve rom an’ın kaynağı destan ve masallardır.
XIV. yüzyılda, hele Rönesansla, destanlar önemini kaybedip okum a yazma yaygınla

şınca destanın yerini tu tan  bazı HİKÂYE’ler görülmeğe başladı.
İlkin İtalya’da yazılmış olan bu hikâyeler, başlangıçta, yalnız b ir olay anlatıyor; halk 

hikâyesi ve destan niteliği gösteriyordu. Zam anla bunlar, Roma İm paratorluğunda halkm 
konuştuğu bozuk Latince ve Rom an diliyle yazılan büyük hikâyeler olarak ortaya çıktı 
ve ROMAN adım  aldı.

Rönesans’tan sonra sanatta ve düşüncede görülen gehşme, hikâyeleri de etkiledi. Bu 
defa, olaydan başka, insanın yaşadığı çevre; onun karakter duygu ve düşünceleri de önem 
kazandı. Gittikçe gelişen roman, özellikle XIX. yüzyılda bugünkü anlamını buldu.

Bugün hikâye ve romanı şöyJe tanımlayabiliriz:
HİKÂYE, insan hayatının bir yönünü gerçeğe uygun olarak anlatan kısa sanat eserle

ridir.
ROMAN, insan hayatının çeşitli yönlerini; çevre karakter, duygu ve düşünceleriyle, 

gerçeğe uygun olarak anlatan, uzun sanat eserleridir.
Hikâye ve romanlar, konularına, etkilendikleri akım lara veya taşıdıkları toplum sal ve 

kişisel özelliklerine göre adlandırılırlar:
Konularına göre, tarih  konulannı işleyen romanlar, serüven ve polis romanları...
Akım ların etkisinde yazılmış olanlar, romantik, realist ve naturalist (gerçekçi) roman

lar... .
Ruhsal.tahlillere (çözümlemelere) ağırlık veren psikolojik romanlar.
Toplum konularında; töre romanları, yabancı toplum ları tanıtan ekzotik romanlar.
Bir görüş veya düşünceye savunan tezli romanlar...
Bir rom an bu  nitelik ve özelliklerden birkaçını da üzerinde toplayabilir.
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H İ K Â Y E
Roman ve hikâye türündeki eserleriyle ta

nınmış olan yazarlarımızdan Hüseyin Rahmi 
GÜRPINAR (1864 -1944), bütün eserlerinde 
*Hbplum için'’ ilkesine bağh kalmıştır. Ele al
dığı konular ve kişiler, gözlem yoluyla çevre
sinden seçtiği konular ve kişilerdir.

Aşağıda yazarın bir hikâyesini okuyacak
sınız.

T O S U N’ ■

Sülüklü’nün dar, dolambaçlı sokaklarından birinde çıplak ayakların
daki takunyalarım bozuk kaldırımların üzerinde at nalı gibi takırdatarak 
koşan bir kız çocuğu, viran bir evin önünde durdu. Kapı tokmağmı bir> 
kaç defa vurdu. Açan olmadı.

Birbirine yaslanmakla ayakta durabilen bu kağşamış evceğizler san
ki bir sırada uyuyorlar... Yerde, duvar üstünde sönük bakışlarla ağır ağır 
gezinen tüyleri seyrelmiş, karnı karnına yapışmış birkaç aç kedi sokağın 
hareketsizliğini canlandırıyor... Cumbaların birine asılmış küçük kafeste
ki saka kuşu, mahpesinin çubuklarını gagalayarak aşağı, yukarı çırpım- 
yor.

Takunyalı kızın elinde küçük bir kâse var. Açılmayan kapının tok- 
mağma bir daha yapıştı... Tak, tak,tak...Gene çıt yok... Bu defa çocuk si
nirlendi, tokmağım oyuncak yaparak tak, taka, tak, taka... tak, taka, tak, 
tuhaf bir kadans tutturdu. Ve bu takırtmın âhengiyle gittikçe cezbelene
rek elindeki kâse muhteviyatının çalkana çalkana yarısını döktü.

Nihayet içeriden kart, kısık bir ses fışkırdı:
— O takırtıyı yapan, ellerin ilahi teneşire gelsin emi? Ben alil vücut 

bir kadınım. Hangi bir işe yetişeyim? Sizi kapı dibinde mi beklemeli? Ter* 
biyesiz... Patladın ıhı? Ne oluyorsun? Biraz bekle.

Bu taltifkâr sözlerle kapı açılır. Kızcağız kırçıl saçları didiklenmiş yün 
gibi şakaklarına yapışmış koca kafalı, kısa yuvarlak ellilik bir kadınla kar
şılaşır. Bu muvacehede kocakarı öfkesini yenmek lüzumuyla sözünü de
ğiştirerek:

— A Zehra, yavrum, sen misin? Bilemedim, lâfımı geri aldım. Darıl
ma... Çok yaşayacaksın inşallah... Elindeki kâsede ne var?

— Okunmuş su... Annem yolladı. Amcama içirecekmişsin.
— Ha... ha aklıma geldi... Söylediydi. Kazancılar şeyhi Mümin Efen

diye okutacaktı. Nerede buldu bu adamı?
— Sus teyze, adını söylemek yasakmış...
— Hastaya nasıl içirilecekmiş bu su?

(1) Hüseyin Rahmi Gürpınar, Namusla Açlık Meselesi (1945).
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— Bilmiyorum. Annem gelip kendisi tarif edecek...
Kız arkasma bakarak:
— Annem işte geliyor» dedi.
Morarmış bir çift baldırın altında takırdayan sesler gittikçe yaklaşı

yordu. Günlerden beri tuvaleti ihmal edilmiş saçaklı bir baş, yamru yum
ru kaldırımların üzerinde sallanan vücutla beraber sarsılarak gelebildi.

Hane sahibi sordu:
— Emine, nasıl becerdin bu işi?
— Artık sorma... Sus... Kimsecik duymasın. Şeyh okumaya korku

yor. Nasılsa işte gizli mizli okuttum.
— Nasıl içirilecek?
— Üç Kulhüvallahü bir Elham okuyacaksın. Bu suya üfleyip içire

ceksin...
— İki rahmetin biri değil mi? Ya iyi olacak, ya ölecek.
— Rabbimin işine karışılmaz... Fakat demelerine bakıhrsa öyle..
— Hey ağzını öpeyim kardeş... O ölmezse ben öleceğim. Toprak ke

sildi, kaldırıp koparamıyorum. Gençliği, paraiı-zamam ellere yaradı. Bu 
könkürlemiş hali bana kaldı... Yukarı çıkalım da bir bak. Daha ne kadar 
yaşar? Bir tahminleyiver...

İki kadın, çocuk, birinci kata çıkarlar... Mevsim sıcak bir sonbahar. 
Cenuba nazır küçük bir sofayı dolduran güneş, yaz gibi ısıtmış...

Bir kenarda, delikli koltuğu üzerinde kır sakalh menzul bir ihtiyar 
oturuyor. Orada, burada bulaşık kaplar... Telveli fincanlar. KirÜ bezler, 
süt, şeker, yemiş döküntüleri... Ortada biri gezindikçe küme küme sinek
ler bir yerden kalkıp diğer taraflara taksim oluyor... Menzulün suratında, 
ellerinde nafaka arayanlar yer değiştirmeye nazlanıyorlar.

Meflûç adam: Âdeta şişman, geniş omuzlu, göbekli, kırmızı yüzlü, 
gür kaşlı. Hareketten kalmış vücudunun bütün ifadesi yumru alnının al
tındaki gözlerine toplanmış. Yüzünün aşağı kısmını çevreleyen top saka
lında bir nevi halâvet var...

Menzulün zevcesi Hayriye Hanım, komşusu Emine’yi yakasından çe
kerek:

— Gel kardeş bak. Bunda hastaya benzer surat var mı? Pancardan 
kırmızı. Malak gibi bıngıl bıngıl. Böyle hiç kımıldamadan lök gibi oturu
şunu bana eziyet olsun diye inadına yalancıktan yapıyor sanıyorum.

Komşu kadın hastayı çok sağlam bulduğuna teessüfünü bildirir bir 
yüz buruşukluğuyle.

— Vah zavallı Hayriye, sen daha bundan çok çekeceksin. Bu, bu ayın, 
Öbür ayın işi değil. Anladın mı? Allahın hikmeti, niçin böyle oturdukça 
semiriyor?
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— Nasıl semirmez Emineceğim? Bu herifin tıkmdığı fil yese çatlar. 
Biraz aç kalsa danalar gibi bağırıyor... Yiyecek yetiştiremiyorum billâhi... 
Pişir... Kotar tık tıkıştır, sonra temizle...Baksana gemiaslanına döndü. Gö
renler **tosun”  olmuş diyorlar...

— O da ne demek?

— Ne demek olacak... Tos vurarak Azraili korkutmuş demek... Böy
le yer içer, yıllarca ölmez demek.

— Rabbim acısın, kardeş sana da... Ona da..

Bu menzul tosun, kulağı dibinde edilen bütün bu sözleri işitip anlı
yor, gözlerini bel bel bu insafsıziarın üzerinde gezdiriyordu.

Hayriye Hanım üç Kulhüvallahü bir Elham okuyup kâseye üfledik
ten ve ‘^Rabbim tesirini göstersin”  duasmdan sonra bu nefesli suyu ihti
yarın çenesine yaklaştırarak:

— İç bunu...
Menzul adam buruşuk yüzle red tavrı gösterir...
Hayriye Hanım pür hiddet haykırır:

— Görüyor musunuz a dostlar? Kendisini zehirleyeceğim diye ben
den şüpheleniyor. Canımı dişime takıp bu herif için bu kadar didiniyo* 
rum da bakınız hiç iyilik biliyor pıu? Bu nankörlüğe tahammül olunur 
mu?

Kâseyi zavallının burnuna sokarak:
— İç diyorum sanal...
Hasta bu ikramdan ağzını kaçırmaya uğraşır. Ve anlaşılmaz bir şey

ler homurdanır.

Bu işe koyuldukları esnada Hayriye Hanım açar ağzını yumar gözü*
nü...

— Komşucuğum, bu herife adlan sanlan Muhasebeci Reşit Efendi der
ler... Yalnız bu işle kalmadı. Müfettişliklere gitti. Defterdar muvanlikle- 
rinde bulundu. Avuç avuç paralar kazandı. Ona para tutmadı. İşret, çüm- 
büş, kadın, kumar, her gece bir ziyafette...

Dertlerini döktükçe ateşlenen Hayriye Hanım omuzlarından tuttuğu 
menzulü delikli iskemlesi üzerinde birkaç defa kaldırıp kaldırıp hınkadak 
oturtarak hınç almaya uğraştıktan sonra hastaya hitaben:

— Öyle değilmi, koca tosun? Hayatın başkalarınmdı. Bayatın bana 
kaldı. İliklerine vanncaya kadar bütün özünü sömürdüler, posası benim 
başıma attılar. Rabbim bütün bu günahlarını cezalandırmak için seni yıl- 
dırımlayıp işte böyle delikli iskemleye oturttu.
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Hayriye Hanım hiddetini bir türlü yenemeyerek menzulün yüzüne:
— Tuh... Allah belânı versin!..
Tahrikiyle bolca tükürdükten sonra arkasına da tokça iki yumruk in

dirdi.
Bu hırpalanmada bağırsaklarına kadar sarsılan meflûç adamın bü* 

tün ye’si naçar bir tahammül ile temeyyü ederek gözlerinden sıza sıza bo
şandı. Bu sakit yüzün aldığı feci ifade karşısında merhamete gelen komşu 
kadın zalim zevcenin kolundan çekerek:

— Vurma kardeş... Vurma... Mademki bu kadar bakıyorsun ecri var
dır. Sabret de Allah sana sevap yazsın.

— Böyle pislik temizleyerek bu herifin yüzünden cennete gitmeyi de 
istemem. Bana o kadar ettikleri... O kadar hicranları vardır ki... Kırk yıl 
söylesem bitmez... Baksana, okunmuş suyu içmiyor... Şüpheleniyor... Ölüm
den korkuyor. Bu haline bakma. Onun domuz gibi aklı vardır. O ne hin 
oğlu hin Raşittir o... Bu hastalığın yarısı da bana eziyet olsun diye inadına 
yapmadır diyorum sana...

Emine Hanım tuhaf bir tecessüsle eğilip dikkatli dikkatli hastanın yü
züne bakarak:

O, içse de, içmese de ölecek, bu selâmün kavlenden kalkan var mı?
Hayriye Hanım büyük bir can yangınlığıyla iki elini havaya kaldıra

rak:
— Aman Allahım iki rahmetin biri... Raşit kulunu tez vakitte bu uzun 

hayattan, 4)eni de bu ezadan kurtar, Yarabbim...

*♦ *

Kâh güneşlenen, kâh lapa lapa kar yağan alacah bir şubat havasında 
menzulün kapısı önüne cemaat toplanmıştı. Ölü tezkiye edildi. Dua okundu. 
Mahalleliden heilâllık dilendi. Her ağızdan gürül gürül:

— Helâl olsun...

Sadakaları avluyu inletti. Tabut kapıdan çıkarılıp da dört omuzun 
üzerinde dalgalana dalgalama son karargâhına giderken viran evden yum> 
ruklanan camlann kırıntıları cemaatin üzerine yağmur gibi dökülmeğe baş> 
ladı. Ve acı acı şu feryat koptu:

— Beni bırakıp da nerelere gidiyorsun? Otuz beş senedir bir yastığa 
baş koyduk. Birbirimizden incinmedik. Bu kadar zaman hasta yattı. 
Yüksünmedim, baktım. Helâl ü hoş olsun... Keşke kırk yıl daha yaşasaydı 
da bakaydım. Nefesi bana fayda idi. Cayır cayır yüreğim yamyor... A dostlar,
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ayâl acısı hiçbir şeye benzemiyor... Aha benim top sakaih, paşa yapıh koca
cığım...

Bu çığhkiarm acıhğıyla kulakları yırtılan bir ihtiyar birkaç lahavle çeke- 
rek, başını salladı ve şöyle mırıldanarak cemaata karıştı:

— Biraz daha bu kahpe yaygaraları dinlersem bana da nüzül gelecek!... 
Onu Azrailden evvel sen öldürdün be kadın!...

Hüseyin Rahm i GÜRPINAR

A ç ı k l a m a l a r :

Bir kadının hasta olan kocasına karşı bıkkın davranışları ve onun ölümündeki yakınmaları 
bu hikâyenin ana olayıdır.

Bu ana olay, hikâyenin konusu içinde, iki bölümde gelişiyor: Birinci bölüm de Hayriye Ha- 
nım’m kocasının hastahgm dan bir an önce kurtulm ak için, ona okunmuş su içirmek istemesi 
ve yüksünmesi; ikinci bölümde de, kocasının ölümü ve Hayriye Hanım ın daha önceki davra
nışlarına karşıt yakınması yer alır.

Yazarın, hikâyede en göze çarpan yönü dil ve anlatımı; özellikle kadınlar arasm daki konuş
maları gerçekte olduğu gibi yansıtmış olmasıdır. “ Hey ağzını öpeyim kardeş” , “ Rabbim acı
sın kardeş sana”, “ Komşucuğum, bu herifle adlansanlan...derler” , “ Tuh Allah belâsını versin” 
gibi sözler buna birer örnektir.

Anlatım da ayrıca, “ lök gibi...” , “ m alak gibi bıngıl bıngıl” , “ bel bel gözlerini gezdirmek” , 
“ helâl ü hoş olsun”  gibi halk söyleyişlerini de görüyoruz.

A r a ş t ı r m a l a r :

1- Hikâyede geçen deyimleri açıklayınız.
2- Hikâyede bir canhhk görüyorsunuz; bunu sağlayan nelerdir?
3- Suyun, kim tarafından okunduğunu ve niçin gizlenmiş olduğunu söyleyiniz.
4- Hayriye Ham m ’ın bıkkınlığını hakh buluyor musunuz?
5- Onun kocasının ölümündeki yakınmaları gerçek duygularını sonucu m udur? Yoksa ge

rektiği için yapılan bir davranış mıdır?

T  ü r  - Ş e k i l :

GERÇEKÇİ (Realist) b ir hikâye okudunuz.

GERÇEKÇİ HİKÂYE, gerçek insan hayatımın bir yönünü, gözleme önem vererek anlatan 
hikâyelerdir. Bu hikâyelerde, çevrenin tanıtılmasına, kişi niteliklerinin, konuşmalarının gerçe
ğe uygun olmasına önem verilir; belli bJr düşünce güdülmez; yazar, kendi kişiliğini gizler.

Okuduğunuz hikâyenin yer ve kişi tasvirlerini; bölümlerini gösteriniz.
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K e 1 i Dİ e I e r  :

alil : Hastahkh, sakat. .kotarmak : Boşaltmak, kaplara
ayâl : Karı veya koca. bölüştürmek.
bel bel : Şaşkm şaşkın. könkürlemek : Üstüne yorgunluk
cezbelenmek : Bir düşünce veya çökmek.

duygudan etkilenmek malak : M anda yavrusu. .
cum ba : Çıkmalı pencere ka meflûç : Felçli, inmeli.

fesi. menzui : İnmeli
ecir : Sevap. . muhteviyat ; İçindekiler.
halâvet : Tathhk. muvacehe î Yüzleşme.
kadans : Seslerin ölçülü te k ra - ' sâkit : Sessiz.

n . tahkir : Küçük düşürme.
karargâh ; Durulacak yer. tallifkâr : İltifath.
kağşamış : Yıkılmaya yüz tu t temeyyii ' : Erime, sıvı hale gelme

muş. tezkiye : Birinin iyi, kötü kişi
kırçıl : Beyazh, kır. liğini ortaya koyma.

I m l â - N o k t a l a m a :

“ Değil mi, var mı, sen misin”
“ Sana da, ona da, içse de”
Bu sözlerde “ mi, mı, misin, da, de”  takı ve kelimelerinin neden ayrı yazıldığını 

hatırlayınız.

T a r t i ş m a - Y a z m a  K o n u s u

Bakıma muhtaç, yaşlı ve hastalar için bakımevlerini gerekli 
görüyor musunuz? Açıklayınız.
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Ömer Seyfettin (1884 - 1920), Batılı an
lamda hikâyeciliğimize dil ve konu bakımın
dan m illî bir yön veren yazarımızdır. 

Aşağıda onun, *'îlk Düşen A k '’ adlı ese
rinden .alınmış, m illî bir efsaneye değinen hi
kâyesini okuyacaksınız.

Y A L N I Z  E F E

Sabahtan beri yürüyorduk. Düşe kalka geçtiğimiz sarp keçi yollan ba
zen sel yarıntıları içinde kayboluyor, bazen sık fundalıklardan ayrılarak, 
dibinde sivri sivri çam tepeleri görünen karanlık çukurlara sapıyordu. Ayı 
avına gidiyordum. Kılavuzum ^^Kumdere” köyünün en namlı nişancıla- 
nndandı. Beraber tırmanacağımız yüksek ormanlı dağların daha çok uza
ğındaydık. Vakit vakit ince bir yağmur sepeliyordu. Güneş yoktu. Niha< 
yetsiz mor bir kubbeyi andıran duman gökten faniliğin geçmiş saatlerini 
hatırlatırken gamh guguk sesleri aksediyordu. Artık iyice yorulmuştum. 
Omuzumdaki martin gittikçe ağırlaşıyordu.

— Biraz dinlensek...
Dedim. Kılavuzum güldü. Onun da kır çember sakalı, şen çehresi pem> 

beleşti.
— Kesildin mi?
Diye sordu.
Sırtında çiftesiyle üç günlük yiyeceğimizden başka benim kebemi de 

taşıyan bu dinç köylüye yorgunluğumu söylemedim,
— Ha biraz gayret! dedi. Yarın başına bir çıkalım. Ordan öte *'Ak- 

kovu2 ” a kadar yol iyidir.

Yarım saat daha tırmandık. Ayaklarımızın altından küçük taşlar, ki
reçli topraklar sökülüyordu.

Gayet büyük tek bir çam ağacının yanına gelince kılavuzum:
— İşte yarın başı!
Dedi. Yerler çamurdu. Çiseleyen yağmurun dallara çarpan damlaları 

derin bir fısıltı çıkarıyordu. Ben hemen çöktüm. Çamın arka gövdesine 
arkamı dayadım. Cebimden paketimi çıkardım. Sırtından yükünü indi
ren ihtiyar avcıya uzattım:

— Yak bir cıgara bakalım, yorgunluk alır.
Ağır bir tavırla:
— Burada tütün içilmez!

Dedi. Sordum:
— Niçin? Namazgâh mı burası?
— Hayır.
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— Ya ne?
Başını salladı Gizli bir şey söylüyormuş gibi yavaşça:
Burası “ Valnız Efe’nin “ sır”  olduğu yerdir!
Dedi. Serin bir rüzgâr, yağmurun fısıltısını çoğaltarak esiyor, üstü

müze siyah bir çadır gibi açılan çam dalları titriyordu. Anadolu’nun bu 
yalçın ufuklu, bu boş, bu kayalık, bu korkunç tarafı; Bozdağına giden bu 
ıssız yol eskiden beri bir eşkıya uğrağıydı, bunu biliyordum. Ben tenha bir 
geçidin gizli bir köşesinde uyuyan küçük bir köyde doğdum. Gerali’nin, 
Köroğlu’nun koşmaları, Develi’nin, Çellav’ın menkıbeleri içinde büyüdüm. 
Bilmem onun için mi, eşkıya iıikâyelerini dinlemeyi pek severim.

— Anlat bana baba, dedim, bu “ Yalmz Efe”  kim? nasıl “ sır” oldu?
İhtiyar avcı, torbasının yanma bağdaş kurdu. Çiftesini kucağına uzattı.

İri elâ gözleriyle dik yarın keskin kenarına, karşıdaki yağmurda ıslanarak 
koyu kan rengine giren derin granit uçurumlara baktı, baktı. Sonra bana 
döndü:

— Anlatayım, dedi, ben şimdi elli yaşını geçiyorum. O vakit pek ufak* 
tim. Onu gören kadınları dinledim. Kendisi hiç erkeğe gözükmezdi.

— Neye gözükmezdi?
Diye sordum.
— Çünkü kızdı?
— Kız mıydı?
Hayretim hoşuna gitti. Geçmişi seven, bütün harikaları geçmişte sa

nan, takdis eden her yaşlı köylü gibi masum gibi şevkle hikâyesine devam 
etti.

** *

“ Dağa Çiktığı zaman daha on altı yaşındaymış. Babası gençliğinde 
bizim köye göçmüş. Kızından başka kimsesi yokmuş. Topal mıymış, ney
miş...

“ Bu adam bir gün nasılsa Eseoğlunun çiftliğinden geçer. Oradaki ya
bancı korucuların birisinde alacağı vanmş. Onu ister. Vermezler. O da ga
liba kötü bir laf söyler. Hemen zavallıyı öldürürler.^ Kızı duyunca babası
nın ölüsüne gider. Ağlamaz, sıklamaz. Kimin vurduğunu anlar. Sonra ka
sabaya gelir. Hükümete koşar. Babamı vuran filândı! Tütün, der. Aldıran 
olmaz. Kız yine köye döner. O vakit nerden geldiği, nereli olduğu belli ol
mayan sarhoş bir zaptiye mülâzımı varmış. Eseoğlu'nun ahbabıymış. Kız 
her gün onu tutar: Babamı vuranı daha tutmayacak mısın? diye sorar. Bir 
gün bu sarhoş, kızcağıza öfkelenir. Ağzını bozar. Bre kahpe! Bir daha bu
raya gelirsen senin bacaklarını ayırırım, der. Kız korkmaz. Zaptiyelerin
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yanında ona: İşte bunlar da şahit olsun, sen bugün babamı vuranı tutmazsan 
ben seni öldüreceğim, der. Zaptiye mülâzımı bu lafa bütün bütün gazep- 
lenir. Rrlar. Yörüğün kızını iyice döğer. Zaptiyelere sokağa attırır.

^*Kız bir zamanlar görünmez olur.
Bir gün sarhoş mülâzım, Eseoğlu’nun verdiği ziyafke giderken ka* 

fasına bir kurşun yer. Hemen oracıkta can verir. Vuram ararlar. Bulamaz
lar. Yörüğün kızı vurdu, diye bir laf olur. Ama kimse buna inanmaz. Herkes 
onu İzmir’e birinin yanına evlâtlık gitti sanır. Fakat bir hafta geçmeden 
Yörüğü öldüren korucu da vurulur. Biraz sonra, hükümete, Yörüğün da
vasını hasıraltı ettiren çiftlik sahibi Eseoğlu'nun da boğazlanmış ölüsünü 
bağdaki yatağında bulurlar. Kasabah ağaların çiftliklerine korucu, herge
leci, çoban gibi gelip silâhsız ahali içinde tüfekle gezen ne kadar Arnavut 
filân yabancı varsa yavaş yavaş hepsi vurulmağa başlar. îş o dereceye varır 
ki yabancılar yalnız kıra çıkmaz olurlar. Nihayet takım takım buralarını 
bırakırlar. Kendi yurtlarına dönerler. Zalim zaptiyeleri, köylüyü soyân me* 
murları, rençberleri dolandıran madrabazları hiç görünmeden öldüren bu 
Efenin kim olduğu bir zaman anlaşılmaz.

“ Malûm ya, Anadolu Efeleri uşaklarıyle gezer. Halbuki bu Efe tek 
başına... Yanına uşak filân almaz. Müracaat edenleri tersyüzüne çevirir. 
İşte bunun için köylüler ona “ Yalnız Efe” derler. Tam on beş sene! Yalnız 
Efenin yüzünü kadınlardan başka kimse görmez. Dağda erkeğe rasgeldi 
mi uzaktan: “ Gözlerini yum! diy^ bağırırmış. Sonra yanına gelirmiş. Kim 
gözünü açarsa hemen öldürürmüş. Gözünü açmayan erkeğe: Size zulüm 
eden kim? Rüşvet alan memurunuz var mı? diye sorarmış. Onun korku
sundan kazada kimse kötülük yapamazmış. Zenginlere kadınlarla haber 
gönderir: Falan fakire yardım ediniz. Filân öksüzü evlendiriniz, filân köp
rüyü yapınız. Filân köye bir mektep kurunuz, gibi emirler vermiş. Hem 
çok sofuymuş. Benim teyzem bir kere odundan gelirken görmüş. Anlatır
dı: Başında yeşil bir namaz bezi sarılıymış. Arkasında erkek esvabı var
mış. Yamaçta namaz kılıyormuş. Peri gibi güzelmiş.

“ Evet, bir zaman onun korkusundan kimse kimseye haksızlık ede
mez olmuş. Haksızlığa uğrayan, düşmanlarını: Gidip Yalnız Efe’ye söyle-. 
rim, diye korkuturmuş. On beş sene ne köyümüze, ne kazamıza, yağmacı 
gelmemiş. Öşürcüler, ağnamcılar, tahsildarlar, zaptiyeler köylerde kuzu gibi 
namuslu namuslu dolaşırmış. Rüşvet değil, ikram olunan yemişi bile kimse 
almağa cesaret edemezmiş.

“ Yalnız Efe’den kimsenin şikâyeti yokmuş. Ne kimseyi dağa kaldır
mış, ne de fidye istermiş. İstediği hep fakirler, kimsesizler, dullar, öksüz
ler içinmiş. Camiye bakmayan köye haber gönderir: Gelecek Ramazana 
kadar mescitlerini tamir etmezlerse samanlıklarını yakarım, dermiş. Onun
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sayesinde camiler şenlenmiş. Köylü zulümden kurtulmuş. Öksüzlerin, yok* 
sulların yüzü gülmüş. Her köyün korusunda gizli bir ağaçta bir heybe ası
lıymış: Köy halkı bu heybe boşaldıkça içine somun, sucuk, şeker korlar*- 
mış. Yalnız Efe’nin kaza içinde belli elli dalda heybesi varmış. Kimseye 
ağırlık olmaz, kimseyi sıkıştırmaz, iyilikten başka bir şey yapmaz, herke
sin gönlünden kopanla geçinirmiş.

“ Uzatmayayım; işte tam o sırada Söke taraflarında gayet azgın bir 
Rum eşkıyası türer. Devlet bu haydutlara karşı bir nizamiye taburu çıka
rır. Döne dolaşa bu tabur bizim tarafa gelir. Rumların izlerini bir türlü 
bulamazlar. Kasabada Yalnız Efe'nin namım işitirler. Boş durmamak için 
onu tutmağa kalkarlar. Yerli zaptiyeler kulavuzluğu kabul etmezler. Yal
nız Efe bunu haber alır. Bozdağma geçmek ister. Bir bölük asker ondan 
evvel davramr. Arkadan dolaşır. Akkovuğu tutar. Bir bölük asker de aşa
ğıdan çıkmaya başlar. Yalnız Efeyi tam burada sıkıştırırlar. Teslim ol, der
ler. Yalnız Efe: Siz askersiniz, benim kardeşlerimsiniz; canınızı yakmak 
istemem. Savulun. Yoluma gideyim... der, dinlemezler. Üzerine ateş eder
ler... Yalnız Efe birkaç askeri elinden kolundan, kulağından hafifçe yara
lar. Tekrar.: Asker kardeşler! Bırakın beni, sizin canınızı yakmak istemem, 
diye haykırır. Yine dinlemezler. Akkovuktan gelip dar geçidi saran bölük 
de ateşe başlar. îki ateş arasmda kalınca: Asker kardeşler! Benim yüzüm
den birbirinizi vuracaksınız! Ben gidiyorum! Ben artık yokum! Ateş ke
sin. Yürüyün. Buluşun, diye haykırır. Bir zamanlar daha yaylım ederler. 
Nihayet Yalmz Efe’nin sesi kesilince vuruldu sanırlar. Yavaş yavaş yürür
ler. Dik boyunun önünü arkasını adım adım tararlar. İşte bu çamın dibin
de “ Yalnız Efe” nin martiniyle geyik postu seccadesinden, yeşil namaz be
zinden başka bir şey bulamazlar.

“ O vakitten beri Yalnıt Efe’ye rast gelen yok! Yazın yamaçlarda hay
vanları süren Yörükler buraya her gece nur inerken gördüklerini yemin 
ederek anlatırlar.’’

*

Akkovuğa biraz erken yetişmek için davranmak icap ediyordu. Yağ
mur dinmişti. Kalktım. Martinin kayışım omuzuma geçirdim. İhtiyar yemek 
torbasını, heybeyi sırtlıyordu. Yürüdüm. Yarın kenarına geldim. Aşağısı 
baş döndürecek kadar derin bir uçurumdu. Yeni geçmiş bir kâbus gece
sinden kalma korkunç rüyaları andıran parça parça sisler, birbirine karış
mış çamlarla kayaları örtüyordu. Yanıma yaklaşan kulavuza:

— Yalnız Efe askerlerin eline düşmemek için buradan kendini aşağı
ya atmış olmalı!

Dedim.
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— Hâşâ! Tövbe! diye redetti, o Allahtan korkardı. Dini bütündü.
— Ey havaya uçmadı ya?
— Sır oldu?
Gülerek sordum:
— Ne biliyorsun?
İri elâ gözlerini kırptı.
Delillerden emin olan sade insanlara mahsus saf bir kanaatla:
— Ne bilmeyeceğim! dedi, sır olmasa buraya her gece nur iner mi?

Ömer Seyfettin

A ç ı k l a m a l a r :

Burada, avlanmaya giden bir kişiye (belki de yazar) kılavuzunun anlattığı bir efsane 
hikâyeleştiriliyor.

Efsane kahramanı, babasının öcünü almak için dağa çıkan genç bir kızdır. O, dağda 
buJunduğu süre, hem babasjnm öcünü almı?, hem de bazı toplumla ilgili işleri, kendisini 
köylüye sevdirerek yaptırrnış; iyilere dokunmayan, askerleri kardeş sayan; sonunda köylü 
gözünde kutsallaşan bir efedir.

Hikâyede, konuşma diline çok yakın bir dille, iki çeşit anlatım görüyoruz: Birincisi, 
“ şimdiki zamanın hikâyesi”  ile doğrudan anlatım; İkincisi, “ mişli geçmiş”  ile kılavuzun 
ağzından efsanenin dolaylı anlatımı.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Hikâyeye nasıl başlanıyor? Bu başlangıçta neler anlatılıyor?
2 — Yazara göre, yaşlı köylülerin nitelikleri nelerdir?
3 — Yalnız Efe’yi babasını öldürenlere karşı davranışlarında haklı buluyor musunuz? 

Niçin?
4 — Onun toplum a ve kişilere yararlı davranışları nelerdir? Kutsallaşmasında bu dav

ranışlarının etkisi var mıdır? Belirtiniz.
5 — İdiniz Efe’nin “sır”  olmasının kÖylüJeler göre sebepleri hangi inancm sonucu

dur?
6 — Yalnız Efe’ye bir “ eşkiya”  diyebilir misiniz? Niçin?
7 — Edebiyatımızdan, tarihimizden tanıdığınız veya çevrenizde adı söylenen, bu nite

likte efeler var mıdır?

T ü r - Ş e k i l :

Gerçeğe uygun bir anmm hikâyesini okudunuz.
Efsane, bir anı içinde anlatıldığından, hikâyede gerçeğe aykırılık olduğu söylenemez. 

Bu bakımdan, bunu gerçekçi bir hikâye sayabiliriz.
Bu hikâyenin serim, düğüm, çözüm bölümlerini gösteriniz. Bu bölümlerde neler an

latılıyor? Özetleyiniz.
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K e l i m e l e r :

ağnamcı : Hanvanlardan alınan m artin : kısa kepenek.
“ağnam”  vergisinin kebe ; Bir kurşun atan eski
toplayıcısı. bir tüfek.

Çellav : Ünlü eşlcıyalardan. masum : Suçsuz.
dağa çıkmak : Eşkıyalık etmek. menkıbe : Tknmmış halk hikâ
Dereli ; Batı A nadolu’da ünlü yesi.

bir eşkıya. mülâzım : Teğmen.
eşkıya : Haydut, haydutlan namazgâh : Kır ve gezinti yerle
fanitik : Gelip, geçicilik. rinde nam az yeri.
fidye : Kurtulmalık. nizamiye : Eski kara ordusu.
gazeplenmek : Öfkelenmek. öşürcü : Öşür (eski bir vergi)
Gerali : Batı A nadolu’da ün^ toplayıcısı.

İÜ bir eşkıya sıklamak : Çığlık atm ak.
hârika : Olağanüstü. takdis : Kutsal kılma.
hasıraltı etme ; îşi yürütmemek, ka uşak : Eşkıya yardımcısı.

patmak. yar : Yer yarjğı, uçurum.
hergeleci : Alıştırılmamış hay yörük Göçebe Türkmen.

vanlara bakan. Zaptiye : Jandarm anın eski
korucu : Koru bekçisi. adı.

t m l â - N o k t a l a m a : ;

Omuzum da (ki), karşı (ki).
Kelimelerinde olduğu gibi, “ de hali” nde kelimelerin, zarflarm  sonuna gelerek sıfat 

yapan (ki) bitişik yazılır? Hatırlayınız.
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Günlük yaşayışlarımızdaki basit olayları, 
her zaman rastladığımız kişileri, duru ve akıcı bir 
anlatımla canlandıran Memduh Şevket ESEN- 
DAL (1883-1952), yepyeni bir hikâye biçimi ya
ratan yazarlarımızdandır.

Onun aşağıdaki hikâyesi “Mendil Altında” 
adlı eserinden alınmıştır.

H A S T A

Maliye Veznesrnden Tevfik Efendi, banka önünde vezne arabasından 
inerken, nasıl oldu ise, ayak bileğini incitmiş, iki gündür evde yaşayış de
ğişmiş, herkesten s>cak bir sevgi görüyor. Karısı, sanki o eski karısı değil, 
tanıdıkları eski tanıdıkları değil. Hepsi değişmişler, hepsinde, yalan da ol
sa tath bir sokulganlık, bir yaltaklık var. İki gündür; tavuk suyuna çorba 
pişiyor, ıhlamur kaynatılıyor, ayağını sedef yağı ile ovup üstüne sıcak tül> 
bent koyuyorlar. Havacıva muşambası sarıyorlar. Komşular içinde öylele- 
ri var ki, sabahleyin işlerine giderken uğramışlardı. Akşam üstü gene uğ
ruyorlar. “ Bize bir hizmet varsa, yapalım” diyorlar. Herkes, her şey tatlı, 
ılık, yumuşak!...

Tevfik Efendi yatağa uzanmış, bu tatlı yaşayışı sanki yudum yudum 
içiyor, inleyerek, gözlerini bayıltarak nasıl düştüğünü anlatıyor:

— Innh, kaderde bu da varmış.;. ınnh... Dedim ya, olacak olduynan 
oluyor... Yer düz, güzel yaya kaldırım, bizim vezne arabası durdu, ben de 
indim. Düşmedim, kimse bana dokunmadı, atlar ürkmedi, araba kımıl
damadı, dedim ya, hiç. Bu ayağımı yere koydum, vay efendim sen misin 
koyan! Nasıl anlatayım, size... Sanki topuğum iki taş arasında ezildi. Innh... 
Ne ise bizi oradan kaldırdılar, eczaneye. Ayak olmuş bir kütük! Ya acısı 
ınnh... Ayakkabıyı çıkaracak oldular, ben dokundurmuyorum ki adamlar 
çıkarsınlar. Neyse çıkardılar. O aralık açıkgözün biri de ayağımdan çıkan 
potini almış, savuşmuş. Eczacılar o kadar aradılar, bulamadılar. Tek kun
duranın da çalındığını yeni gördüm, ınnb...

— Canım, senin canın sağ olsun. Kunduranın lakırdısı mı olur?
— Hay hay. Uzatmayahm, bizi arabaya koyup daireye götürdüler. Kim 

gördü ise şaştı. Innh... İnanır mısınız belim, elim kolum, ensem, her ye
rim ağrıyor. Innnh...

— A, elbette! Sen bir ayak deyip geçme, bin bir damarı var. Her biri 
bir yana bağlı. Adamın budunda bir çıban çıkıyor da, bir hafta baş ağrı
sından kurtülamıyor. Benim başımdan geçti. Kolay mı? Neyse bununla geç
miş olsun. Damar damara binmiştir. Taze inek mayısı olsa da sıcak sıcak 
üstüne vurulsa, birebirdir, y 'hu t çiğ bal sürmeli üstünede bolca karabi
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ber ekip kirli yapağı sarmalı. İki günde ne varsa çeker, alır,
Yoklayıcılan ile konuştukça, Tevfik Efendi açılıyor, inlemesi kesili

yor, artık gözlerini süzmesi, burnundan soluması kalkıyor. Kahveler, ci- 
garalar içiliyor, konuşuluyor. Sonra misafirler giderken Tevfik Efendi ye
niden hasta. İnliyor, göz süzüyor, burnundan soluyarak konuşuyordu:

— Innh, eksik olmayınız, size de rahatsızlık oldu... lnnh.i.
Yataktan doğrulmak ister, arkadaşları bırakmazlar, selâmlaşırlar, çı

kıp giderler. Tevfik Efendi yeniden yumuşak yatağa uzanır.
Biraz soıira karısı gelir.
— Nasılsın? Biraz rahat ettin mi? İstersen tülbenti gene ıslatalım. Şah- 

ver Hanım, erkek incir yaprağı diyor. İşletir, ufuneti alır, diyor.
—7 Bilmem, sen bilirsin! Hem zonkluyor, hem ateş gibi yanıyor. Yor

gan bile ağır geliyor. Ne zor şeymiş...
— Geçer, bir şeyciğin kalmaz, inşallah!
Yorgan açılır, ayağın yanına bir yastık konur, gene yorgan örtülür. 

Biraz sonra bacanağı gelir. Tevfik Efendi yeniden başlar:
Innh... dedim ya! Olacak olduynan oluyor! Yer düz, güzel, yaya kal

dırım, bizim Vezne arabası durdu, ben de indim... Innh, atlar lürkmedi, 
kimse bana dokunmadı, düşmedim» ayağımı yere kor komaz, vay efendim 
sen misin koyan...

Yatak yumuşak, oda ılık, yaşayış tath, herkes sevimli, yalnız ne ka
dar yazık ki çok sürmüyor! On gün sonra gelen giden seyrekleşti. Karısı 
da tavuk suyuna çorbayı pişirmez oldu:

— Sen pek gayretsiz oldun. İnan olsun ben senden daha hastayım. 
Yatsam, yatacağım. Bak bugün gene başım çatlıyor, ayakta zorla gezi
yorum, demeğe başladı.

Tevfik Efendi’nin bileğinde şişkinlik kalmamışsa da daha ağrısı var
mış. Bir sargı, üstüne bir çorap, daha üstüne de bir terlik, eline de bir bas
ton aldı, sokağa çıktı. Haber alamamış, alıp da gelememiş olanlar rasgel- 
dikçe soruyor, o da nazlarını yapıyor, anlatıyor, kırıyor, dinleyenler de:

— Vah, vah geçmiş olsun, büyük kaza geçirmişsin, diyorlardı.
Tevfik Efendi, eşe tanışa biraz da böylece nazlandıktan sonra bir gün

kalemine gidip işine başladı.
Bütün arkadaşları:
— Acele ettin, dediler. Birkaç gün daha çıkmamalı idin.
Dede ki:
— Doğru söylüyorsunuz, bizim evden de çıkma, dediler, dediler ama, 

doğrusu dayanamadım. Yatak güç... Çıktım işte!

M emduh Şevket ESENDAL
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A ç ı k l a m a l a r :

Günlük yaşayışımız arasında, basit sayacağımız bazı olaylar veya davramşlarla her 
zaman karşılaşırız. Bu hikâyede de, Tevfik Efendi’nin, ayağının incinmesi ve bunun önem
senmesi konu ediliyor; içten olmayan davranışlarla, hatır için söylenen sözler belirtiliyor.

Hikâyede yazarın, çok tabiî, ayrıntılara varan bir anlatım özelliği vardır. “ Hatırsora 
geliyorlar” , “ olacak olduynan oluyor”  gibi hoşa giden deyişler anlatım ına bir güzellik 
veriyor.

A r a ş t ı r m a l a r :

— Hikâyede geçen “ Herkes, herşey tath, ılık, yum uşakl”  cümlesi iJe anlatılm ak is
tenen nedir? H asta yaşayış, Tevfik Efendi için neden tatlıdır?

2 — Tevfik Efendi’nin ayak incinmesine ne gibi çareler söyleniyor? Bunları doğru b u 
luyor musunuz?

3 ^  Tevfik Efendi ayağının incinmesini nasıl anlatıyor?
4 _  Tevfik Efendi’nin kişiliğinin, tanıdığınız yönünü belirtiniz. '
5 — Hikâyede sizi gülümseten konuşmalar ve davranışlar hangileridir? Bunlardan ni

çin hoşlandığınızı söyleyiniz.
6 — D aha önce okuduğunuz, Hüseyin Rahmi G ürpınar’ın Tosun hikâyesindeki kişi

lerle bu hikâyenin kişilerini karşılaştırınız.

T  ü r  - § e k i 1 :

Günlük olaylardan birini konu edinen GERÇEKÇİ bir hikâye okudunuz.
Gerçekçi hikâyelerde, yer, tabiat, kişi tasvirlerinden başka ruhsal durum ların anlatı- 

m m a da yer verilebilir. Bu, kişilerin kişiliklerini daha iyi belirtmeğe yarar.
Tevfik Efendi’nin, ayağımn incinmesi olayı karşısındaki konuşma ve davranışları onun 

duygularını belirtmek bakım ından, önemlidir.

K e l i m e l e r :

mayıs : Taze sığıf gübresi 
ufunet : Pis koku, iltihap.

Î m l â - N o k t a l a m a :

“ Komşular içinde öyleleri var ki sabahleyin işlerine giderken uğramışlardı.”  
“Ayakkabıyı çıkaracak oldular, ben dokundurm uyorum  ki adam lar çıkarsınlar.”
Bu cümlelerde gördüğünüz gibi iki cümleyi veya iki sözü birbirine bağlayan (ki) başlı 

başına bir kelime sayılır; kendinden önce gelen kelimeyle birleştirilmez; ayrı yazıhr.

T a r t ı ş m a - Y a z m a  K o n u s u

Yalnız olaylala kurulu hikâyeleri mi, yoksa tasvir ve ruh 
incelemelerinin öneni kazandığı hikâyeleri mi beğenirsiniz ? 
Niçin?
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R O M A  N
Jonathan Swift (Conatın Sıvift) (1667 - 

1745), ‘'GuUivver’in Seyahatları'' adlı eseriyle 
tanınmış bir îngiliz yazarıdır. Hayalci bir ni
telik taşıyan bu eserde; birkaç gemide cerrah
lık ve sonra kaptanlık eden Gulliver’in dört ay
rı ülkeye yaptığı gezi, oralarda gördükleri an
latılır.

Yazar, oldukça eğlenceli olan bu romanıy' 
la insanların ve toplumun birçok eksik ve uy
gunsuz yönlerini de eleştirmiş, gerektiğinde on
ları yermiştir.

Aşağıdaki örnek parçalar, Gulliver (Ga- 
lıvır/m  LilUputHar (Cüceler) ülkesine yaptığı 
gezi bölümünden alınmıştır.

L i  L L i P U T’A S E Y A H A

Gulliver, ailesi ve kendisiyle ilgili bilgi verdikten ve geziye çıkma sebeplerini 
anlattıktan sonra devam eder:

Bu denizlerde başımdan geçenleri inceden inceye anlatarak okuyu
cuları sıkmak, bazı sebeplerden ötürü, doğru olmaz. Yalnız şu kadanm 
bildireyim ki, Hindistan’a geçerken şiddetli bir fırtına bizi Van Diomen 
topraklarının kuzey batısına sürdü. Araştırmalar neticesinde, otuz derece 
iki dakika güney enlemde bulunduğumuzu anladık. Tayfalanmızdan on ikisi 
yorgunluktan ve kötü gıdadan ölmüşlerdi; geri kalanlar ise bitik bir halde 
idiler. 5 kasımda — bu ay buralarda yazın başına rastlar — hava sisli idi; 
gemiciler birdenbire gemiden ancak yarım gomine (90 m. kadar) ötede bir 
kayanın önümüze çıktığını farkettiler. Rüzgâr o kadar şiddetli esiyordu 
ki, gemiyi doğru kayanın üzerine attı, gemi de parçalanıverdi. Beş tayfa 
ile ben, denize bir filika indirmiş, bir hamlede gemiden ve kayadan uzak- 
laşabilmiştik. Hesabıma göre üç fersah kadar kürek çektik; artık takati
miz kalmamıştı; zaten daha gemide iken, yorgunluktan bitkin bir hale gel
miştik; kendimizi dalgaların keyfine bıraktık ve yarım saat kadar sonra 
güneyden çıkıveren bir sağnakla devrildik, Filikadaki arkadaşlar, kayaya 
atlayanlara veya gemide kalanlara ne oldu bilmiyorum; herhalde hepsi de 
mahvolmuştur. Bana gelince^ kendimi tesadüfe bırakarak yüzdüm; rüz
gâr, kabaran sular beni ileri doğru sürüklüyordu. Sık sık bacaklan- 
mı aşağı doğru indiriyordum, fakat ayaklarım dibe değmiyordu. Ni
hayet, kesilip artık kolumu bile oynatamayacağım bir anda, suyun bo
yum derinliğinde olduğunu anladım; bu arada fırtma da epey yatış

an G uliver’în S ey ah a tlan , Jo n a th a n  S\vift; Çev.; İrfan  Şah inbaş. M illi E ğ itim  B akanlığı yayınla
rı.
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mıştı. Deniz dibinin meyli o kadar azdı ki, ancak bir mil kadar yürüdük
ten sonra karaya çıkabildim. Tahminime göre saat, akşam sekiz sularında 
id). İçeriye doğru yarım mil yürüdüm; ne bir eve, ne bir insan izine rastla
dım; kim bilir belki de bitkin bir halde olduğumdan bir şey göremedim. 
Çok yorgundum; diğer yandan, havanın sıcaklığı ve gemiden ayrılmadan 
önce içtiğim bir kadeh konyak tesirim göstermiş; uykum gelmişti. Yumu
şacık, kısa çimenlerin üzerine uzandım ve hayatımda bu kadar deliksiz bir 
uyku uyumadım. Dokuz saatten fazla uyumuş olmalıyım ki uyandığım 
zaman gün doğmuştu. Davranıp kalkmak istedim; kımıldayamadım bile. 
Sırt üstü yatmıştım; kollarımın, bacaklarımın, her iki yandan yere sıkıca 
bağlandıklarını hissettim; uzun ve gür saçlarım da aynı surette bağlı idi. 
Vücudumun da, koltuk altlarından kalçalarıma kadar bağlarla kuşatılmış 
olduğunu farkettim. Ancak havaya bakabiliyordum; güneş de kızmaya baş
lamıştı, ışıkları gözlerimi rahatsız ediyordu. Etrafımda bir uğultu duydum, 
fakat bulunduğum vaziyette gökten başka hiçbir şey göremiyordum. Bi
raz sonra sol bacağım üstünde canlı bir şey yürüdüğünü hissettim; göğsü
mün üzerinde yavaş yavaş ilerledi, çeneme kadar sokuldu; gözlerimi müm
kün olduğu kadar aşağı indirince, bunun sırtında bir ok kuburu, elinde 
de bir yayla ok taşıyan, boyu altı parmak (2,5 cm = 1 parmak) bile gel
meyen bir insan olduğunu gördüm. Bu arada, aynı cinsten en aşağı kırk 
kadar mahlûkun da birincinin ardı sıra geldiklerini hissettim. Son derece 
hayret etmiştim; avazım çıktığı kadar öyle haykırdım ki, hepsi korkudan 
kaçıştı; içlerinden bazıları, sofradan öğrendiğime göre, üzerimden yere at
larken düşmüşler, yaralanmışlardı. Fakat biraz sonra gene geldiler ve içle
rinden yüzümü tamamıyla görebilecek kadar yakma sokulmak cesaretini 
gösteren biri, el ve gözlerini hayranhk yollu yukarı kaldırıp, inçe, fakat 
açık bir sesle ‘‘hekimah degur’ diye bağırdı; ötekiler, aynı kelimeleri bir
kaç kere tekrar ettiler, fakat ne demek istediklerini o zaman tabiî bilmiyor
dum. Bütün bunlar olup biterken, okuyucularımın da takdir edeceği gibi, 
endişeler içinde idim; nihayet, bu vaziyetten kurtarmaya gayret ederek sol 
kolumu yere bağlayan ipleri koparmaya ve kazıklan sökmeye muvaffak 
oldum; sonra, kolumu yüzüme doğru kaldırarak beni yere nasıl bağladık
larını anladım; aynı zamanda fenahaldecanımı acıtan bir hamle ile saçla
rımı sol yanımdan yere bağlayan ipleri biraz gevşettim; başııtıı iki parmak 
kadar yana çevirebildim. O küçük insanlar bir kere daha kaçtılar, hiçbiri
ni j^kalayamadım; bu hareketim üzerine keskin bir haykırma oldu; bu hay
kırma kesilince, içlerinden birinin ‘Tologo Phonac’’ diye bağırdığını duy
dum; aradan bir an geçmişti ki her biri birer iğne gibi batan yüzden fazla 
okun sol elime saplandığını hissettim; bundan sonra, tıpkı bizim Avru
pa’da bomba attığımız gibi, bir yığın ok da havaya attılar; bunların birçoğu 
herhalde üzerime düştü ama duymadım; birkaçı da hemen sol elimle ko
ruduğum yüzüme indi. Bu ok yağmuru dinince teessür ve acı ile homur
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danmaya başlayarak, kendimi kurtarmaya bir kere daha gayret ettim; il
kinden dalla şiddetli bir ok yaylımı altında kaldım; bazıları da mızrakla
rını yanlarıma sokmaya çabalıyorlardı; fakat bereket versin manda deri
sinden bir yelek giymiştim de delemiyorlardı. En ihtiyatlı yolun, kımılda

madan,yatmak ve geceyi beklemek olacağını düşündüm; sol elim serbest 
olduğundan, o zaman kendimi kurtarabilirdim.

Liliput’Iar, onun sakinleştiğini görünce ok atmayı bırakırlar. Gulliver’de Lil- 
liputlar’la  mücadele etmektense, kendisine iyi davranan bu küçük adamların is
teklerini yerine getirmeyi uygun bulur. Kralın emri ile özel bir arabada başkente 
götürülüp eski bir tapınağa kapatılır. Kral onu ârasıta yoklar. '  ' "

O günden beri imparatoru birçok kereler avucumun içine aldığım
dan, tasvirimde yanılmış olmama imkân yoktur. Elbisesi düz ye sade idi; 
yarı Avrupa, yarı Asya biçiminde dikilmişti; başında, mücevher kakmalı 
tepesi sorguçtu, altında hafif bir miğfer vardı; elinde de, bir yalın kılıç tu
tuyordu, hemen hemen üç parmak uzunluğunda, kabzası ve kını altından 
ve mücevherlerle süslü idi. İmparatorun sesi ince olmakla beraber çok açıktı; 
ayakta olduğuni vakit bile iyice işitebiliyordum. Bayanlar ve saray erkânı 
fevkalâde iyi giyinmişlerdi; durdukları yere, sanki altın ve gümüş sırmalı 
şekillerle işlenmiş bir eteklik serilmişti. İmparator hazretleri bana birçok 
kereler hitap etti; ben de cevap verdim, ama bir türlü anlaşamadık... Ya
nında (giyinişlerinden tahmin ettiğime göre) rahipler ve hukukçular var- 
dı; İmparator benimle konuşmalarını emretti; ben de, onlara, geveleyebil
diğim her dille, Felemenkçe, Lâtince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca ve 
Lingua Franea ile hitap ettim; Hiç fayda vermedi. İki saat kadar sonra 
saray erkânı çekildi. Beni elden geldiği kadar yakından görmek üzere et
rafıma toplanmak isteyen halkın herhangi bi? münasebetsizliğini önlemek 
için yanımda kuvvetli bir muhafız kıtası bırakmışlardı.

Geldiğim haberi bütün memlekete yayılınca, sürü sürü zengin, aylak 
ve meraklı beni görmeye gelmişti; öyle ki, köyler hemen hemen boşalmış
tı; toprak ve ev işleri büyük bir ihmale uğrayacaktı. Fakat İmparator, bu 
mahzuru önlemek için beyannameler ve emirler yayarak tedbir'almıştı.

Gulliver uysal davramşının karşılığı olarak Lilliput’ların güvenini kazanır; on
ların dilini öğrenmesi için kendisine öğretmenler tayin edilir. Saraydaki eğlencele
re götürülür.

Yumuşak başlılığım ve iyi hareketlerim, İmparator, saray, hatta ordu 
ve umumiyetle halk üzerinde öyle bir tesir yapmıştı ki, çok geçmeden hür

212



TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI

riyetime kavuşacağımı ummaya başlamıştım. Elden gelen her çareye baş 
vurarak bu uygun durumu geliştirmeye çalışıyordum. Yerliler benden bir 
kötülük gelmeyeceğine gün geçtikçe daha fazla inanıyorlardı. Bazen yere 
uzanıyor, beş altısının avucumun içinde sıçrayıp oynamalarına müsaade 
ediyordum. Kız ve erkek çocukları saçlarımın arasına kadar girmeye ce
saret ediyor, saklambaç oynuyorlardı. Dillerini anlamada ve konuşmada 
da hayli ilerlemiştim. Bir gün imparator memleketine mahsus bir iki oyunla 
beni eğlendirmek istedi. Bu oyunlarda, Lilliputlular, bildiğim bütün mil* 
letleri maharet ve ihtişam bakımından gölgede bırakıyorlar, beni en çok 
eğlendiren, iki kadem uzunluğunda ve yerden on iki parmak yükseklikte 
ince, beyaz bir ipliğin üzerinde sıçrayıp oynayan ip cambazları oldu. Bu
nun için okuyucularımm biraz sabırlı olmalannı dileyerek bu oyun üze
rinde biraz durmama müsaade etmelerini rica edeceğim.

Bu oyunlara, ancak büyük memuriyetlere geçmek ve sarayda yüksek 
teveccüh kazanmak için namzetliğini koyanlar giriyor. Adaylar küçük yaştan 
bu sanatta yetiştiriliyor; asil ailelerden de olmayabiliyorlar. Büyük memu
riyetlerden biri sahibinin ölmesi veya gözden düşmesiyle (ki bu sık sık olu
yor) boş kalınca, beş veya altı ay imparator hazretlerini ve saray erkânını 
ip üzerinde cambazlık ederek eğlendirmek istediklerini imparatora istida 
ediyorlar ve ipin üzerinde, yere düşmeden en fazla sıçrayan o memuriyete 
geçiyor. Çok kere imparator hazretleri, başlıca nazırlarına da maharetle
rini göstermelerini, yetkilerini kaybetmediklerine kendisini inandırmala
rını emrediyor. Hazine nazırı Filmnap, ip üzerinde, bütün imparatorluk
taki erkândan bir parmak daha yükseğe sıçramakla ün salmıştı. Bu ada
mın, bizim sicimler kadar kalın, gergin bir ipe bağlı bir tahta üzerinde ar
ka arkaya birkaç kere takla attığını gördüm. Özel işler genel sekreteri, dos
tum Reldresal’m taraflılık etmiyorsam, hemen Filmnap^tan sonra geldiği 
kanaatındayım; öteki büyük memurlar aşağı yukarı aynı ayardalar.

Bu eğlencelerde sık sık feci kazalar olduğu kayıtlardan anlaşıhyor. 
Ben gözlerimle, iki üç adayın yere düşerek sakat kaldıklarını gördüm. Fa
kat asıl, nazırlar maharetlerini göstermek emrini aldılar mı tehlike daha 
büyük oluyor. Çünkü bunlar, gerek daha fazla hüner elde ettiklerim gös
termek, gerek arkadaşlarını geçmek iddiasıyla, kendilerini o kadar zorlu
yorlar ki, aralarında hiç düşmemiş olan hemen hemen yok gibidir; baizıla- 
rının ise, iki üç kere düştükleri olmuştur. Ben gelmezden bir iki yıl önce, 
Filmnap da düşmüş; fakat bereket versin kral hazretlerinin yastıklarından 
biri yerde bulunuyormuş da, Filmnap üzerine düşerek şertçe yere çarpmak
tan kurtulmuş; yoksa muhakkak kafas! kırılırmpş.

Bir de yalnız imparator, imparatoriçe ve başhazırm bulunduğu, hu
susî zamanlarda tertip edilen başka eğlenceleri var. İmparator, bir masa-
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mn üstüne, biri mavi, biri kırmızı, biri de yeşil altı parmak uzunluğunda, 
ipekten üç tane ince iplik koyuyor. Bu iplikler, imparator hazretlerinin te
veccühlerini dağıtmak istediği kimseler için ortaya koyduğu mükâfatlar
dır. Tören büyük kabul salonunda oluyor. Burad^, namzetlerin hüneri, 
yukarda sözünü ettiğim müsabakalardan büsbütün başka bir şekilde de
neniyor; bunun benzerini. Yeni dünyada olsun. Eski dünyada olsun, hiç 
bir memlekette görmedim. İmparator, elinde yere düz olarak bir değnek 
tutuyor; müsabakaya girenler birer birer ilerliyor; imparator değneği uza
tınca, üstünden athyorlar; indirince sürüklene sürüklene altından geçiyorlar; 
bu hareketleri, birçok kere, her iki yandan da yapıyorlar. Bazen değneğin 
bir ucunu imparator, öteki ucunu başnazır tutuyor; bazen de değnek yal
nız başnazırın elinde oluyor. Hareketlerinde en çevik olan, bu atlayışı ve 
sürükleyişlere en çok dayanan, mavi ipliği kazanıyor; kırmızısı ikinci ge
lene, yeşili de üçüncüye veriliyor. Bunlar da ipliklerini, iki kere dolaştıra
rak bellerine sarıyorlar. Sarayda yüksek şahsiyetler arasında bu kuşaklar
dan taşımayan pek az kişi görülebiliyor.

Bundan sonra Gulliver’e bazı şartlarda ülkede istediği gibi dolaşabilme izni 
verilir. Bundan yararlanan Gulliver, Lilliput’un başkenti M ildendo’yu gezer, gör
düğü sarayı anlatır.

Bir gün, imparatora, komşu düşman ülkeye (Blefuscu) karşı savaş açtığı tak
dirde yardım edeceğine söz verir. Çok geçmeden çıkan savaşta, düşman donan
masını iplere bağlayıp gizlice Lilliput’a  getirir. Kendisine, buna karşılık, en yük
sek şeref rütbesi verilir. Blefuscu’Iar barış istemek zorunda kalırlar.

Gulliver’in bu başansını çekemeyen ileri gelenler, bazı bahanelerle ona karşı 
düşmanlık yaratırlar. Gulliver de bu suçlamalar sonunda Blefuscu’ya kaçar, ora
dan da rastladığı bir ticaret gemisiyle yurduna döner.

Bu arada Lilliput’taki parti kavgalarını, komşu Blefuscu ile ilişkilerij bilgi, 
gelenek ve eğitim yollanm anlatır.

Gulliver, bu gezisinden sonra Devlet ülkesine (Brobdinghag), Uçan Ada’da 
garip bilginlerin yanma; en sonunda insanın esir, atın efendi olduğu ülkeye gider. 
Buralarda da gördüğü gariplikleri anlatır.

Jonathan Swift
A ç ı k l a m a l a r :

Birkaç örnek parçasını okuduğunuz Gulliver’in Seyahatlan adlı eserin birinci bölü
münde, Guliver’in, Lilliput’a (Cüceler ülkesinde) yaptığı gezi ve orada gördükleri anlatı
lır.

Yazarın bu bölüm de asıl anlatm ak istediği, türlü hayalî olaylar ve serüvenler arasın
da, kapalı olarak, toplum  ve kişilerin eksik ve uygunsuz yönlerini ortaya koymak, onları 
yermektir. .

Okuduğunuz örnek parçalarda, küçücük insanların bile aşırı istekleri olduğu; her şe
yi kendi egemenlikleri altına almak istedikleri, saçma birtakım geleneklere bağlandıkları 
yeriliyor.

Yazar, anlatacaklârmı kahramanı Gulliver’in ağzından hikâye ediyor. Bu anlatım, okur
da gerçeğin anlatıldığı izlenimini uyandırm ak içindir.
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A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Okuduğunuz örnek parçalarda Gulliver’in başından geçen olayları özetleyiniz.
2 — Gulliver, bağlandığı zaman cücelerle uğraşmaktan neden vazgeçiyor? Onun uy

sallığı kendisine neler sağlamıştır? Bu davranışı doğru buluyor musunuz? Karşıt davranış
ta  bulunsaydı sonuç ne olurdu?

3 — Lilliput’larm kendilerine özgü gelenekleri nelerdir?
4 — Lilliput halkının, işi gücü bırakıp GulHver’i görmeye gelmesi kişilerin hangi yö

nünü gösterir?
5 — Swift’in, Lilliput halkı ve yöneticilerinin davranış ve geleneklerini ortaya koy

m aktaki amacı nedir?

T ü r * Ş e k i l :

Bazı ROMAN nitelikleri gösteren ve bir kişinin birtakım  hayal ülkelerindeki gezileri
ni anlatan b ir eser tanıdmız.

Yazarlar, bazen, toplum düzensizliklerini eserlerinde açıktan açığa anlatm aktan çeki* 
nirler; anlatacaklarını, yarattıkları hayalî ülkelere ve oralardaki toplum lara mal ederler.

Guiliver’in S ej^hatian’nda da İngiliz toplumunu ve yöneticilerini kapah olarak yer
me amacı güdülüyor.

Gulliver’in Seyahatları’nda roman niteliklerinden hangilerini buluyorsunuz? Araştı
rınız.

K e l i m e l e r :

erkân : İleri gelenler, yol. mahzur : Sakınca.
yöntem. nazır : Bakan.

fersah : Uzaklık ölçüşü 5 km. ok kuburu : Ok konulan kap.
filika ! Gemi sandah. sorguç : Padişah ve vezirlerin
kabza : Tutacak yer, sap. kavuklarına takılan
kadem : Ayak. tüy.
m aharet : Ustalık. teveccüh : Yönelme; ilgi.
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ünlü Îngilîz yazan Charles Dıckens (Çarîs 
Dikins) 1812 -1870}^ hemen hemen bütün eser
lerinde XX. yüzyıl îngilteresindeki toplumsal 
ya da kişisel, çeşitli olayları ele alır; birçok so
runları ortaya koyar; her tabakadan çeşitli ki
şilerin karakter özelliklerini, davranışlarmı çi
zer

Charles Dickens’in en tanınmış romanı 
David Copperfieid’tir. Yazar, romanınm kah
ramanı olan David Copperfieid'e doğuşundan 
başlayarak kendi hayat hikâyesini, onun ağ
zından anlattırmıştır.

D A V İ D C O P P E R T Î E L D ^

David doğmadan altı ay önce, babası ölmüştür. Onu, ince yapılı annesiyle 
dadısı Pegoity, şefkatli elleriyle büyütmtişlerdir. O, henüz çocukken genç ve güzel 
annesi, M urdstone adlı sert yaratıhşlı biriyle evlenir. Evdeki hava, hele üvey hala
nın da gelmesi üzerine büsbütün değişir. Sıkı bir baskı altına giren David, gözden 
düşmüş, sanki aUklaşmıştır, derslerinde bile başarı gösteremez. Azarlanır, dövü
lür, nihayet yatılı bir okula verilir. Bir süre sonra, annesi doğum sonucunda çocu
ğuyla birlikte ölür.

Kimsesiz kalan David’Ie, dadısı Peggotty’den başka ilgilenen yoktur. O da ev
lenince, üvey baba ve hala tarafından şaraphanede işçilik yapmak üzere Londra- 
ya gönderilir. Orada, yoksul Miscowber’lerin evinde kahr. Şaraphaneyi bir türlü 
sevemez; birgün kaçar, annesinin bazen söz açtığı, büyük teyzesi Tortwood’u (Bet- 
sey) bulur; ona sığınır. Büyük teyze, David için bir karar alm ak üzere, M urdtson’a 
bir m ektup yazar; onlar da gelirler.

Teyzem, o gün her zamankinden biraz daha sinirliydi. İkindinin geç 
saatlanna kadar, Bay Murdstone^u pencerede bekledi. Öğle yemeği yeme
miştik. Teyzem, Janet’in yemeği hazırlamasmı buyurduğu zaman, Jan 
Murdstone, teyzemin çimenliğine basarak, kapıya yaklaştı. Teyzem kor
kunç bir çığlık attı.

— Burada ne işin var? Çimenlere neden basıyorsun? Çabuk defol, 
karga suratlı kadın.

Teyzem o kadar sinirlenmişti ki. Bayan Murdstone^ un ünlü soğuk
kanlılığı bile onu etkilemiyordu. O sırada, yolun ucunda, Bay Murdstone 
da göründü. Gelenlerin kim olduğunu yüksek sesle bildirdim. Teyzem bar 
bar bağırıyordu.

— Kim olursa olsun, umurumda değil! Çimenlere basacak kadar ter
biyesiz olduktan sonra; Janet, çabuk şunları koy.

Şu anda, Murdstone’larm tam arkasında, çimenliğin ortasında, bir 
eşek görünmez mi! İşte o zaman teyzem, gerçekten çılgına döndü. Bah-

(1) David Copperfield, Charles Dickens, Çev.; Mine Karaağaç (1963). A k Kitabevi.
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çe de bir savaş alanına dönmüştü. Eşek, herkese karşı direniyordu. Janet 
onu çekiyor. Bay Murdstone itiyordu. Jane Murdstone, çantasıyla Janet’e 
vurdu. Olayı seyreden birkaç sokak çocuğu bağrıştılar. Teyzem, dışarı fır
layıp, bir çocuğu yakaladı ve kıyasıya dövmeye başladı. Çocuk, eşeğin sa
hibiydi. Dayaktan sonra, eşeğini ahp gitti.

Bay Murdstone’sa, bir kenara çekilmiş, erkek kardeşi ile birUkte, mü> 
cadelenin sona ermesini bekliyordu. Teyzem onlara hiç aldırmadan, önle
rinden geçerek, içeri girdi. O zaman, Janet:

— Beklediğiniz misafirler geldi, diye haber verdi.
Tir tir titreyerek:
— Yok canım, dedi teyzem. Neden gidecekmişsin! dur bakayım.
Sonra, çekip yanına oturttu beni. Böylece, bütün konuşma boyunca

odada kalmağa mahkûm olmuştum. Bay Murdstone ve kızkardeşi, içeri 
girdiler.

— Özür dilerim, dedi. Çayıra basanın siz olduğunu tahmin etmedi
ğim için bağırdım. Terbiyeli ve görmüş geçirmiş insanlardan böyle şeyler 
ummam da!

— Tabîı, çimenlere basılmayacağı kuralını yabancılar bilemez, dedi 
Bayan Murdstone.

— Evet ama, genel olarak geçerli olan bir kuraldır, dedi teyzem.
Bayan Murdstone, yutkundu. Bay Murdstone, sesini yumuşatarak:
— Bayan Trotwood, diye söze başladı.
Teyzem gözlerini ona dikerek:
— Bir şey mi dediniz? dedi. Siz kuzenimden dul kalan Bayan Copper- 

field’in kocası değil misiniz?
— Evet, dedi Bay Murdstone.
Teyzem:
— Özür dilerim ama, bu evlenmeyi yapmasaydınız daha iyi olurdu. 

O henüz bir çocuktu.
Bayan Murdstone:
— Bu düşüncenize tamamen katılıyorum, dedi. Clara bence de tam 

bir çocuktu.
— Biz evli olmadığımız için şanslıyız, madam, dedi teyzem.
— Tabiî, tabiî, dedi Bayan Murdstone. Hem, bu evlenmenin ben de 

sizin gibi aleyhindeyim.
Manalı bir ifadeyle:
— Biliyorum, dedi teyzem.

Sonra zili çaldı ve içeri giren Janet’e, Bay Dick’i çağırmasını söyledi. 
Gelene kadar da, sesini çıkarmadan oturdu. Bay Dick, içeri girince, tey
zem onu tanıttı.
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— Çok eski ve yakın arkadaşııh, Bay Dick, dedi. Fikirlerine son de
rece güvenirim.

Bay Dick, bir yandan tırnağını yiyor, bir yandan da misafirlere bakı> 
yordu.

Bay Murdstone:
— Bayan Trot^ood, dedi, mektubunuz İçin size minnettarım. Bunu 

büyük bir hakseverlik sayıyorum.
— Ben de, dedi teyzem.
— Yolculuk ne kadar güç olursa olsun, sizinle yüzyüze gelmek iste

dim, dedi. Bay Murdstone. Yazık ki, çocuk, arkadaşlarını ve işini bırakıp 
kaçmış. Üzücü bir olay.

Kızkardeşi söze karıştı:
— Kılığı da utanç verici:
Bay Murdstone:
— Jane Murdstone, dedi sert bir sesle, biraz sabırU ol da, sözümü kes- 

me. Bayan Trotwoot, bu çocuk evimizde birçok sıkıntılara sebep olmuş
tur. Hem kanmm sağlığında, hem de daha sonra. İsyankâr bir ruhu var. 
Çok da sinirli. Kardeşim de, ben de onu kötü huylarından vazgeçirmek 
için çok çalıştık ama, boşa gitti gayretlerimiz. Bütün bunları size ağzımız
la söylemek için, kalkıp buraya geldik.

Bayan Murdstone:
— David, dünyadaki erkek çocukların en kötüsüdür, dedi.
Bay Murdstone, kızarak kardeşine baktıktan sonra sözüne devam et'

ti:
— İşte, David’ie bir türlü başa çıkamadığımız için onu okuldan alıp, 

bir arkadaşın yanına, saygıdeğer bir işe yerleştirdik. Ama o bu işten kaçıp, 
yollarda bir serseri gibi sürünerek size gelmiş ve merhametinize sığınmış. 
Onu yanınıza alırsanız, birçok belâyı birden başınıza almış olacağımzı söy
leyeyim.

Teyzem, ateş gibi bakışlarını, Bay Murdstone’e dikti.
— Şu saygıdeğer işten söz edelim önce, dedi. Eğer, David öz oğlunuz 

olsaydı, onu yine bu işe yerleştirir miydiniz?
Bayan murdstone:
— O, kardeşimin çocuğu olsa, karakteri şimdikinden farklı olurdu 

dedi.
Teyzem, ona hiç aldırmayarak:
— Ya zavallı annesi sağ olsaydı, yine bu saygıdeğer işte mi çalıştıra

caktınız? diye sordu.
Bay Murdstone, kendinden emin olmayan bir sesle:
— Çlara, kardeşimle benim verdiğimiz her hakkı kabul ederdi, 

dedi.
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Bayan Murdston^ başını sallayarak onu tasdik etti.
Teyzem:
— Zavallı kızcağız, dedi» kendi kendine söylenir gibi.
Bay Dick, odadakileri dikkatle gözden geçiriyordu.
— Çocuğunuz da anesiyle birlikte öldü, değil mi? diye sordu teyzem.
— Evet, dedi Bay Murdstone.
— Peki, evi ve bahçeyi çocuğuna bırakmadı mı?
Bay Murdstone:
— İlk kocası evi kendisine şartsız olarak bırakmıştı, diyecek oldu.
— Aman Allahım, dedi teyzem, bunu hasıl söyleyebilirsiniz? Kaydı 

şartı var mı bu işin? David öjlüp de oğlunu öksüz bırakacağını karısımn 
da sizinle evleneceğini nereden bilsin? Üstelik o, burnunun dibindeki ihti
malleri bile görmeyen, hayalci bir insandı. Sözün kısası, talihsiz çocuk, 
sizinle evlenmek hatasını işlerken, oğlu hakkında bazı şartları ileri sürme
di mi?

Bay Murdstone, tek kaşını kaldırdı
— Karım beni sever ve bana güvenirdi, dedi.
Teyzem:
— Karınız, dedi, dünyanın en budala en iradesiz, en mızmız yaratı

ğıydı. Şimdi diyeceğiniz var mı?

— Söyleyeceğim şu. Bayan I^otwood, buraya David’i almağa geldim. 
Şartsız olarak almağa. Onu alıp götüreceğim ve kendisine uygun buldu
ğum gibi davranacağım. Buraya herhangi bir söz veya taviz vermeğe gel
medim. Belki siz onu yanınıza almayı düşünüyorsunuz. Sözleriniz, onun 
tarafını tuttuğunuzu gösteriyor. Ama yine şunu söylemeliyim ki, onu bir 
kere yanınıza aldınız mı, bütün sorumluluğu yükleniyorsunuz demektir. 
Böyle şeylerin sürüncemede kalmasını sevmem. Bir kere bu eve yerleşti mi, 
kapılarım ona sonuna kadar kapanmış olacaktır.

Teyzem bu sözleri ilgiyle dinledi. Sanki, Bay Murdstone^u yargılıyor
du. Onun sözleri bitince, gözlerini Bayan Murdstone’a çevirdi.

— Söyleyecek ya da ekleyecek bir şeyiniz var mı madam?
— Kardeşim, her şeyi bütün açıklığıyla söyledi, dedi. Bayan Murd

stone; nezaketinize teşekkür ederim.

Nezaket sözünün üstüne basmıştı. Belli ki, bir ima yapmak istiyordu. 
Teyzem bunu anlmadı bile. Bana döndü:

— Gitmek ister misin David?
İstemediğimi söyleyerek, beni bırakmaması için yalvardım. Bav ve Ba

yan Murdstone’un beni hiçbir zaman sevmediklerini, bana hiçbir zaman 
iyi davranmadıklarını, beni çok seven annemi de benim yüzümden üzdük

219



TÜRK DiLİ ve EDEBİYATI

lerini, Pegotty’nin bütün bunlara şahit olduğunu da sözlerime ekledim. 
Ona, babamm liatırı için, beni Murtstone’lara vermemesini rica ettim.

— Bay Dick, dedi teyzem, bu çocuğu ne yapacağız?
Bay Dick, karannı çok önceden vermiş olacak ki, hemen cevap verdi:

— Bir kat elbise alahm.
Teyzem:
— Verin şu elinizi, dedi. Ne akıllı adamsınız.
Sonra, Bay Murdstone’a döndü:^
— İstediğiniz zaman gidebilirsiniz, dedi. Çocuk burada kalacak. Onun 

hakkında söyledikleriniz doğruysa, ki bir kelimesine bile inanmıyorum, 
yine de fazla bir şey kaybetmiş olmam.

Bay Murdstone:
— Bayan Trotwood, dedi öfkeyle, eğer erkek olsaydınız...
— Böyle numaraları bana yutturamazsımz, dedi teyzem. Erkek ol

sam ne olacaktı? Sizinle dövüşmezdim ki!
Bayan Murdstone, yerinden kalkarak:
— Aman Allahım, ne terbiyelisiniz, diye söylendi.
Teyzem, onun oturduğu tarafa bile bakmadan:
— Bilmiyor muyum sanıyorsunuz, dedi; o zavalh kızcağıza kimbiiir 

ne acı çektirdiniz! Kimbiiir nasıl baştan çıkardınız o tecrübesiz çocukca
ğızı! Neler söylediniz, Tanrı bilir. O kocaman gözlerinizi aça aça, ona çe
şitli yalanlar kıvırdığınızdan eminim. Gerçekte ise, bir kazı bile korkuta
mazsınız, Bay Murdstone.

M urdstone’lar giderler. David yeni hayatına, okula gönderilerek başlar. Ar
tık iyi bir öğrencidir. Arkadaşları vardır...

Meslek seçimi zamanı gelince, teyzesinin de isteğiyle avukat olmak üzere bir 
büroya devama başlar. Bu arada, teyzesi servetini kaybetmiş olduğu halde, Lond
ra’ya onun yanına gelir. David, bir ek görev bulur. D ora adh güzel bir kızla evle
nir. Çok geçmeden roman yazmaya ve yayımlamaya başlar; kısa zam anda tanınır. 
Ama D ora hastalanır ve ölür.

David dostlarıyla avunur; en sonunda tâ  okuldan arkadaşlık kurduğu ve en 
çok anlaştığı, kendisini öteden beri seven, Agnes ile evlenir; artık mutludur...

Romanda, David Copperfieid’den başka, birçok kişi ve ailelerin hayatları ve 
kişilikleri de yer alır.

Bunlardan Steerfortb, David’in okul arkadaşıdır; Emily adlı güzel b ir kızla 
. kaçar. İki ailenin çöküntüsüne yolaçar.

Yoksul Micovvber’ler kendilerine güvenen, fakat bir türlü  başarıya ulaşama
yan bir ailedir. Sonunda Avusturalya’ya göç ederler.

Yartmuth’taki Peggoty ailesi, temiz, dürüst bir balıkçı ailesidir. Steerforth’un 
Emily’i kaçırması üzerine birçok kötü durumlarla, felâketlerle karşılaşır; onlar da 
Avustüralya’ya giderler.

Nihayet, Uriah Hep ise, bencilliği, Agnes’in babasını sömüren iyi yüzlülüğü do
layısıyla adalfetin pençesine düşer.

Charles Dickens
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A ç ı k l a m a l a r :

Bütününde derinliğine ruh incelemeleri bulunmayan David Copperfield romanı, çe
şitli kişilerin karşılaştırılması, konuşturulması yoluyla kişilerin karakter ve davranışları hak
kında, günlük yaşayışlarımızda önem verdiğimiz, veya vermediğimiz olayları, gerçekleri, 
duygu ve düşünceleri ortaya koyan bir eserdir.

David Copperfield’deki olaylar birçok kişilere ve ailelere bağlı olaylardır. Onlarla kar
şılaşılması dolayısıyla durumları anlatılır. Romanın sonlarında (ikinci yansından sonra), 
David, bütün bu kişiler ve aileler arasında sanki bir aracı ve gözlemci durumundadır.

Okuduğunuz örnek parçada, David Copperfieid’in çocukluğunda önemli rol oyna
yan üvey babası ve halası, büyük teyzesi konuşmalarıyla tanıtılıyor. Ayrıca, onun başlaya
cağı yeni hayat ve geleceğiyle ilgili karara varılıyor.

A r a ş t ı r m a l a r : .

1 — Örnek parçada geçen olayı özetleyiniz.

2 — Konuşma ve davranışlarından yararlanarak büyük teyzenin kişiliğini belirtiniz.

3 — Onyn söylediği: “ Özür dilerim; çayıra basamn siz olduğunuzu tahmin etmedi
ğim için bağırdım. Terbiyeli ve görmüş geçirmiş insanlardan böyle şeyler ummam da!”  
sözlerinde nezaket kurah içinde bir iğneleme buluyor musunuz? Açıklayınız.

4 — Bir ev sahibinin, konuklarıyla bu biçimde konuşmasını uyğun buluyor musu
nuz? Onun konuklarını küçümsemesinin sebeplerini açıklayınız.

5 — Bay M ordstone ve kızkardeşi nasıl kişilerdir? Kişilikleri arasında bir ayrım yapa
bilir misiniz?

6 — Okuduğunuz örnek parçadan yararlanarak David’in annesinin kişiliğini ve onun 
David’e karşı tutum unu açıklayınız.

7 — Bay M urdstone ve kızkardeşinin David’i kötülemelerindeki asıl amaç nedir?

8 — David’in toplum a kazandırılmasında kimlerin rolü olmuştur?

T ü r  - Ş e k  i 1 :

Yazarın, gerçek hayat hikâyesindeki anılarından, tanıdığı kişilerden ve gördüğü çeşit
li aileler arasında geçen olaylardan yararlanarak ortaya koyduğu, GERÇEKÇİ niteliği üs
tün, bir ROMAN tanıdınız.

Charles Dlckens, David Copperfield adlı romanında çocukluğu ve gençliği sırasında 
başından geçen olaylardan yararlanmış; kişilerini çevresinden seçmiştir. Romandaki bü> 
tün olaylar, kişiler, aileler yazarın yaşadığı dönemde, İngiliz toplum unda yaşayan, görüle
bilen olaylar, kişiler ve ailelerdir. Bunlar romana ahnm akla İngiliz toplum undaki türlü 
özellikler düzen ve düzensizlikler de ortaya konmuş oluyor.
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K e l i m e l e r :

imâ*  ̂ : Dolayısıyla anlatma.
Kuzen : Kardeş çocuğu, (Erkek), 
m innettar : îyilik borcu olan.

şâhid : Tanık.
tâviı : Karşv olana bazı haklar 

tanımak, bir şeyler 
vermek.

T a r t ı ş  m a - Y a z m a  K o n u s u

Bir çocuğun yetişmesinde; çocuğun yaratılışı mı, ailenin 
ona karşı tutum u mu daha etkihdir? Tartışınız.
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Halide Edip ADIVAR (1884-1964); kişi
sel ve toplumla ilgili konularda, m illî nitelik
lerimizi, özellikle kadm ruhunu konu edinen 
romanlarıyla tanmmış ilk kadm yazarımızdır.

Aşağıda onun, mektuplar halinde yazdı
ğı “Handan’* adlı romanında örnek parçalar 
okuyacaksınız.

H A N D A N

Kuzguncuk tepesindeki büyük evde, Cemal Bey’in iki kızı ile karısının yeğeni 
•Neriman ve üvey kızlan H andan yetiştirilmiş, alafranga eğitim görmüşlerdir.

H andan, Hüsnü Paşa adlı bir hâriciyesiyle evlenmiş, Avrupa’d a  yaşam akta
dır. Neriman, Refik Cemal adında biriyle evlenir. Refik Cemal, bir süre sonra, Ab- 
dülham it’e karşı olduğu sezildiği için, Avrupa’ya sürülür. İkisi, mektuplaşırlar. Ne- 
r i m ^  her haliyle H andan’m  etkisinde ve onun özlemini çektiği için; kocasına hep 
ondan söz açar. Karşıhkh m ektupların konusu hep H andan olmuştur. .

Aşağıda, Nerim andan’dan Refik Cemal’e gönderilen m ektupta, H andan’ın 
çocukluğu, yetişmesi özetlenir.

Şehper henüz bebekti. Amcamın kucağmda oturuyor. Saffet de onun 
sigara kutusuyla oynuyordu. Teyze, o ovulmuş, gergin yüzüyle çalışkan 
elleriyle bir dikiş üzerine eğilmişti. En evvel kalbimdeki soğuk, korkak ih
tirası izale eden şey amcamın bütün gözlerini aydınlatan tebessümü oldu 
ve hemen onun müşfik kalbinde kendine bir yer yaptığını duydum. Teyze, 
bir vazife imiş gibi, iki yanaklarımı Öperken amcam, bir kolunda Şehper, 
bana doğru geldi. Beni kaldırdı. Şehper’in karşısındaki dizine beni de oturt
tu.

— Bugün küçük kız benim olsun olmaz mı? derken teyzeme ve Şeh> 
per'e gülüyordu. Odaya ciddî ve mazlum çehresiyle giren küçük kızı onun 
baba simasındaki güneş sıcaklığını hissettirecek hale getirdi ve bir çocuk 
gibi sevinçle haykırdı:

— Handan, gd  bak, senin ve benim bir yeni çocuğumuz var. Gel gel, 
bak ne güzel altın saçları var.

Handan babasına doğru kemal-i sükûnetle yavaş yavaş ilerledi ve onun 
dizine dayandı. Büyük, ciddî gözünü benden hiç ayırmıyordu. O zaman
ki hayatımda en parlak hatırladığım, nHandan’ın ince vücudu,. solgun 
ve yuvarlak çehresi, gözlerinin birer açık Mekke taşı parlaklığı ve onları 
birer badem gibi şakaklarına doğru çeken sıkı örgüleri idi. Gözlerindeki 
manayı delmek kabil olmadı. Bilmem ne kadar, korkarak bekledim. Fa
kat birdenbire eğildi, kollarını boynuma attı. İşte bu küçük kolların boynu-
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ma atılışı kalbimdeki yetim sefaleti, tamamen sildi ve Uk busemizle kalbi
miz birbirinin oldu. İşte o günden beri küçük, büyük Handan’m ruhun
daki bütün değişikliklere şahit oldum. Handan ta dünyayı görebildiğim 
zamandan beri tehassüs tarzlarıma kadar hâkim olmuş, o kadar benliği
min her zerresine sarılmış, o kadar şahsiyyeti ile şahsiyetime istediği rengi 
ve şekli vermiştir ki, âdeta bende onun bir resmi yaşa^ ve çok zaman bazı 
şeyleri görüp işiten Handan mı, ben mi, bilmem.

Ertesi gün Handan’la beraber ders odasına geçtim. Bu, bu duvarları
na kadar mürekkep sıçramış, masası sandalyeleri aşınmış sevgili odadan 
ne kadar çehreler geldi geçti... Sakallı, sakalsız, sarıklı Kur’an ve Arabî 
hocaları; bazen çılgın, hoppa, bazen kuru ve korkunç İngiliz mürebbiye- 
leri; Ermeni, Macar, İtalyan daha bilmem ne cins musikî bocalan! Biz dört 
çocuk aynı hocadan, aynı tahsili geçiriyorduk; fakat Handan hepimizi ar
kada bıraktı, bugün bizim tahsilimize karışan bir lisan, biraz da edebiyat 
bulursun. Fakat Handan öyle değildi. Onda öğrenmek bir ihtirastı. Bil
mek, daima bilmek, yalnız kitaplarda değil, tabiatta, insanlarda her şeyi, 
görünmez şeyleri bilip anlamak için onda ebediyen susamış bir dimağ vardır. 
Fakat âlim kadınların, kuru dimağı değil, Refik. Onda bildiği şeyleri se
ven, derağuş eden bir şefkat, bir kadın kalbi vardır. Ağaç, nebat, deniz, 
yıldız, insan ve hayvan, p  kadar bildiği şeyleri ruhunda seven bir deraguş 
içinde saklar.

Bir iki lisan öğrenip birer piyano çalıp çekildikten sonra onun öğren
mek iştiyakı her gün daha şiddetle artıyordu. Ona daha âlim, daha yük
sek hocalar tutuyorlardı. Ve en nihayet en son hocası da zavalh Nâzım ol
du. Musiki, edebiyat, felsefe, içtimâiyyât daha bilmem ne... Hep onunla 
ikmal etti. Nâzım, Handan’ın hayatında bir his, efkâr ve sanat mürebbisi 
olarak da kalmadı, daha ileri gitti, elem mürebbisi, hayat mürebbisi oldu. 
Hayatında Nâzımda tallûk eden kısımlara geldiğim zaman birçoğunu da 
Handan’ın o zamandan kalan mektuplarıyla nakledeceğim.

Nâzım, Abdülham it’e karşı, yurtsever bir gençtir. H andan’la yakından ilgi
lenmiş, ortak çalışmaları ikisi arasında duygu birliği, bir yakınlık meydana getir
miştir. A m a H andan, her yönden beğendiği Nâzım’dan , evlenme teklifi almış ol
masına rağmen, am acından öte sıcak bir aşk bulamadığı düşüncesiyle, ikinci iste
yeni H üsnü Paşa ile evlenmiştir.

Bunları daha önce, H andan’m Neriman’a yazdığı mektuplardan öğreniyoruz:

İşte Nerimancığım, büyük mavi gözleri benden ziyade maksadına ma
tuf çıktı, gitti. Şimdi içimde büyük, fakat insanlığı eksik bir şey var! Nâ- 
zımnin hülyasını takdis ediyorum; yalnız bu hülya ruhumun bir tara
fını, pek derin ve vâsî tarafını çıplak bırakıyor. Neriman, Neriman,
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ne olur gitmem diye idi; ne oiur, biraz ne bileyim, nazarıyla ruhumu ısıtsa 
idi, elleri ellerimi, maksadmı yaşatacak bir makine değil. Handanım za
vallı, âciz kadm elleri diye elleri içinde tutsaydı; biraz hiç olmazsa benim 
için sevdiğini söylese idi! Nâzım’un bu aşkı o kadar uzak bir burafat kah
ramanının, bir Jüpiter'in, vazifeşinas bir Roma imparatoru heykelinin aş
kına benzer bir şey! Ah, nasıl bu aşktati haraket eksikliğinden üşüyorum 
ve üzülüyorum! Birdenbire ihtiyarlamış gibiyim, Neriman!

Nâzım gittikten sonra üç günden ziyade uyku uyumadım. Gündüzle
ri, geceleri, bahçeyi, ders odamızı, kitaplarımı, hatta yıldızları bile yadır
gadım. Hepsinden bir şey boşalmış, uçmuştu. Ağlamadım, kederli değil
dim. Bir şey soğuyor, boşalıyordu. Gözlerim kuru, ellerim boş dolaştım 
durdum.

Beşinci günü fevkalâde bir vak’a oldu. Odamda her vakitki gibi mak
satsız ve cansız otururken birdenbire sıkıldım, çarşaflandım, bacı ile başı
mı ahp gezmeğe çıktım. Bağlarbaşı’na kadar gittim, döndüm. Kapıdan 
girerken Şehper koştu.

— İçeriye gel Handan Abla, Hüsnü Paşa Amcamız var, dedi.
Ben ters cevap verdim:
— Bana ne? Sizin amcanızsa benim değil ya?
— Fakat seni pencereden gelirken gördü. Bu güzel hanım da sizin mi 

Ciemal Bey? dedi. Babam da beni seni çağırmaya yolladı.
Teyzemin Zümrüdüanka kuşu gibi bahsettiği bu sefir eskisi, zengin 

herifi hiç sevmem. Ama, senin akraban olması, bir de beni güzel bulmak 
acayipliğinde bulunması nazar-ı dikkatimi celbetti. İçeri girdim. Sen de 
bu masal kahramanı amcanı bilmezsin; değil mi? Annenin ve bütün fa
milyanızın sevmediği, yalnız teyzenin zengin diye ehemmiyet verdiği Hüs
nü Paşa hiç de fena değil Neriman. Evvelâ soğuk görünüyor, amma si
yah gözlerinde o kadar hayat var ki. Bana, dünyanm en acayip bir şeyi 
gibi bakıyor. Odaya girer girmez biraz kaba ve kuvvetli çehresi değişti. Bana 
arslan kafesine girer girmez arslam kediye döndüren kızların hissi geldi 
ve bu iyi bir his. Anî surette tecrübekâr senelerce Avrupa’da dolaşmış, bütün 
familyasımn ve dünyanın gözünü korkutmuş bir adama hâkim oluvermek! 
Bu iyi bir şey...

H andan, H üsnü Paşa ile bu duygu içinde evlenir, fakat pek umduğunu bula
maz; m utlu olamaz. Nâzım bir daha gözükmemiştir. Ancak bir süre sonra Avru
p a’ya kaçarken yakalanıp Fizan’a sürülmek üzere iken hapishanede kendini boğ
duğu; cebinden, H andan’a  yazılmış iki m ektup çıktığı öğrenilir.

Handan, Handan, şimdi senin benden, mukaddes maksattan daha 
büyük bir şey, bir his istemeni anlıyorum ve şimdi ben de sana bu hissi 
verebilecek kabiliyeti hissediyorum. Tamamen hissediyorum, fakat bana
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açik durup da benim bakmadan geçtiğim o büyük, yumuşak kalbinde baş
kası var değil mi? Ben, ben mukaddes maksat için senclerce yaşamış oJ- 
mağa artık iâyık değilim. Handan. Çünkü seni kaybetmek boşluğunun ya- 
nmda mukaddes maksadım artık yok, artık yaşamıyor. Ne yaptın, Han- 
dan? Ne büyük bir mabedi yıktın, Handan?

Bu olaydan sonra H andan büyük bir vicdan azabı içinde kıvranır, sonunda 
kocası tarafından Avrupa’ya götürülür; içine dönük bir yaşayışa koyulur. Hüsnü 
Paşa ise, çapkınlıklar peşindedir, hiç bir zaman H andan’a  bağlı kalmaz; zaman 
zaman hırçınlaşır, ondan uzaklaşır. H andan’ın ruhunu yalnızlık kaplamış; gerek- 
ligiiide kendi değerini umursamaz görünmüştür ama, yine de H üsnü Paşa’yı ken
disine bağlayamamıştır.

H ancan’ı bu durum da yalnız bırakmayan biri vardır: Refik Cemal. Refik Ce
mal de, karısı Neriman’ın boş bıraktığı düşünce yönünü H andan’la tamamlamak
ladır.

Hüsnü Paşa’nın dönmeyişi H andan’ı yatağı düşürür; çok geçmeden H andan 
menenjit olur. Refik Cemal onun başındadır; H andan’ın geçirdiği bunalımı şöyle 
anlatır:

Hâlâ gözleri kapah idi. Fakat düşük kollarında şimdi bir hareket >arâı. 
Dudakları, hararetle parça parça olan dudakları göz yaşlarından, feryat
tan, iniltiden daha acı ve fena kahkahalarla titriyor, kelimeler beyaz dişle
ri arasından bir ölünün karnına saklanmış bir şeytanın sesi gibi öterken 
çehresinin yukarı kısmı, alnı, gözleri hep aynı derin ve acı faciayı yapan 
muzlim ve sessiz bir perde vekar ve fecaatini muhafaza ediyordu.

Ondan sonra içindeki o şeyden zavallı hasta dimağın çizgilerini ba
zen ters okuyarak, bazen aralarında kelimeleri geçerek manasız birer cümle 
gibi, birer hezeyan gibi döküp kusuyordu. Ve her cümleden aynı fena kah
kaha ile gülüyordu.

Hep Hüsnü Paşa’nın hayatını yaşıyordu. Kendisiyle otan hayatım de
ğil, metresiyle olan hayatını. Bir zaman hep Matmazel Julyet idi. Kırık 
bir Paris telâffuzu ile gûya Julyet oluyordu. Sonra yine Meli, bir Fransız 
ismi. En nihayet Mod oluyordu. Hep o fena kahkahalarla gûya Hüsnü 
Paşa’yı celbetmek için onunla öteki kadınların hüviyetine giriyor, onlar 
gibi söylüyor, yaşıyordu. Ve hezeyanları arasında en çok dikkat ettiği şey 
bu ruhunu kemiren kâbusa kendisinin Handan olduğunu belli etmemek-^ 
ti. £n  son kadın M od’du. Mod gibi (H) harflerini oldukları yerden kaldı< 
rıp olmadıkları yere koyarak tam talihsiz bir Londrah gibi Hüsnü Paşa 
ile İngilizce konuşuyordu.

— Gözlerim, yüzüm mü Paşa? Hayır, bugün şapkamı çıkarmayaca
ğım, tülümü açmayacağım. Gözlerimi açamam! Merak etmeyiniz, her va> 
kitki gibi, yemin ederim mavi!
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Sonra birdenbire gûya Hüsnü Paşa bunun Handan oldunu anlamış 
hissiyle  ̂mahvolmuş bir kadımn feryadıyla uzun uzun inliyor. Artık kendi fasih 
Türkçesiyle:

— Bekle Hüsnü, bekle. Yeni bir kimyager gözleri boyuyor. Gözlerim mavi, 
saçlarım san olacak. Ellerim de tıpkı, tıpkı onunki gibi ince .ve damadı.

İyi bir bakım sonucunda menenjit atlatılır. Fakat bu kez H andan, hafızasını 
kaybetmiştir. Refik Cemal’le Fransa’ya, oradan hava değişimi için İtalya’ya gider. 
Anılar yerine gelmeye başlamıştır, am a geçmişteki her şeyi Refik Cem al’le ilgili 
olarak hatırlar.

Refik Cemal’in  de uzun b ir süre H andan’la bağıntısı aşka dönmüştür. Han- 
dan’da, bütün geçmişi geri dönünce, yeniden bunahmiar başlar, çok geçmeden H an
dan ölür. Cenazesi İstanbul’a  getirilir. H andan’ı bütün sevenler, tanıyanlar onun 
başındadır.

H alide Edib ADIVAR

A ç ı k l a m a l a r :

Romanın bütününde, her bakıpıdan olgun, yetişmiş, kültürlü bir kadının, evlilik süresin
ce beklediği aşkı bulamayışı ve bu yüzden içine düştüğü bunalım anlatılır.

Okuduğunuz örnek parçalarda, rom an kahramanı H andan’ın,.çevresindekilerle birlikte, 
kişiliği, istekleri ve ruhsal bunalımı belirtiliyor.

Rom anda yazar, yabancı kelimelere yer veriyor. Bu, onun alışkanlığının bir sonucudur. 
Aynı fiil kipleriyle kurduğu, oldukça uzun cümleleri anlatımındaki akıcılığa engel olm akta
dır. Onun yer yer, tekrarladığı, kelimeler de anlatım a bir güç vermek içindir.

Rom andan alınan örnek parçalarda, “ çarşaflandım”, “ başımı aldım gezmeye çıktım”, 
“ sefir eskisi”, “ masal kahram anı”  gibi, dilimize özgü bazı sözlere de rastlıyoruz.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Neriman, H andan’ı nasıl tanıyor. Onu niçin seviyor?
2 — Çeşitli eğitimcilerin evde yer alması, ailenin hangi görüş ve isteğini gösterir?
3 — H andan’ı başarılı kılan hangi niteliklerdir? Nâzım’ın H andan üzerindeki etkileri ne

lerdir?
4 — “ Sanat mürebbisi”, “ elem mürebbisi” , “ hayat mürebbisi”  sözlerini açıklayınız.
5 — H andan’ın Nâzım’da eksik bulduğu nedir? H üsnü Paşa’da üstün bulduğu nedir?
6 — Onun hastalığının sebebini ve hastalığı sırasındaki durum unu açıklayınız.
7 — Neriman’ı, Nâzım, H üsnü Paşa ve Refik Cemal’i tanıtınız.

T ü r  - Ş e k i 1 :

-M ektuplarda düzenlenen PStKOLOJİK nitelikteki bir ROMAN tanıdınız. 
PSÎKOIXMİK ROM AN’Iarda, birbirini izleyen çeşitli olaylardan çok; kişilerin davranış, 

duygu, düşünce ve isteklerine; kısaca her türlü ruh haline önem verilir.
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Sevinç, acı çekme, duygulanma, özlem, aşın  istekler, yargılanmalar insan ruhunda, dış al* 
gıların çeşitli yansımalarıdır.

Handan romanından alınan örnek parçalarda bu ruh hallerinden hangilerini bulu* 
yorsunuz? Araştırınız.

K e l i m e l e r :

Arabî : Arapça. kâbus : Karabasan, bunalım
âciz : Güçsüz. kemal î Olgunluk.
deraguş ; Kucaklama; mabet : Tapmak.
ebediyyen : Sonsuz olarak. maksat : Amaç.
ehemmiyet : Önem. m âtuf : Yöneltilmiş.
facia : Çok acıkh olay. mazlum : Zulüm gören; uysal.
fecaat ' : Çok acıklı durum. -karanlık.
familya : Aile. müşfik : Şefkatli.
fasîh : Düzgün ve açık (söz) sefir : Elçi.
hezeyan : Saçmalama, sayıkla sükûnet ; Hareketsizlik.

ma. şahsiyyet : Kişilik.
hurafat : Boş inançlar. taliûk : İlişiklik, ilgilik.
hülya : Kuruntu. tahassüs : Duygulanma.
içtimâiyyât : Toplumbilim. tebessüm : Gülümseme.
ihtiras : Aşırı istek, tutku. tecrübekâr : Tecrübeli.
ihtiraz : Çekinme. vazifeşinas : Görevini seven.
iştiyak : Kuvvetli özlem. vekar : Onur, ağırbaşlılık.
izale : Yok etme, giderme.

î m l â ' N o k t a l a m a :

Ciddî, Arabî, tallûk, tecrübekâr kelimelerindeki (^) DÜZELTME (uzatma) işaretinin 
görevlerini söyleyiniz.

T a r t ı ş m a - Y a z m a  K o n u s u

“ Yalnız duyan yaşar”  sözü derler ki doğrudur. 
“ Yalnız duyan çeker”  derim, en doğru söz budur.

Yahya Kemal BEYATLI

Bu mısralardaki karşıt düşünceleri tartışmız.
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XX. yüzyıl yazarlarından Ya kup Kadri 
KARAOSMANOĞLU (1889-1974), romanla
rında, Tanzinıaîtan bu yana îoplumumuzda- 
ki değişmeleri yansıtmıştır.

Aşağıda örnek parçasını okuyacağınız 
"‘Kiralık Konak"' romanı, bunlardan biridir.

K İ R A L I K  K O N A K

1908 Meşrutiyeti yılları, büyük konağın en yaşlısı Naim  Efendi, İkinci Ab- 
dülham il dönemi ileri gelenlerindendir; emekliye ayrılmıştır; temiz, titiz, dürüst 
ve Tanzimat efendisidir. İyi bir ev kadını olan Nefise Hanınım  ölümü üzerine ko
nağın düzeni bozulmuş, kızı Sakine Hanını işleri yönetemeyince her şey onun ko
cası Servet Beyin alafranga isteklerine bırakılmıştır. Bunların yirmi beş yaşların
daki oğullan Cemai, Beyoğiu’nun eğlencelerinden ayrılmayan bir öğrenci; kızları 
Seniha ise, “Asır sonu yeni bir nevi İçtimaî örnek” , alaycı, şuh, tutum suz, Avrupa 
delisi bir genç kızdır; Faik Bey adında, konağın devamlısı Batılı kafada bir salon 
genci ile arkadaşhk eder. Seniha’yı için için seven H akkı Celis ise, Naim Efendi
nin kızkardeşinin torunudur; Seniha’nın alaylarıyla karşılanır. Şair ruhludur.

Konakta sık sık toplantılar, eğlenceler düzenlenir. Çok geçmeden Naim Efen- 
di’nin malının büyük bir bölümü elden çıkar. Kanhca’daki yalı kiraya verilir, borç
lanm alar başlar. Naim Efendi, olan biten karşısında sessiz, ama şaşkındır.

Bir süre sonra Seniha, küçüklüğünden beri özlemini çektiği Avrupa’ya ka
çar; arkasından da Faik Bey’i sürükler. Servet Bey, ötedenberi sıkıldığı konaktan 
ve Naim  Efendi’den, bir apartm an dairesi kiıalayarak ayrıhr.

Naim Efendi, davranışlarını beğenmediği halde, Seniha’yı çok sevmekte, ay
rılığına dayanamamaktadır. Konak boşahp para sıkıntısı da başlayınca, hastala
nır; onu avutan tek anlaştığı kişi H akkı C d is’tir. Konak için bir kiracı aranmaya 
başlanır ama, bir türlü bulunamaz.

Sonunda, Seniha Avrupa’dan döner; yine de zengin biriyle evlenme dileğin- 
dedir. Naim Efendi, Seniha’yla, her ikisi de çok istedikleri halde, kırıldığı için gö
rüşmeyi kabul etmez. H akkı Celis asker oiur. Çanakkale Savaşı’nda şehit düşer.

Aşağıda örnek parça, konağı kiralamak üzere gelenleri ve hasta olan Naim 
Efendi’nin durum unu anlatmaktadır.

Birkaç zamandan beri bu hıçkırıklar, bu ıssız ve koca evin içinde işi- 
tüebiien yegâne sesti ve bu ses etrafı yangın harabeleriyle çevrilmiş bu es
ki, metruk konağm müstevli muzlim, hummalı sükûnetini bozan bir nevi 
nabız vuruşu gibiydi.
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Naim Efendi’nin hıçkırığı aşağıdaki taşlıktan itibaren duyuluyor- 
du: insan evvelâ başının üstündeki tavana iri ve muttarit damlalar halinde 
bir su aktığına hükmederdi; fakat daha ziyade yaklaşınca bu ses, iri ve 
muttarit su damlalarının bir tahta üzerine düşüşüne benzemekten çıkardı 
ve büyük, bozuk bir saatin tiktaklarını andırırdı. Daha yaklaştıkça, daha 
başka manalar, feci ahenkler alırdı ve insanın kalbine bu derinden gelen 
müselsel, yeknesak sesler bir hüzün, bir raşe, bir korku verirdi. Hele sofa
yı geçip de, hastanın oda kapısına yakîaşıldı mı, mutlaka sekeratta bir ada
mın yanıbaşına gelindiği hissedilirdi.

Bir gün Selma Hanım’m uşağı konağa birtakım yeni müşteriler ge
tirdi. Bunlar çok süslü ve zengin kimselerdi: erkeğin parmaklarında yü
zükler ve kadınlarııt kulaklarında küpeler. Haşan Ağa’nm gözlerini ka
maştırdı. Esasen kapıyı açar açmaz burnuna çarpan koku onu sarhoş et
mişti; ürkek bir tavırla Selma Hanım’ın uşağına yaklaştı:

— Bunlar da kim? diye sordu.
Öbürü kulağına eğildi:
 —  Meb’ûsu Necip Bey, haremi, hemşiresi ve valdesi!
Bunların gözlerinde insanlara ve eşyaya karşı muhakkirane bir bakış 

vardı. Kadınların en gençi ayağını kunduralarının içinde bile yere basmaktan 
iğreniyor gibi idi. Her adımda bir kere durup etraflarına bakmıyorlar ve 
dudaklarını büküyorlardı; içlerinden biri, taşlığı geçerek merdivenleri çı
karken:

— Aman burası ne bakımsız, ne pis! dedi.
Haşan Ağa az kaldı, bir şey söyleyecek, kaba bir harekette buluna

caktı; kendini güç zaptetti. Yukarıdaki sofaya çıkıhnca, Meb’ûs Bey ya
nındaki kadınlara evin yapılışı hakkında bir uzun konferans vermeğe baş
ladı:

— Bu tereddîye uğramış bir nevi tarz-ı mimarîdir, diyordu. O kadar 
ki, menşelerini bile bulmak kabil olamıyor. Eski ecdadımız bütün taş bi
nalarda otururlarmış; Tanzimat devresinden sonra bir ahşap ev, ahşap ko
nak modası başlamış. Şu çerçevesi birer parmak ayrılmış koca koca pen
cerelere bakınız, bunlar neyi ifade ediyor; hangi ihtiyaç, hangi lüzum üze
rine yapılmıştır?

Necip Bey böyle bir hayli söylendikten sonra kendisi önde, kadınlar 
arkada Naim Efendi’nin odasına müntehi olan koridora doğru yürüdü
ler. Kadınlardan biri dedi ki:

— Ne soğuk, ne kasvetli ev!
Naim efendi, yatağı içinde evvelâ ayak seslerini, sonra bu sözü işitti; 

yüreği hopladı, kendi kendine:
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— Yine kiracılar, yine kiracılar... Kimbilir... ve sözünü ikmai edeme
di; şimdi günde birkaç defa tekerrür eden o mii/iç hjçkınk nâgehâni bo
ğazından yakalamıştı. Dışarıda bu hıçkırığı duyanlardan birisi :

— A, aman nedir o! Bu ses nereden geliyor? dedi.
Bir diğeri ilâve etil:
— lıpkı birisini boğa/İıyorlarmi;^ gibi...
Kadınlardan en genci ürkerek geri geri çekildi.
— Anne, anne o kapıya yaklaşma. Mutlaka ölen oradadır.
Naim Efends bu sözlerin hepsini işitiyordu. Cenan Kalfayı çağırıp ka

pıyı içinden kiJitleınek istedi, fakat sesi çıkmıyordu, birkaç defa elini bir
birine vurdu, geçme kapı ile ayrılmış odada daima emrine amade duran 
ihtiyar kalfa, ya bulunduğu yerde uyumuş kalmış, ya başka bir yere çıkıp 
gitmişti. Naim Efendi, bin zahmetle yerinden kalktı; yatağının kenarları
na, karyolasının demirlerine tutunarak kapıya doğru yürümeğe çalıştı; fakat 
tam bu sırada kapı açıldı, birçok başlar bir anda içeriye uzandı. Naim Efendi 
entarisiyle boylu boyuna ayakta duruyordu. Kadınlar hep bir ağızdan çığ
lık kopardılar; kapıyı açmalarıyla kapamaları bir oldu; şimdi koridorlar
dan şu sesler duyuluyordu:

— Üstüme iyilik sağlık, bir mevta kefeni, içinde dimdik ayakta duru
yor.

— Ayol, ne diyorsun, mevta değil, tıpkı mezardan çıkmış bir kadit.
— Evet, sanki bir kadide beyaz bir entari giydirmişler.
— Lâkin ben gördüm, kımıldıyordu, vallah kımıldıyordu.
Naim Efendi, elemden bihuş yatağına atıldı. Evet o, bu terbiyesiz ve 

izansız kadınların, bu çığlıklarla birbirlerine anlattıkları gibiydi. Hâlâ dü
şünüşü, hissedişi tabiatın en şayan-ı hayret, hattâ en korkunç hadiselerin
den biri değil miydi? Kendi kendine:

— Cebin herif, cebin herif! Artık ölsene! dedi ve hıçkırıkları birbiri 
ardısıra boğazını tıkadı.

Naim Efendi’nin son senelerdeki bu mehîb fecaatini herkesten ziya
de gören, hisseden Hakkı Ceîîs idi. Hayatta şöyle dursun, bütün okuduğu 
romanlarda bile bu kadar hâile-engis bir ihtiyar simasına tesadüf etme
mişti; bu adam, ona gittikçe bir şeye alâmet veya bir şeyin timsali gibi gö
rünmektedir. Eski müverrihler milletlerinin hayatında zuhur edecek bü
yük hadisata gökte ve yerde birtakım harikulade hadiselerin tekaddüm et
tiğini söylerler. Eğer bu doğru ise, Naim Efendi de yeni başlayan devrin 
eşiğindeki müthiş ve muannid hayaletlerden biridir. Hiç şüphesiz, arka
mızda bıraktığınıız mazinin son feryadı ve önümüzdeki hissettiğimiz uçu
rumun ilk raşesi Naim Efendi’dir. Bt>ndan başka, Hakkı Celis’e göre Se
niha’nın büyük babası aynı zamanda hem bir ceza, hem de bir ceza-dîde 
idi. Bir ceza idi, arkasında bıraktığı âleme karşı; bir ceza-dîde idi, kendi
sini karşılayan bedbaht ve âvâre zürriyyet önünde... Bugün Naim Efendi
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nin damarlarında işleyen zehir, dün, kendinin ve kendi gibilerinin elleriy
le kendi bahçelerine eklimi?? î^akkumıın tohumundan ve üsaresindendi. İs
tanbul’da parmakla sayılmaya başlayan o Osmanlı konaklarından birini, 
Naim Efendi’nin konağmı, böyle hafif bir ökçe darbesiyle ta esasından 
yıkıveren mahlfık. ş?!p!?es’ix herkesten ziyade Naim Kfendi'nin eseri idi.

i) kadar netâbeî vc siiUbelit başlayan o büyük lan/imat cereyanı döne 
dolaşa; nihayet îstanbur«« ortasına Seniha gibi bir kadınla, Faik Bey gi
bi bir erkek örneği bırakıp geçmişti. Türk dehâsının yaptığı bu son mede
niyet teı rübesî de 5>eîmi> ve gelecek nesillere acı bir imtihan olmaktan başka 
bir şeye yaramamıştı.

Hakkı Celîs kendi kendine diyordu ki: ‘‘Naim Efendi’nin hıçkırıkla
rıyla Seniha'nın kahkahalarındaki mâna bir değil midir? Bu, her iki ses 
de bir şeyi ifade etmiyorlar mı?”

Vakup Kadri KARAOSMANOĞLU

A ç ı k l a m a l a r :

Kiralık Konak' romanında Tanzimat’la başlayan Batılılaşmanın toplum umuzdaki et
kisi ve ardarda yetişen üç kuşakta yarattığı değişik nitelikler belirtiliyor. Romanda, bu üç 
kuşağın kişileri, bir konakta büyümüş, yetişmiş oldukları halde birbiriyle uyuşamayacak 
kadar ayn kişiliklerle görünürler.

Okuduğunuz örnek parçada, konağıyla birlikle eskiyen Naim Efendi’nin, değişik gö
rüşlerdeki kişilerin konuşmaları karşısındaki durumu ve onu en iyi anlayan Hakkı Celis
in düşünceleri veriliyor.

Romandaki dil, konuşma bölümleri dışında yabancı kelime ve tamlamalara çokça rast
lanıyor. Konuşma bölümlerinde ve olayjar anlatılırken açıklık gösteren anlatım, tasvirler
de ve ruhsal durumları belirten bölümlerde ise özentili ve etkili bir nitelik kazanıyor:

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Naim Efendi’nin hıçkırıkları hangi benzetmelerle anlatılıyor? Bu anlatım tabiî 
bir anlatım  mıdır?

2 — Necip Bey’in görüşlerini doğru buluyor musunuz?
3 — Konağı kiralamak için gelenlerin konuşmaları yerinde bir konuşma mıdır? Bu 

konuşmaların Naim Elendi üzerindeki etkisi ne olmuştur?
4 — Hakkı Celîs’in, Naim Efendi hakkındaki görüş ve düşüncesi nedir?
5 — Hakkı Celîs Tanzimat ye sonuçlarmı nasıl yorumluyor?
6 — “ Naim Efendi’nin hıçkırıklarıyla Seniha’mn kahkahalarındaki m ana bir değil 

m idir?”  sözünü açıklayınız.

T ü r  - Ş e k  i 1 :

Toplumdaki değişmeleri, kişilerin karakler özellikleriyle birieştiren GERÇEKÇİ TOP
LUMCU bir roman tanıdınız.

Toplumcu nitelik gösteren Rom anlarda (Töre romanı), her şeyden önce toplumdaki 
gelenek, görenek, zevk değerler ele alınır. Romandaki kişiler, kişilikleri, davranışları 
ve konuşmalarıyla tanıtılır.

Kiralık Konak’tan seçilen örnek parçada, Naim Efendi ve öbür kişilerin hangi dö
nemlerin kişileri olduklarını belirtiniz.
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K e 1 i m e î e r  :

âm âde : Hazır. müselsel Birbiri arkasından.
âvâre ; İ^siz. Kararsız. müstevli : Ele geçiren, yayılan.
bîhuş : Kendinden geçmiş. müverrih : Tarihçi.

baygın. müzi’c : Rahatsız eden.
cebin : Korkak. nâgehani : Birdenbire.
ceza-dîde : Ceza görmüş. necâbet : Soyluluk.
dehâ : Üstün zekâ. raşe ; Ürperti.
elem : Üzüntü, acı. salâbet : Katılık.
hadise : Olay. sekerat : Sarhoşluk, şaşkınhk.
hâile-engiz : Trajik. (ö lüm  sırasında).
harem : Karı, eş. sima î Yüz.
hum m ah : Ateşli, sürekli. tarz : Biçim.
hükmetmek : Yargıda bulunmak. tecrübe : Deney.
iz’an : Anlayış. takaddüm : İleri geçme, önde bu
kabil : Olan, olabilir. lunma.
kadit : Pek zayıf, işkelet. . tekerrür : Tekrarlanma.
kasvetli : Sıkıntılı. tereddi : Soysuzlaşma.
meb’ûs : Milletvekili. tesadüf : Raslantı.
mehîb : Korkunç. timsal : Suret, temsil eden.
m etruk : Bırakılmış. üsare : Özsu.
mevta : Ölü. valide : Anne.
m uannid : İnatçı. yeknesak : M onoton, aym karar
m uhakkirane: H or görürcesine. da.
m uttarid : Biteviye. Zakkum ; Yemişi acı bir ağaç.
muzlim : Karanlık. zürriyet : Kuşak, soy.
müntehi : Sona ermiş» bitmiş.

t m l â ' N o k t a l a m a :

Selma Hanım, Haşan Ağa, Cenan Kalfa, Necip Bey.
Bu örneklerde olduğu gibi, özel adlarla birlikte gelen ve san (ünvan) olarak kullanı

lan kelimelerin ilk harfi büyük yazılır.

T a r t ı ş m a - Y a z m a  K o n u s u

“ Her kuşak (nesil) bir önceki kuşaktan her alanda daha 
başarıh olmalıdır.”  yargısını, okuduğunuz parçayı da gözö- 
niin.de tutarak, tartışınız.
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T E N K İ T  (Elettirme)

Tanzimat edebiyatının ''Üstad’' yazar ve şa
iri olarak tanınan Recaizade Mahmut Ekrem 
{}847~î9î4)y aynı zamanda. B atıya  yönelen bu 
edebiyatm ilk Tenkit (eleştirme) yazarlarmdan- 
dır.

Okuyacağmız örnek parça, o dönemin genç 
şairlerinden Menemenlizade Tahir'in '‘Elhan” ad
lı şiirim tenkit eden '̂Takdir-i Elhan^'dan alınmış
tır.

T A K D İ R - i  E L H A N ’dan

—Bugünkü dille—

Edebiyatın amacının, düşünceleri eğitme, vicdanı temizleme, ahlâkı 
düzeltme, zihinleri aydınlatma olduğu inkâr edilemez. Fakat, bir şair, şii
rini ahlâk dersi vermek için söylemez. Emeli, sevgi isteği ve tabiat güzel
likleri ve benzerleri ile ilgili gönül ilhamlarını ve yüce hayallerini, elden 
geldiği kadar güzel ve renkli, zarif ve sağlam bir biçimde göstermek ve 
tasvir etmektir. Bu sırada bağlı olacağı bir şey varsa, o da genel ahlâka 
dokunabilecek açık saçık şeylerden kaçınmaktadır.

Söz konusu ettiğim şiirlerinizi söyleyiş bakımından da kusursuz bu
lamıyorum:

“ Oturup seyr ile tabiatı ben”

diyorsunuz. Bilirsiniz ki, şiir dilinde **oturmak’’ “ kalkmak” gibi kelime
ler kaba düşeceğinden, çok gerekli görülmedikçe kullanmamalıyız. O ge
reklilik de; durumu ve hali tanımlamak, ana düşünce ve hayale bir şey ek- 
leyebilmekle gerçekleşir. Burada ise, oturduğumuzu söylemek gerekli de
ğil. Maksat, gülbahçesinde ay ışığmı seyrettiğimizi söylemekten ibarettir. 
İster oturunuz, ister geziniz, orasını kimse aramaz. Bu durumda, mısraı:

“ Seyre mevkuf olup tabiatı ben” 

yolunda yazıvermek size göre güç bir şey değildi.

“ Kafiyesiz bir şiir”  diye birkaç satırınızı gördüm. Burada söyleyece
ğim şudur: Söz sanatı, bir güzel düşünceyi, bir lâtif duyguyu, bir parlak 
hayali yararlı, etkili ve beğenilir biçimde göstermekten ibaret olduğuna göre, 
şiir ve nesir yazanlar, anlatıma özen göstermek, açık, düzgün ve kusursuz
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olmak şartıyla sözlerine istekleri biçimi verebilirler. B« gerçeği kabui et
memeğe çare yoktur. Fakat öbür yandan, nesre oranla nazımda iki büyük 
yararlı şeyin varlığını da inkâr edemeyiz. Onlar da “ ölçü” ile “ kafiye” 
dir. Sözde ölçülü olma hoşa gidiyor; musikinin ölçülü sözlerinin gönülde 
yer etmesinin sebebi ne ise hundnkj de odur. Ölçülü dc
olmasını gönül istiyor...

Demek istiyorum ki, bir söz, şiir sayılabilmek için, düşünce bakımın
dan ne kadar güzel, ne kadar parlak olurea olsun, kendisinde biçim bakı
mından iki şartın var otması gerekir. Buîiİardun blnsînia Olçi» oMuğuna 
şüphe yoktur. Öbürü ne olsa gerek? Elbette kafiyedir. Kafiyesiz olursa ne 
olur? Ölçüsüz olduğu zaman ne olursa o olur. Kafiyenin de, ölçü kadar 
bir sözü güzelleştirmeye etkisi var mıdır? Belki daha çoktur diyeceğim. 
Bunu bazı “ seci” li nesirlerin güzelliğinden anlıyorum.

Rccaizade M ahm ut Ekrem

A ç ı k l a m a l a r :

Recaizade M ahmut Ekrem’in, Menemenlizade Tahir’in bazı şiirlerini tenkit ettiği bu 
örnek parçalarda, bizi, tenkit iJe iigili birtakım düşüncelere yöneltmektedir.

Yazar, birinci örnek parçada, şiir üzerine tenkit yapacağı için, onunla ilgili bazı ta
nımlamalarda bulunuyor, İkincide, Menemenlizade Tahir’in bir şiirinde gördüğü ve kaba 
bulduğu bir deyişe işaret ediyor; üçüncü örnek parçada ise, şiirde kafiyenin gerekliliği üze
rinde duruyor.

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — Recaizade M. Ekrem’e göre edebiyatm amacı nedir? Şiir niçin yazılır?
2 — Ahlâkla şiir arasında nasıl bir bağmtı kuruluyor?
3 — “ O turm ak”, “ kaJkmak”  gibi sözlerin şiirde kullanılma.sj neden yadırganıyor? 

Bu, şiir diline nasıl bir özellik kazandırır?
4 — Şiirde ölçü ve kafiye neden gerekli görülüyor? Siz de aynı düşüncede misiniz? 

Niçin?
5 — Tür-Şekİl bölüm ündeki “ Eleştirme” ile ilgili bilgilerden yararlanarak bu örnek 

parçayı değerlendiriniz.

T  ü r  - Ş e Jc N  :

Şiir üzerine yazılmış bir ELEŞTİRM E (Tenkit) okudunuz.
ELEŞTİRM E, bir sanat eserinin gerçek değerini ortaya koymak amacıyla, inceleme 

ve araştırmalarla, yargılar ileri süren b ir edebiyat türüdür.
Bir eser eleştirilirken, eserin tür nitelikleri, ortaya konulduğu çağ, donem ve etkilen

diği akım, veya sanatçınm kişisel tutum u göz önünde bulundurulur.
Eleştirmede amaç, eserleri kendi alanlarında dalıa iyiye, daha doğruya, daha güzele 

yönelmektir. Bu bakımdan eleştirmeci, eleştirdiği eserin iyi, kötü; doğru, yanhş; gü^el, çirkin 
yönlerini, ya tarafsız bir görüşle ya kişisel görüşlerine uygun olarak belirtir.
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Yapıcı bir eleştirme ortaya Itoymali için, iieri, olumlu yargılara varmak gerektir. Ese
rin yalnız kötü, çirkin ve yanlış yönlerini göstermek Y l'R G İ’den başka b ir şey değildir.

tyi bir eleştirmede, eleştirmeyi yapanın önemi büyüktür. Eleştirmeci (tenkitçi) genet 
küUürü yüksek; eleştirme yaptığı alanda her bakımdan bilgili ve söz sahibi olmalı; kişisel 
kızgınlık veya aşırı duygulanma ve isteklerden uzak durmalıdır. Eleştirmeyi-yapanın en 
önemli niteliklerinden biri de ileri b ir dünya görüşüne \e  sanat anhıyışına sahip olmasıdır.

Okuduğunuz yazıda, Eleştirme ve eleştirmecinin niteliklerine bir uygunluk buluyor 
musunuz, belirtiniz. Bu eleştirme, yapıcı bir eleştirme midir?

t m l â - N o k t a İ a m a :

Okuduğunuz eleştirmede:
1 — “  ”  tırnak işaretinin nerelerde kullanıldığını;
2 — Özel adların bağlı bulunduğu kuraları hatırlayarak örnek göslertniz.

T a f t ı ş m a - Y a z m a  K o n u s u

Okuduğunuz bir şiirin beğendiğiniz ve beğenmediğiniz 
yönlerini belirtiniz.
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M E K T U P

Ömer Seyfettin (Î884-I920) hikâyeciliği 
oranında, dilimizin sadeleşmesinde de önemli 
çalışmaları olan bir yazanmızdır.

A '^a ĵda omın, hu konudaki bir mektu
bunu ükuyacaksınız.

15 Kânunısâni 1326, Yakorit

Sevgili Canip Bey,

Cevabınızı aiınadan işte ben size yazıyorum. Size bir teklifim var. Ka
naatlerinize pek yakm olduğu için hemen kabul edeceksiniz sanıyorum. 
Bakınız ne! Biraz izah edeyim: Edebiyattan nefret ettiğimi ve bu nefreti
min iğrenç, tiksindirici bir nefret olduğunu yazmıştım. Bu nefretim ede
biyata olmaktan ziyade lisanadır. Bizim lisanımız — her zaman düşündü
ğümüz gibi— berbat, perişan, fenne, mantığa muhalif bir lisandır. Garp 
edebiyatım biraz tanıyan, mümkün değil bu nefretten kurtulamaz.

Bu lisanı zaman ve vâkıfane bir sây tasfiye eder. Ben işte edebiyattan 
vazgeçtikten sonra tetebbu edeceğim fenlere, ilimlere çalışırken bu tasfi
yeye yardım edeceğim. Nura, hakikata muhtaç Türkleri Asya’nın karan
lıklarına götürmeye çalışmayacağım. Sâyimin esasını teşkil edecek nokta
lar pek basit: Arapça, Farsça terkiplerin hiç lüzumu yoktur. Bunlar ancak 
süs içindir. Kimin gösterecek, teşhir edecek fikri yoksa onları çok kullanı- 
hr. Eğer terkipleri terk olunursa tasfiyede büyük bir adım atılmış olmaz 
mı?

Bunu yalnı/ca başaramam. Geliniz Canip Bey, edebiyatta, lisanda bir 
ihtilâl vücuda getirelim. Ah büyük fikir, sây, sebat isler.

Ömer Seyfettin

A ç ı k l a m a l a r :

Ömer Seyfettin, yakın arkadaşı Ali Canip YÖNTEM’e yazdığı bu mektubunda, dili
mizin o günkü durum una değinerek “ dilin sadeleşmesi”  gerekliliği üzerinde duruyor.

O, bu konudaki düşüncelerini daha geniş olarak 19U’de “ Genç Kalemler”  dergisin
de, “ Yeni Lisan” adlı makalesiyle, yayımlamıştır (Gelecek yıl okuyacaksınız).

A r a ş t ı r m a l a r :

1 — M ektubun yazılış sebebini ve Ali Canip Bey’le olan düşünce birliğini gösteren 
cümleleri belirliniz.,

2 — Yazar, edcbiyairan nigüi tıc-fıyi cdi\or? Diı>üncelerindc haklı mıJır?
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3 — DJIin “ perişanlığını, berbat oluşunu”  doğrulam ak için neyi örnek gösteriyor?
4 — Öm er Sej'fettin cliHn sncfdcsmesl için neler istiyor?
5 — O, Arapça, Pofsça tamlamalarm «ereksi/ligini befiriıikten sonra: “ Kimin göste

recek, teşhir edecek fikri yoksa onları çok kullanmıştır”  diyor. Bu sözlerin doğruluğunu 
, eski edebiyatımızdan örnek vererek açıklamaya çalışmz.

T ü r ^ Ş t k İ I t

Mi^KTUf^ buln^ma ve gArtişme güçlüğü karşısında: görüş, düşünce ve isteklerin bil- 
j-azrian denir.

Fdckiyai bakımiHdan önem tnşını?>'an hir mektup konumuz İçine g]rmez.
Edetıİ3ı«f türü plan MEKTUP, her konuda >«zı)afıilir; ancak onda ya h ir sanat değeri, 

ya düşânce deleri btıİHiımalı, {çfcnlik taşımalıdır.
M ekfiı^  uy^tiA b îr  hitapla başlar: Öbür yazılarda oidugu gibi, j(lriş. gelişme ve .sonuç 

bölümlerini içine ahr. Kir mektupta yalnız, bir konu olmayabilir.
Tanutnuş bilim, .sanat ve p«dUİka »dam ^nnın mektupları birer belge olmak bakımından 

önemUdiT.
Mekluplark» rom an dn yarfiabUir. ('Ilandan’ın böyle yazılmış olduğunu hatırlayınız.)
Okuduf^URUZ m«kttl|it», yukarda belirtilen nitelikleri arayınız; giriş, gelişme, sonuç 

bölümlerini K9.stcrinız.

X B 1 i m e I e r :

gar)) . : Ban' 
izah ; Açıklama,
kanaat : Kanu 
m ukidif t Kan>ı olan, aykın.

Çahşm% etmek.

sebat i Direnme,
tasfiye : Arıtma,
teşbir : Ortaya koyma,
tetebbu’ ; Bilimsel araştırma.
vakıTane : Bilircesine.

t m l i - N o k t a l a m a :

M ektuplarda sağ üst: köşeye yer ve tarih yazılır. H itaplardan sonra yalnız (,) virgül 
konur. M ckuıbun sonuna imza aıılır.

T a r l ı g m a - Y a z m a  K o n u s u

Dilimizin sadeleştirilmesinde basın ve radyonun mu, 
yoksa edebiyat eserlerinin mi etkisi büyüktür? Tartışmız.
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H A T I R A

Atatürk DönemVni bütün coşkunluğuy
la yaşamış olan Ruşen Eşref Onaydın (1899- 
1959)» söylev ve anılarıyla tanınır. 

Aşağıdaki yazı ^Atatürk'ü Özleyiş*’ adlı 
‘̂ hatıralar** kitabından alınmıştın

ÖZLEYİŞ

İstanbul: 10 Kasım 1W3

Bak; nice yıllar önce Çankaya’da, O^hun geceler içinde durmaz akar 
sular gibi çoşkunluklu; bir şenlik akşamının gökyüzünde, binbir pırıltısı
nı saçarak ardarda açılan nur demetleri gibi aydınlıklı o usanmaz doyul
maz sohbetlerinin birinden - gönüllerimiz hız ve vücutlarımız yorgunluk 
dolu - ayrıldığımız saatlere benzer bir saatte, bu sabah, güneşi ardınca yer
yüzüne O, bir daha doğacak... Zaferden dönüyormuş gibi O’nu karşıla
mak için millet bir daha yollara dökülecek...

O günler nerede?... Günler ki her birinde O, kürsüden milletin bir za
ferini müjdelerdi. Ne zaferler! Ne zaferler!... İnönü, Sakarya, Adana, Dum- 
lupmar, İzmir, Edirne, Bursa, İstanbul; sultanlıkla halifeliğin ayrılması, 
Lx)zan, Cumhuriyet, halifeliğin kaldırılması, öğretimin birleştirilmesi, Şer- 
iyye Bakanlığının kabine baş üyeliğinden çıkarılması ordunun siyasetle il
gilenmemesi, anayasa, laiklik, medeni kanun, şapka giyimi, harf değişi
mi, halkevleri, tarih ve dil kurumlan, kadınla erkeğin hakta eşithği, kadı
nın belediye ve kamutay üyeliği... İsimler ki Erzurum’da Sivas Kongresi 
kararını almasından, Sivas’ta Misak-ı Millî ana varlığın ilk şartı diye öne 
sürmesinden başlayın da Ankara’da Büyük Millet Meclisi’ini: “ Hakimi
yet Milletindir” inanı ile açtırmasına ve hem zihinde yer etsin diye o inanı 
geceler içinden keskin bir ışık kudreti doğan bir alınyazısı gibi altın bir 
levha hâlinde millet kürsüsünün baş üstüne ve herkesin gözü önüne koy
durmasına doğru yürüye yürüye; önce İstanbul’dan beri akhnda bir dü
şünce olarak yer etmiş; ruhunda bir tılsım olarak Anadolu’ya taşınmış mu
zaffer ve müstakil bir yeni devlet yapısı hayalini, yarısı içli dışh düşman 
baskısında kalmış İmparatorluk bir viran yurdun çorak toprakları üstün
de, ileri görüşlü; dünya milletleri arasında itibarlı; barışsever; dostluğu aranır 
bir medeni cemiyet biçimine getiresiye ve o cemiyeti ana çizgileriyle, iç ve 
dış siyasetin esasları ile el değiştirmez bir bütün varhğına eriştiresiye ka
dar kevrim devrim gerçekleştiriyor!...
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Bunlar kitaplardan okuduğumuz efsaneler değildir; kendi gözlerimizle gör
düğümüz; ve O, yurdun kurtuluşunu, yeni devletin kuruluşunu Tarihin uğul
tusu gibi vakarlı, Mukadderatm hitabı gibi korkusuz sesinin unutamayacağı
mız ahengi ile gün gün anlatırken ağzından işittiğimiz gerçeklerdir!... Bun
lar, büyüklüğüne inandığı, gücüne güvendiği, hakkında emin bulunduğu mil
letinin cevheri ile O’nun kurduğu yapılardır!...

Rtışen Eşref Ünaydın

A ç ı k l a m a l a r :

Yazar bu yazısıyla, ölümünden sonra A tatürk’ün yeniden anılacağı bir gün, O ’nun büyük 
önderliğiyle gerçekleştirilen zaferleri ve yenilikleri sergilemeye çalışıyor.

Kurtuluş Savaşı zaferinden sonra yapılan yenilikler, A tatürk inkılâplarının sonuçlarım or
taya koyan birer anıttır: Cumhuriyetin kuruluşu, Halifeliğin Kaldırılması, Öğretimin Birleşti
rilmesi, anayasa, Laiklik, Medeni Kanun, Giyim Yasası, H arf Değişimi....

Ruşen Eşref Unaydın, bütün bunları kendine özgü yalın bir anlatım la dile getiriyor. Ancak 
coşkuyla cümleleri olduğundan fazla uzatıyor.

Yazıdaki “ Kamutay”, Büyük Millet Meclisi; “ Şer’iyye Bakanlığı” , Din ve H ukuk İşleri Ba
kanlığı; “ Mukadderatın H itabı” , Tanrı yazgısının seslenişi anlamındadır.

A r a ş t ı r m a l a r :

1- İlk paragrafta kimden, günün hangi saatlerinde, neden söz ediliyor? Başlık neden “ Özleyiş”  
adını almış.

2- Yazar hangi zaferleri anıyor? Hangi yenilikler yapılmıştır?
3- “ Misak-ı Millî ana varlığın ilk şartı”  sözünü açıklayınız.
4- A tatürk’ün daha İstanbul’dan beri aklında olan nedir?
5- Yazının anı türünde olduğu hangi cümlelerden anlaşıhyor?

T ü r - Ş e k i l :

HATIRA (anı), hayatta yaşanmamış olan veya rastlanan İlgi çekici olay ve izlenimleri, 
çoklukla üzerinden zaman geçtikten sonra anlatıldığı yazılardır. Bilgin, sanatçı, politikacı 
gibi tanmmış kişilerin anılan, toplum  gelişmesinin incelenmesinde birer belge olarak 
değerlendirilir. Anıların bu bakımdan önemi büyüktür.

K e l i m e l e r :

itibarlı - saygı değer, saygın 
muzaffer - zaferi kazanan 
müstakil - bağımsız

tılsım - sır, büyü 
vakar - ağırbaşlıhk
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l^LUSAL KGEMKM.İK İLKESİ 
VE CUMHURİYEİÇİLİK

Ulusal egemenlik ve onun zorunlu sonucu olan cumhuriyetçilik, binicice 
yıllık tarihi olan Türk ulusuna ilk kez Atatürk ile girmiş ve yerleşmiştir.

Tarih boyunca kurulan Türk devletlerinde de eğemenlik ulus içinden bir 
aileye tanmmışti. İslâmlığm kabulünden önce kurulan Türk devletlerinde bu 
seçkin aileye “ Gök Tanrı” nm egemenlik hakkmı verdiği kabul edilirdi. Bu 
kabulden sonra o aile, ulusu yönetmek hakkına mutlak olarak sahiprir. Dev
let ailenin ortak malıdır. Ailenin erkek üyelerinin hepsi devleti yönetmekle 
söz sahibidirler. Bu erkek üyelerin hangisinin, ne zaman ve hangi koşullarda 
hükümdar olacağı konusunda Türkler kural koymamışlardır. Zira egemen
lik bölünmez olarak bir aileye verilmişti. Erkek üyelerin hepsi kendilerinde 
egemenlik hakkım görüyorlardı. Bu nedenle kui-ulan devletlerin parçalannıa;>ı 
da kolaylaşıyordu.

İslamhğı benimsedikten sonra, Türkler daha önce alıştıkları egemenlik "c- 
leneğini sürdürmeye çalıştılar. Ama İslâmm egemenlik anlayışı ile kerrdi an
layışları da çatışıyordu* İslam hukukuna göre egemenlik Tanrıya aittir...

İşte Türkler, bir yandan kendi hanedanlarinm tanrısal olan egemeniiklcı i- 
ni tanırken, İslâmlaşınca, halifenin de otoritesine bağh olmak zoıunda 
kaldılar...

Egemenliğin mutlak biçimde, tümüyle ulusa ait olduğunu ileri sürer. .Ata
türk’tür. Atatürk tıpkı Fransız devrimcileri gibi düşünerek egemenliğin yal
nız ve yalnız ulusun iradesi demek olduğunu, başka hiçbir kimse veya toplu
luk ile paylaşılamayacağını-ileri sürerek binlerce yılhk Türk siyasârgelene
ğinde en büyük değişikliği yapmıştır...

Bütün işlerini akıl ve mantığa dayandıran Atatürk için, bir yandan ulusçu
luk ilkesine bağlanmak, bir yandan da ulusu temsil etme niteliği kalmayan 
bir hanedana egemenliği bırakmak anlamsız idi. Öte yandan, ulusçuluk ilke
sinin benimsenmesi, ümmetçilikten uzaklaşmayı gerektirir. Çeşitli uluslara 
mensup bir ümmeti bir arada tutabilmek için, bu ulusların üzerinde kalabi
lecek bir hanedana belki ihtiyaç vardır. Ama ümmetçilikten vazgeçilip ulusal
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devlet kurulunca, egemenliğin de, o devletin sahibi ulusa ait olması kaçı- 
nıiamaz...

Atatürk, nasıl Ulusal Kurtuluş Savaşım ulusa dayandırarak bunu Osmanlı 
hükümetine ve dünyaya en yasal biçimde göstermişse, savaştan sonra, sıra
sıyla yapılacak devrimler için de aynı yönteme başvurmak zorundaydı...

En genel ifadesi ile cumhuriyet, bir devlette egemenlik gücünü doğrudan 
doğruya \’eya ulusun ya da belli grupların adına kullanmaya yetkili kişilerin, 
belli bir süre için ve seçimle iş başına gelmeleridir...

Atatürk, bağımsızhk, uluşçuluk ve ulusal egemenlik temelleri üzerinde yük
selen cumhuriyetin kurucusudur. Bu bakımdan rejimi yerleştirmek, güçlen
dirmek ve sürekli bir duruma getirmek için çok çaba harcamıştır. “ Bizim ci
han gözünde en büyük güç ve kudretimiz yeni biçim ve niteliğimizdir.” ; “Türk 
ulusunun tabiatına, huyuna ve anlayışına en uyan yönetim cumhuriyet yöne
timidir” ; “Türkiye Cumhuriyeti sonsuzluğa değin yaşayacaktır!’ gibi pek çok 
sözleri bu sözleri bu inancına en güzel kanıttırlar.

Prof. Dr. Ahmet Mumcu
Atatürkçülükte Temel İlkeler, 1981
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N U T U K  (Söylev)

Mustafa Kemal Atatürk'ün (Î88Î-1938) 
15 - 20 Ekim 1927 günleri, Ankara’da topla
nan bir kurultayda, otuz altı buçuk saatta (altı 
günde) söylediği Büyük NUTUK, edebiyatımı
zın örnek söylevlerindendir.

G E N Ç L İ Ğ E  H İ T A B E

Bugün vâsıl olduğumuz netice, asırlardan beri çekilen millî musibet
lerin intibahı ve bu aziz vatanın, her köşesini sulayan kanların bedelidir.

Bu neticeyi, Türk gençliğine emanet ediyorum.

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini» Türk Cumhuriye
tini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbâlinin yegâne temeli budur. Bu temel senin, 
en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni, bu hâzineden, mahrum et
mek isteyecek, dahilî ve haricî, bedhahlarm olacaktır. Bir gün, istiklâl ve 
cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, için
de bulunacağm vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân 
ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezâhür edebilir. İstiklâl ve cumhu
riyetine kasdedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir ga
libiyetin mümessili olabihrler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kale
leri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve 
memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten da
ha elîm ve daha vahîm olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip 
olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu 
iktidar sahipleri, şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tev- 
hîd edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harâb ve bîtâb düşmüş olabi
lir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte: bu ahvâl ve şerâit içinde dahi, vazi
fen: Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kud- 
red, damarlarındaki asîl kanda mevcuttur!

M u stafa  Kemal ATATİJRK 
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A ç ı k l a m a l a r :

Atatürk N utuk’unda, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a  çıkışından 1927 yılına kadar ger
çekleştirilmiş bulunan inkılâpları her yönüyle ve belgeleriyle göz önüne serer.

Okuduğunuz parça, gençliğe hitap edilen, “ N utuk” un sonundaki, bölümdür. Bu söz
leriyle A tatürk, çok güvendiği gençliğe — her çağın gençlçrine — ölümsüzleştirmeleri di
leğiyle, varlığımızın temeli olan “ İstiklâl ve Cum h'iriyet” imizi emanet ettiğini anlatmak
tadır.

“ N utuk” taki dil ve anlatım; onun söylendiği günlerde aydm lann alışık olduğu, ya
bancı kelimelerle yüklü olmakla birlikle, güçlü, özlü ve etkileyici nitelikler gösterir.

A r a ş t ı r m a l a r :

• 1 —. 1927 yılında “ vâsıl olduğumuz netice”  nedir? Bu, nelerin sonucudur? Kime emanet 
edilmiştir?

2 —= Türk varlığının ve geleceğin dayandığı temel nedir? Niçin hâzineye benzetil
mektedir?

3 — İç ve dış düşm anlar kimler olabilir?
4 — Yurdumuz ne gibi kötü şartlar içinde bulunabilir?
5 — Bağımsızlık ve Cum huriyet’in korunmasında Türk gençliğine güç kaynağı ola

rak ne gösterilmiştir? Açıklayınız.

T ü r  - Ş e k  i I :

“A tatürk’ün Gençliğe H itabesi”  adıyla bilinen NUTUK’u (Söylevi) okudunuz.
NUTUK, bir topluluğu, bir amaca yöneltmek için söylenen, coşkun ve etkili sözlere 

denir.
Genel olarak, güzel söz söyleme sanatına da HİTABET adı verilir.
Hitabet; uskerlik, din, politika, sanat, bilim ve hukuk konularında gelişmiştir.
Ayrıca, bir topluluk karşısında; özellikle bilim konularında açıklam alarda bulunma, 

bilfii verme amacıyla yapılan konuşmalar vardır ki bunlara da KONFERANS denir.

K e l i m e 1 e r :

ahvâl : Haller, durumlar. galibiyet : Yengi yenmiş olma.
asır : Yüzyıl. harâb : Yıkık.
asîl : Soylu. harici : Dışla ilgili.
azîz ; Sevgili. hıydnet : Hainlik.
bedel : Karşılık. hile : Düzen, oyun.
bedhah : Kötülük isteyen. iktidar : Yönetim gücü.
bilfiil : Gerçek olarak. imkân : Olanak, olabilirlik.
cebren - : Zorla. intibah : Uyanış.
dahilî : İçle ilgili. istikbal : Gelecek.
delâlet : Yanlış yola sapma. istiklâl : Bagımsızhk.
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elim : Acı veren. işgal : Ilıtm a, kaplama.
emanet : Korumak üzere bı kasdetmek : Kıymak.

rakma. mahiyet : Bir şeyin ash, nitelik.
emsâi : Benzerler, eşler. mahrum : Yoksun bırakma.
evlât : Çocuklar. mecburiyet : Zorunluluk.
fakr : Yoksulluk. menfaat : çıkar.
gaflet : Gerçeğin farkında ol mevcudiyet : Varhk.

mama. musibet : Kotuluk, belâ.
müdafaa : Savunma.

mümessil : Temsilci. tevhîd ; Birleştirme.
jnüstevli : İstilâ eden, yayılan. tezâhür ■: Belirme,
nâm üsait : Uygun olmayan, el şahîm : Tehlikeli.

verişli olmayan. vâsıl : Ulaşma.
netice . : Sonuç. vazife : Ödev.
şahsî : Kişisel. vaziyet : Durum.
şerait ; Koşullar, şartlar. yegâne ; Tek, biricik.
tersane X Gemi yapılan yer. zaruret : Zorunlu; yoksulluk.

T a r t ı s m a - Y a z m a  K o n u s u

“ Türk istiklâlilini, Türk Cumhuriyetini ilelebet, m uha
faza ve m üdafaa etmek” sözündeki “ istiklâl”  (bağımsızhk), 
“cumhuriyet” , “ muhafaza” ve “ müdafaa”  kavramlarmı be
lirledikten sonra; A tatürk’ün Türk gençliğine yüklediği so
rumlulukları, açıklayarak bir sonucu varınız.
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S I N ! F  K İ T A P L I Ğ I

SÖ ZLÜ K LER

T ü rk ç e  Sözlük  
S ade T ü rk ç e  K ılavuzu 
Y eni Y azım  (İm lâ) K ılavuzu 
O sm an lıca  -  T ü rk ç e  Sözlük

D İL  V E  E D E B İY A T  BİLGİLERİ

T ü rk  D ilinde  G elişm e ve Sadeleşm e 
S a fh a la rı (E vreleri)
T ü rk  E d e b iy a tın d a  N azım  
E d eb iy a t v e  T e n k it Sözlüğü 
E d e b iy a tım ızd a  İsim ler Sözlüğü 
E d eb iy a t T erim leri Sözlüğü

H A L K  ED EBİY A TI

'H a lk  Ş iir A n to lo jis i 
T ü rk  H a lk  E d eb iy a tı A n to lo jis i 
Y unus E m re 
K aracao ğ lan

D İV A N  ED EBİY A TI

İzah lı D ivan  Ş iiri A n to lo jis i 
A çık lam alı, N o tlu  D ivan  Ş iiri A n to lo jis i

T A N Z İM A T  SO N R A SI ŞİİRİM İZ

B atı T esirinde  T ü rk  Ş iir A n to lo jis i 
Ç ağdaş T ü rk  Şiiri 
Y eni T ü rk  Ş iiri A n to lo jis i I .IL  
Y eni Ş iirim iz

D Ü Ş Ü N C E  ESERLERİ

Bize G öre
T aym is K ıy ıları, D eniz A ş ın .. .
Ç an k a y a  I-II.
P aza rte s i K onuşm ala rı 
G ü n le rin  G e tird iğ i, D iyelim ...
G ü n le rin  G ö tü rd ü ğ ü  
D enem eler E leştiriler 
G ün lük
Z iy a ’y a  M ek tu p la r 
A n ad o lu  N o tla n  
Ş iir S anatı

H İK Â Y E  - R O M A N

B ug ü n k ü  D ille  D ede K o rk u t M a s a d a n
N asre tt in  H o c a  H ikâyeleri
Ö m er S ey fe ttin  K ülliyatı
M em leket H ikâye leri
Y eni T ü rk  H ikâye leri A n to lo jis i
C u m h u riy e tten  S o n ra  H ik ây e  ve R o m a n  I .,  İL , III.

B A T I ED EBİY A TI

T .D .K .
T .D .K .
T .D .K .
M ustafa N ihat Ö ZÖ N

AgSh S ırn  L E V E N D  
H ikm et İL A Y D IN  
M u sU fa N ihat Ö ZÖ N  
Behçet N E C A T İG İL  
L . S«m i A K A LIN

E flatun  C em  G Ü N EY  
M .llh an  B A ŞG Ö Z  
A M ü lb ak i G Ö L PIN A R L I  
C ah il ÖZTELLİ

N ecm ettin  H alil O N A N  
H alil E rd o ian  C EN G İZ

K enan A K V Ü Z  
Şahinkaya D İL  
(Okuyucularm  hazırladığı) 
Sabahattin B A T U R

A hm et H A ŞİM  
Falih R>fkı A T A Y  
Falih R ıfk ı A T A Y  
H aşan Â li Y Ü C EL  
N uruliah A T A Ç  
S uu t K em al YETKİN  
Orhan B U R İA N  
Salâh  BİRSEL  
C ahit Sıtkı T A R A N C I  
R eşat Nuri G Ü N TEK İN  
Y aşar N abi N A Y IR

Orhan Şaik  GÖ KVAY  
Orhan V eli KA N IK  
Ö m er SEYFETTİN  
R efik  H alit K A R AY  
M ustafa  B A Y D A R  
Tahir A L A N Ğ U

G ulH ver’in  S eyaha tleri 
D e |irm e n im d e n  M ek tu p la r

: Jon athan  $W IFT  
; A lp h on se  D A U D E T

(öğretm en in , M illî Eğitim  Bakanlığı Y ayın lan n dan , S oph ok les, Euripides, M ohere ve başkalanndan  
seçeceği eserler.)
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