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1. Edebiyat Tarihi
2. Türk Edebiyatýnýn Dönemlere Ayrýlmasýndaki Ölçütler

Kül Tigin Heykelinin Baþý
Köktürk (Göktürk) Yazýtlarý’ndan Bir

Görünüm

2
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Ben ezelden beridir hür yaþadým, hür yaþarým.
Hangi çýlgýn bana zincir vuracakmýþ? Þaþarým!
Kükremiþ sel gibiyim, bendimi çiðner, aþarým.
Yýrtarým daðlarý, enginlere sýðmam, taþarým.

1. Metin

1. Yukarýdaki kýta hangi tarihî olay üzerine yazýlmýþtýr? Bu tarihî olay hakkýnda neler biliyorsunuz? Sözlü
olarak ifade ediniz.

2. Siz, yazar olsaydýnýz yaþadýðýnýz dönemdeki hangi olayý, nasýl anlatýrdýnýz? Anlattýklarýnýzýn yüz yýl sonra
tarih açýsýndan önemi ne olurdu? Aþaðýdaki bölümlere yazýnýz. Yazdýklarýnýzý arkadaþlarýnýzla paylaþýnýz.

(8. sayfadaki 1. etkinliðe yöneliktir.)

IV. Murat’ýn Baðdat Seferi’ni, Þehzade Mustafa’nýn öldürülmesini ve II. Dünya Savaþý’nda atom bom-
basý atýlmasý olayýný kýsaca araþtýrýnýz.

OSMANCIK
...
Osman, Edebalý’ya haber salmýþ, izin istemiþti:
“Kayýn atamýn ve kayýn anamýn elini öpmek ve kendisiyle söyleþmek dilerim.”
Sözcülük yapan Gazi Rahman’a, Edebalý:
“De ki bekleriz.” dedi.
Ve iki at boyu arkalarýnda Gazi Rahman, Akça Koca, Konur Alp, Sungur ve Saltuk atbaþý gelen Osman

ile kýzýný, evinin sokak kapýsýnda, beþ basamaklý taþ merdivenin sahanlýðýnda karþýladý:
“Hoþ geldiniz, hoþluk getirdiniz, hep hoþ olun. Gözümüz gönlümüz aydýnlandý, hep aydýn içinde kalýn.

Bizi sevindirdiniz. Allah da sizi hep sevindirsin.”
Solunda Ildýz Hatun, iki adým gerisinde oðullarý durmuþtu. Basamaklarýn iki yanýna, kimi yaþlý, kimi orta

yaþlý on kiþi sýralanmýþtý. Osman, onlarýn arasýnda sadece Dursun Faký’yý, Kumral Abdal’ý ve bir de Derviþ
Uruz’u tanýdý.

Malhun Hatun, sanki Osman’dan da çevik ve atikti; babasý sözlerini bitirir bitirmez, atýndan yere kuþ gibi
konuverdi; Osman’dan ön aldý.

Sýrasýyla babasýnýn, anasýnýn, aðasý Mahmud’un elini, kardeþi Hüsameddin’in boynunu öptü ve ona el
öptürdü. Ötekiler de onu baðýrlarýna basarak boynundan öpmüþlerdi.

Osman, sanki Malhun Hatun’un atikliði yüzünden, aðýrlaþmýþtý; basamaklarý, saðlý sollu dizilenleri
selamlayarak aðýr aðýr çýktý. Edebalý ile Ildýz Hatun’un elini öptü. Mahmud ve Hüsameddin’le kucaklaþtý.

Tören bitince Edebalý, Hüsameddin’e;
“Oðul!” dedi, “Yol göster.”
Sonra, ötekilere seslendi:
“Buyurun.”
Evin arkasýndaki alçacýk çitle çevrilmiþ bahçeyi geçtiler.

(9. sayfadaki 2. etkinliðe yöneliktir.)

Aþaðýdaki edebî türlerin ortaya çýktýklarý dönemleri araþtýrýnýz. Sonuçlarý defterinize yazýnýz.

a. Destan     b. Halk hikâyesi       c. Mesnevi   ç. Roman  

11..   EEDDEEBBİİYYAATT  TTAARRİİHHİİ
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Asma dallarý sarýlmýþ geniþ bir çardaðýn altýna kilimler se-
rilmiþ, minderler sýralanmýþtý.

Malhun Hatun anasý ile evde kaldý.
Ötekiler, ayakta el kavuþturan Mahmud ve Hüsameddin

ile Osman'ýn arkadaþlarý dýþýnda, belli bir sýralanmaya göre
mindere oturdular. Edebalý, önce onlarý tanýttý, sonra da: 

“Ey Osmancýk oðul, el öpelim, söyleþelim diye haber sal-
dýn.” diye baþladý: “El öptün, gönül aldýn; sýra söyleþmede.
Biz bize deyeceklerini ev içine sakla da aklýma gelen doðru
ise kalanýný de. Aðan Gündüz Beð, senin dediklerini bize
müjde iletir gibi iletti. Ben de Osmancýk'ýn konuþmak için dile-
diði budur, dedim ve bunu, ata, oðul konusu saymadýðým için
güvendiklerim de dinleyip akýl katsýn, dedim. De þimdi.”

Osman, önce Edebalý’ya, sonra da oturan, ayakta duran,
herkese tek tek baktý, dura dura baktý, dimdik baktý.
Konuþmaya baþlayýnca da dizlerinin üzerinde daha bir dikleþ-
ti.

“Atam Edebalý, Allah bilir ya ben önce, doðru muyum,
yanlýþ mýyým, bileyim deye senden akýl almak dilerdim.
Niyetimi aþikâr etmekliðim için babam Ertuðrul Bey Gazi’den
bile önce sana danýþmam gerek sayardým. Amma ki sen
böyle münasip gördün, ben de uyarým. Þimdi büyüklerim,
küçüklerim, saydýklarým, sevdiklerim, herkes bilsin. Bana
yakýþýrsa, benim hakkým ve layýkým görülürse ben beðlik iste-
rim. Buna da layýk sandýðým ve bana yakýþýr sandýðým ve
hakkýmdýr ve hak edeceðim sandýðým için isterim. Ve dediðin gibi daha önce de aðam Gündüz Bey’in izni-
ni ve rýzasýný aldýðým için isterim. Deyin bana þimdi: Doðru muyum, yanlýþ mýyým?”

Osman sözlerini bitirdikten sonra konuþmaya baþlamadan önceki gibi hepsine tek tek ve dura dura
baktý ama bu sefer sýrayý Edebalý’da tamamladý. Cevabý ondan beklediðini belli etti ve cevabý alýncaya
kadar da gözlerini ondan çevirmedi.

Edebalý gülümsüyordu, baþta Osman, herkesin sabrýný dener gibiydi. Sabýrsýzlýk ise sadece, el kavuþ-
turmuþ ayakta dinelenlerde belirtiler verebildi; delikanlýlar heyecanlanmýþtý.

Buna karþýlýk  oturanlarýn yüzlerinde, bakýþlarýnda, oturuþlarýnda en ufak bir deðiþiklik yoktu.
Osman'a gelince, dizlerinin üzerinde yay gibi gerilmiþ duran ve hep Edebalý'ya bakan Osman, yontma

bir taþ kitlesini andýrýyordu.
“Azmini, sebatýný, sabrýný bilirdik, Osmancýk!” diye baþladý Edebalý; “Bunlarýn makbullüðünü sana

demiþtim. Þimdi açýk yürekliliðini ve açýk sözlülüðünü de gördük. Bunlar da makbuldür. Gücünü, kuvveti-
ni, cesaretini süslemeye baþladýn Osmancýk. Seni sevenlerin, seni tutanlarýn pek çoðu ve biz, iþte bunu
beklerdik. Sevindirdin bizi. Sorduðuna gelince doðrusun, doðru yoldasýn Osmancýk. Amma beylik üzeri-
ne, burada ve buradakilerde sana verilecek söz yoktur. Töre gereðince olacaktýr o. Sözümüz baban
Ertuðrul Bey Gazi’nin dediði günde ve dediði yerde ve baþka sözlerle birlikte olacaktýr.”

Ve Edebalý'nýn gülümseyiþi deðiþti. Sesi de öyle:
“Bak, a oðul!” dedi Hüsameddin’e “Anan Ildýz Hatun, konuklarýmýza yemek, içmeye bir þey hazýr ede-

bilmiþ mi; yoksa kýzýyla can sohbetlerine mi dalýp gitmiþtir?”
...

Tarýk BUÐRA  

Osmancýk

Osman Gazi’nin bir minyatürü

(Þemâil-i Osmâniyye)
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KAYI BOYU VE OSMANLI AÝLESÝ...

Osmanlý Devleti’ni kurmuþ olan ailenin, tarihî
kayýtlarla etnik incelemelere ve geleneklere ve mev-
cut damgalarýna göre Oðuzlarýn sað kolu olan
Günhan kolunun Kayý boyundan olduklarý belirlen-
miþtir. Daha yukarýda Oðuz boylarý kýsmýnda görül-
düðü üzere Yazýcýzâde’nin Selçuknâme’sinden
öðrendiðimize göre Kayý’nýn manasý kuvvet ve kudret
sahibi demektir. 

Büyük Selçuklular 1071’de Malazgirt Meydan
Muharebesi’ni müteakip Anadolu istilasýna baþla-
dýklarý sýrada kendilerine baðlý aþiretleri toplu olma-
yarak muhtelif tarihlerde kýsým kýsým Anadolu’nun
muhtelif yerlerine iskan ettikleri sýrada Kayý boyunu da
bu istilayý müteakip yerleþme sýrasýnda veya daha sonra
- Celâlettin Hârezmþah’ýn vefatýný müteakip - Anadolu’nun
bazý ülkelerine yerleþtirmiþlerdir ki bunlardan bir kýsmý da daha
sonra Osmanlý Beyliði’ni kuran “Kayý”lardýr.

...
Osman Bey’in Aþiret Reisliði ve Uç Beyliði

Ertuðrul Bey’in vefatýndan sonra idaresi altýndaki çok sayýda aþiretlerden -ki bu aþiretlerin Ertuðrul’un
idaresi altýnda toplanmalarýnýn kendisinin uç beyi ve Oðuzlarýn en þerefli boyu olan Kayýlara mensup olma-
larýnýn da dahli vardýr- ibtida kabiliyet ve cevvaliyeti sebebi ile kendisinin mensup olduðu Kayý aþireti
Ertuðrul’un küçük oðlu Osman Bey’e intihap etti.

...
Tarihlerin çoðunun yazdýklarýna göre Osman Bey H 656 / M 1258’de Söðüt’te doðmuþtu. Bu kaydýn ne

dereceye kadar doðru olduðu bilinemez. Buna göre aþiret beyi olduðu zaman yirmi üç yaþýnda demektir ki
Selçuklu hükümdarý III. Giyasüddin Keyhusrev’in son senelerine doðrudur.

...
Osman Bey’in Ahîlerle Münasebeti

Osman Bey’in faaliyeti esnasýnda Anadolu’da Ahîlik ve Babaîlik olarak iki mühim müessese vardý. Ahî
reislerinden olup Eskiþehir civarýnda Ýtburnu mevkiinde tekkesi bulunan Þeyh Edebalý, o havalinin en iti-
barlý ve sözü geçen ulularýndandý; tahsilini Mýsýr’da yapmýþ olan Edebalý’nýn kýzý Malhun Hatun’u Gazi
Osman Bey almýþ ve bu suretle Ahîlerin nüfûzundan istifade temin etmiþti. Nitekim Þeyh Mahmud Gazi,
Ahî Þemseddin ve oðlu Cendereli (Meþhur tâbiriyle Çandarlý) Kara Halil de Ahîlerden olup bunlarýn hepsi
Osmanlý Beyliði’nin kurulmasýnda ve büyümesinde hizmet etmiþlerdi.

... Ýsmail Hakký UZUNÇARÞILI
Osmanlý Tarihi

KÖKTÜRK (GÖKTÜRK) YAZITLARI
(Kül Tigin Abidesi - Doðu Yüzü)

Üstte mavi gök, altta yaðýz yer kýlýndýkta, ikisi arasýnda insanoðlu kýlýnmýþ. Ýnsanoðlunun üzerine ecda-
dým Bumin Kaðan, Ýstemi Kaðan oturmuþ. Oturarak Türk milletinin ilini törenini tutuvermiþ, düzenleyiver-
miþ.

Dört taraf hep düþman imiþ. Ordu sevk ederek dört taraftaki milleti hep almýþ, hep tabi kýlmýþ. Baþlýya
baþ eðdirmiþ, dizliye diz çöktürmüþ. Doðuda Kadýrkan ormanýna kadar, batýda Demir Kapý’ya kadar kon-
durmuþ. Ýkisi arasýnda pek teþkilatsýz Köktürk öylece oturuyormuþ. Bilgili kaðan imiþ, cesur kaðan imiþ.

Osman Gazi 

zamanýndan bir akçe (1324)

2. Metin

3. Metin
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Buyruku yine bilgili imiþ tabii, cesur imiþ tabii. Beyleri de milleti de doðru imiþ. Onun için ili öylece tut-
muþ tabii. Ýli tutup töreyi düzenlemiþ. Kendisi öylece vefat etmiþ.Yasçý ve aðlayýcý olarak önde gün doðu-
sundan Bökiþ Çöllü halk, Çin, Tibet, Avar, Büyük Roma, Kýrgýz, Üç Kurýkan, Otuz Tatar, Kýtay, Tatabý...
Bunca millet gelip aðlamýþ, yas tutmuþ. O kadar ünlü kaðan imiþ.

Ondan sonra küçük kardeþ kaðan olmuþ, oðullarý kaðan olmuþ. Ondan sonra kardeþi, aðabeyi gibi
yaratýlmadýðýndan; oðul, babasý gibi yaratýlmadýðýndan bilgisiz kaðan olmuþlar, kötü kaðan olmuþlar.
Buyruklarý da bilgisiz ve kötü imiþ. Beyleri ve milleti doðru olmadýðý için, Çin milleti hilekâr ve sahtekâr
olduðu için, aldatýcý olduðu için, kardeþi kardeþe düþürttüðü için, beylerle milletin arasýný açtýðý için Türk
milleti il yaptýðý ilini elden çýkarmýþ, hükümdar yaptýðý kaðanýný kaybetmiþ. Çin milletine bey olacak erkek
evlatlar köle oldu, haným olacak kýz evlatlar cariye oldu. Türk beyleri Türk adýný býraktý. Çin’deki beyler,
Çin adý alarak Çin kaðanýna baðlanmýþ. Elli yýl iþlerini güçlerini ona vermiþler. Ýleride gün doðusunda Bökli
Kaðan’a kadar akýn etmiþler, batýda Demir Kapý’ya kadar gitmiþler. Çin kaðaný için ilini, töresini almýþlar.  

...
Orhun Abideleri

hzl.: Muharrem ERGÝN

BAÐIMSIZLIÐIN KAZANILIÞI VE KÖKTÜRK DEVLETÝ

Töles boylarýnýn kalabalýk bir grubunun kendi-
ne katýlmasý üzerine, Bumin etrafýnda toplanan
birliðin gücü çok arttý. Yýllardan beri dýþ temaslar-
da baðýmsýzlýðýný kazanma yolunda önemli iþler
baþararak Köktürklerin lideri yeni bir adým daha
attý. Vassal olarak baðlý olduðu Juan-juan
Devleti’nin hükümdarý A-na-kuei’e elçi göndere-
rek onun kýzýyla evlenmek istediðini bildirdi. Bu
kendisini artýk tabi olduðu devletle ayný seviyede
görmesi ve bunu A-na-kuei’e göstermesi amacýný
güdüyordu. Nitekim bunu anlayan A-na-kuei,
Bumin’e “Sen benim demir iþlerimde çalýþan bir
kölemsin, nasýl böyle bir teklifte bulunabilirsin?”
diye haber gönderdi. Böylece onu baðýmsýz ola-
rak tanýmadýðýný bildiriyordu.

…
Artýk vaktin geldiðine inanan Bumin, 552 yýlýnýn baharýnda Juan-juanlara ani bir baskýn yaptý. Güney

Moðolistan’da Huai-huang’ýn kuzeyinde büyük bir bozguna uðrayan Juan-juan hükümdarý A-na-kuei ken-
dini öldürdü. Kurtulabilenler Çin’deki Kuzey Ch’i Devleti’ne, bir kýsmý da Kýtanlara sýðýndý. Bu büyük zafe-
rinden sonra Bumin, “Ýl Kaðan” ünvanýný aldý ve 552 yýlýnda Köktürk Devleti’nin baðýmsýzlýðý resmen ilan
edildi. Bumin’in hanýmýna da Hatun unvaný verilmiþti.

Bumin, uzun mücadeleler neticesinde milletine kazandýrdýðý baðýmsýzlýktan sonra fazla yaþamadý.
Ayný yýl ölünce yerine oðlu Kara (Çince K’o-lo), diðer unvaný Ýlci (i-hsi-chi), kaðan oldu. 

Ahmet TAÞAÐIL
Genel Türk Tarihi

1. Verilen metin parçalarýnda anlatýlanlarý birer cümle ile sözlü olarak ifade ediniz.
2. Ýncelediðiniz metin parçalarý tarihimizin hangi dönemlerine ýþýk tutar? Sözlü olarak belirtiniz.
3. Yukarýdaki metinlerden hangileri tarihî, hangileri edebî metindir? Neden?
4. Bu metinlerdeki bilgilerin veriliþ biçimini karþýlaþtýrýnýz. Sonuçlarý sözlü olarak ifade ediniz.

4. Metin
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TANZÝMAT SENELERÝ

1839'dan 1860'a Kadar
TANZÝMAT FERMANI

II.Mahmud'un 1839 tarihinde ölümü üzerine, yerine çýkan
Abdülmecid Han'ýn zamanýnda ilan edilen Gülhane Hattý ile (3
Kasým 1839 Pazar günü) toplum hayatýnda yeni bir devir baþlar.
Bu ferman, tarihini kýsaca anlatmaða çalýþtýðýmýz yenileþme
hareketinin ikinci zaferiydi. Onunla imparatorluk, asýrlarca içinde
yaþadýðý bir medeniyet dairesinden çýkarak mücadele hâlinde
bulunduðu baþka bir medeniyetin dairesine girdiðini ilan ediyor,
onun deðerlerini açýkça kabul ediyordu.

ÝSTANBUL'DA HAYATIN DEÐÝÞMESÝ

Devletin Batý‘ya bu þekilde kendisini açýþý ile Ýstan-
bul'da hayat birdenbire deðiþir. Baþta, daha
II. Mahmut  devrinde Avrupalýlaþmaða baþlayan
saray, genç hükümdar ve nihayet hareketin asýl
savunucusu Mustafa Reþid Paþa olmak üzere
Tanzimat devlet adamlarýnýn çevresinde baþlayan
yenilikler yavaþ yavaþ halkýn arasýna sokulur.

…
Devrin gazetelerinde görülen ilanlar her gün

Avrupa'dan yeni bir modanýn girdiðini gösterir. Bugün
Büyükdere'de kotra yarýþý yapýlýyor, ertesi günü Ýngiliz
usulü mobilya satýlýyor, daha bir baþka seferinde
ecnebi bir kadýnýn “piyano denen ve bizim kanuna
benzeyen bir çalgýyý” istenirse “haremlerde” öðrete-
ceði ilan ediliyordu. Türk insanýnýn da bulunduðu
sefâret balolarýnýn, süvarelerin havadisleri aðýzdan
aðýza naklediliyordu.

Þinasi'den sonra
TÜRLERÝN GELÝÞMESÝ

1851 - 1885 sonrasý yýllar

1851 yýlý ile 1885 yýllarý arasýnda Türk dili ve Türk edebiyatý gerek dýþ manzarasýyla gerek bünye
itibariyle durmadan deðiþir, yeni unsur ve münasebetlerle zenginleþir. Bu on, on iki yýl arayla düþüncenin
ilerlediði, insanýn gömlek deðiþtirdiði bir devirdir.

1861’e kadar olan zamaný “Takvim” ve “Ceride-i Havadis” in, ilk açýlan mekteplerin, Encümen-i Dâniþ’in
etrafýndaki çalýþmalarla diðer devlet tesislerinin ve ilk tercümelerin idare ettiðini gördük. Bu sadece,
yönelme devri idi. Nitekim daha derine giden iþaret ve örnekler âdeta fark edilmez. Þinasi'nin “Tercüme-i
Manzûme” sinin o kadar akissiz kalmasý bu yüzdendir.

5. Metin

Tanzimat Fermaný’nýn ilk resmî gazete olan
Takvîm-i Vekâyî’de yayýnlanmýþ metni

Ýstanbul gravürü (Türkler Ansiklopedisi)
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GAZETE
Ýkinci devre “Tercümân-ý Ahvâl” in çýktýðý 1860 ile “Vatan

yahut Silistre” nin oynandýðý 1873 yýlý arasýndadýr. Bu devirde
gazete hemen hemen tek baþýna yeniliði idare eder. Birkaç
senenin içinde ve birkaç el deðiþtirmede (daha çok Þinasi ile
Namýk Kemal arasýnda) ufak tefek olaylarý nakletmek suretiyle
dünya ile bir münasebet kuran, bazý faydalý bilgiler veren, oku-
mayý zaman geçirme þekillerinden biri yapan bir vasýta olmaktan
çýkar.

Gazete ve türler

Doðrusu gazete yalnýz bir toplum düþüncesi ve halka ait yazý dili meydana getirmekle kalamaz, ayrýca
yeni türlerin girmesine ve yayýlmasýna yardým ederek yeni edebiyatýn kurulmasýný saðlar. Dilimizde tiyatro,
tercüme ve yazýlmýþ ilk örneklerini gazete aracýlýðýyla verir. Roman türünün ilk örneklerini o tanýtýr. Bu
karþýlaþmalar gerçek devrimlerdir. Bunlarýn yanýbaþýnda makale, tenkit ve deneme gibi az çok gazetenin
bünyesine dahil çeþitler girer. Makale ile politika ve hayat meseleleri, tenkit ve deneme ile edebiyat ve fikir
meseleleri günün olayý olmaya baþlar. Böylece toplumun düþünce sahasý geniþler.

Þinasi'nin yaný baþýnda 
ZÝYA PAÞA

I. HAYATI

Galata Gümrük kâtiplerinden Feridun Efendi'nin oðlu Abdulhamid
Ziyaeddin Bey 1825 (1241) yýlýnda Ýstanbul'da doðar. Beyazýt rüþdiyesinde
okur, Arapça ve Acemceyi özel hocalardan evde öðrenir. Çok genç yaþta þiire
baþladýðýný, ihtiyar bir lalanýn etkisiyle âþýk þiirini ve þairlerini sevdiðini, fakat
daha sonra herhâlde on beþ, on yedi yaþlarý arasýnda girmiþ olduðu Sadaret
Mektubî Kalemi’nde tanýdýðý tezkireci Fatin Efendi’den aruzu öðrendiðini
“Emile” ön sözünde bizzat kendisi söyler.

Ziya Paþa Suriye'de altý aya yakýn bir zaman kaldý. 1878'de Adana valiliði-
ne tayin edildi ve 17 Mayýs 1880'de orada öldü.

II. ÞÝÝRLERÝ
Ziya Paþa, son büyük temsilcilerinden olduðu Divan þiirinin hemen her çeþidinde gerek þekil ve

düzeniyle gerek dil ve hayal unsurlarýnýn bütünüyle, eskinin tam devamý sayýlabilecek eser vermiþtir.
Doðrusu, hece veznindeki meþhur türküsü ve onun oldukça itibarlý pastorali bir tarafa býrakýlýrsa Paþa’nýn
þiiri eskinin çerçevesinden hemen hemen hiç ayrýlmaz gibidir. Hatta “Harâbât” önsözündeki bazý
manzumeleri düþünülecek olursa bu eskiye baðlýlýk zamanla âdeta artmýþtýr denebilir. 

Zafernâme

Ziya Paþa'nýn þiirleri arasýnda bir de “Zafernâme” adlý bir kaside ve onun o kadar akis býrakan açýkla-
masýyla beraber yayýmladýðý bir tahmisi vardýr.

Oldukça þiddetli bir siyasi hiciv olan “Zafernâme” Ýzmit Mutasarrýfý Fazýl Paþa aðzýndan yazýlmýþtýr.
Ahmet Hamdi Tanpýnar

19. Asýr Türk Edebiyatý Tarihi            
( Sadeleþtirilmiþ ve kýsaltýlmýþtýr.)

Ziya Paþa

Ýlk  özel Türkçe gazete Tercümân-ý Ahvâl
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1. Farklý kültür tarihleri uygarlýk tarihini
oluþturur. Buna göre yandaki uygarlýk tarihi
aðacýnýn dallarýna uygarlýk tarihini oluþturan
kültür tarihlerini yazýnýz. EKONOMÝ 
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7. Ahmet Hamdi Tanpýnar'ýn
“19. Asýr Türk Edebiyatý Tarihi” adlý
eserinden bölümler okudunuz. Bu
bölümlerde verilen bilgilerden
hareketle edebiyat tarihinin kap-
samýný (hangi konularý incelediðini)
yandaki þemaya yazýnýz.

EDEBÝYAT
TARÝHÝNÝN
KAPSAMI

1. Grup 

GENÇ OSMAN TÜRKÜSÜ

Eðerleyin kýr atýmýn ikisin,
Fethedeyim düþmanlarýn hepisin,
Sabah namazýnda Baðdat kapýsýn,
Allah Allah deyip açdý Genç Osman.

Sultan Murad eydür gelsün göreyim,
Nice kahramandur ben de  bileyim,
Vezirlik isterse üç tuð vereyim,
Kýlýcýndan al kan saçdý Genç Osman.

Kayýkçý Kul Mustafa

Sýnýf üç gruba ayrýlýr. Grup sözcü-
leri seçilir.

Araþtýrma sonuçlarýna göre aþaðýda-
ki þiirler tarihî dönem, eser ve sanatçý
iliþkisi çerçevesinde deðerlendirilir.
Yaþanan siyasi ve sosyal olaylarýn
edebî metinlerde nasýl anlatýldýðý
araþtýrýlýr. Sonuçlar grup sözcüleri
tarafýndan sunulur.

Mohaç Meydan Muharebesi (Askerî Müze, Ýstanbul)
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3. Grup 

BURA HÝROÞÝMA’DIR
Sarý bir ýþýkla 
Yeþil bir ýþýkla
Kara bir ýþýkla sessiz,
Uçtu gövdeleri 245 bin kiþinin.

90 bin yapýdan 62 bini artýk masal,
Ötesi bir baca, bir duvar, bir direk.
Yalnýz beþ yapý ayakta 
Ta içi kavruldu 245 bin kiþinin.

Bura Hiroþimadýr, bu ilk atom bombasýdýr,
Resmi çýktý
Kulelerin atlarýný kamçýlayan arabacýnýn, taþa topraða,
Çýnladý caný 245 bin kiþinin.

Fazýl Hüsnü DAÐLARCA

2. Grup 

ÞEHZÂDE MUSTAFÂ’YA MERSÝYE

Meded meded bu cihânýn yýkýldý bir yaný
Ecel celâlileri aldý Mustafâ Han’ý

Dolundu mihr-i cemâli bozuldu erkâný
Vebâle koydular al ile Âl-i Osmân’ý

Geçerler idi geçende o merd-i meydâný
Felek o cânibe döndürdü þâh-ý devrâný

Yalancýnýn kuru bühtâný buðz-ý pinhâný
Akýtdý yaþýmýzý yaktý nâr-ý hicrâný

Taþlýcalý Yahyâ

2. Türk edebiyat tarihinin, Türk uygarlýk tarihine ne gibi katkýsý olduðunu sözlü olarak ifade ediniz. 

Araþtýrma sonuçlarýna göre destan, halk hikâyesi, mesnevi, roman türlerinin hangi dönemlerde ortaya
çýktýðýný belirtiniz. Sonuçlarý tahtaya yazýnýz.  

Levnî (? - 1732) 
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1. Aþaðýdakilerden hangisi edebiyat tarihçisinin
görevlerinden birisi deðildir?

A) Edebiyatý dönemlere ayýrmak. 
B) Tarihî olaylarý kronolojik sýraya göre düzenle-

mek.
C) Þair ve yazarlarýn hayatlarýný incelemek.
D) Tarihî ve toplumsal olaylarýn eserlere nasýl

yansýdýðýný incelemek.
E) Edebî dönemlerin özelliklerini tespit etmek. 

2. Edebî eserler pek çok bakýmdan tarihe kay-
naklýk eder. Köktürk Yazýtlarý ve Dede Korkut
Hikâyeleri birer edebî metin olmakla birlikte tarihe
ýþýk tuttuklarý için de tarihî belgedirler. Ayný zaman-
da Oðuz Kaðan Destaný, Ýlyada ve Odysseia,
Þehname vb. gibi Türk ve dünya edebiyatýna ait
destanlar, toplumlarýn geçmiþlerini yansýttýðý için
tarih açýsýndan önemlidir. Seyahatnameler,
tezkireler, hatýralar edebiyat tarihi için olduðu kadar
tarih için de önemli kaynaklardýr.

Yukarýdaki parçadan çýkarýlabilecek en kap-
samlý yargý aþaðýdakilerden hangisidir?

A) Edebî eser, toplumun geçmiþini yansýtýr.
B) Tezkireler, edebiyat tarihi için önemli kay-

naklardýr.
C) Köktürk yazýtlarý edebî metindir.
D) Edebî metinler, edebiyat tarihi ve tarih için

önemli kaynaklardýr.
E) “Þehname” tarihe kaynaklýk eder.

3. Edebî eser ile tarih arasýnda nasýl bir iliþki
olduðunu sözlü olarak ifade ediniz.

4. Aþaðýdaki cümlelerin karþýsýna bilgiler
doðru ise “D”, yanlýþ ise “Y” yazýnýz.

• Roman, Batý Etkisinde Geliþen Türk Edebiyatý
Döneminde görülür.                (    )

• Destan türünün ilk örnekleri Ýslamiyet Öncesi
Türk Edebiyatý Dönemine aittir. (    )

• Mesnevi türü Sözlü Edebiyat Döneminde
ortaya çıkmıştır.                                     (    ) 

5. Aþaðýdaki noktalý yerlere uygun sözcükleri
yazýnýz.

• Siyaset tarihi, askerî tarih ve edebiyat tarihi gibi
farklý kültür ve kavramlarýn tarihi .......................
oluþturur.

• “Bura Hiroþima’dýr” adlý þiir, tarihî bir olay olan
..................................... anlatýr.

6. Aþaðýdaki kavram - açýklama eþleþtirmeleri-
ni yapýnýz.

Ýþlediðiniz konuyla ilgili “100 Eser” den aþaðýda verilenleri okuyunuz. Eserin karþýsýna istenilen bilgileri yazýnýz.
Nu. ESER ESERÝN YAZARI ESERÝ OKUDUM
1 SAFAHAT Mehmet Âkif ERSOY
2 ESÝR ÞEHRÝN ÝNSANLARI Kemal TAHÝR
3 SAVAÞ VE BARIÞ Tolstoy
4 ÖLÜ CANLAR Gogol
5 ÝKÝ ÞEHRÝN HÝKÂYESÝ Charles DICKENS

ESER HANGÝ TARÝHÎ OLAYDAN BAHSEDÝYOR?

(13. sayfadaki 1. etkinliðe yöneliktir.)
Gruplara ayrýlan öðrenciler, aþaðýdaki konularý araþtýrýr, araþtýrma sonuçlarý ile ilgili sunum hazýrlar. 
1. Grup: Ýslamiyet Öncesi Türk Edebiyatý ve bu dönemdeki farklý uygarlýklarýn Türk edebiyatý üzerinde-

ki etkileri,
2. Grup: Ýslami Devir Türk Edebiyatý üzerindeki farklý uygarlýklarýn ve tarihî dönemlerin etkileri,
3. Grup: Batý Etkisindeki Türk Edebiyatýný oluþturan tarihî olaylar ve farklý uygarlýklarýn bu dönem ede-

biyatý üzerindeki etkileri.

Edebî eserlerden hareketle bir
milletin duygu ve düþüncede
geçirdiði evreleri inceler.

Toplumlarýn yaþadýklarý olay-
larý sebep-sonuç iliþkisi içeri-
sinde inceler.

Toplumlarýn yaþamlarýný her
bakýmdan inceler.

Fikir, duygu ve hayallerin söz
veya yazý ile edebî þekilde
ifade edilme sanatýdýr.

Edebiyat

Uygarlýk Tarihi

Edebiyat Tarihi

Tarih
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GÖÇ DESTANI

Barçuk-Art Tigin, bir “Iduk-Kut” tur. Turfan’daki
Uygur Devleti’nin kaðanlarýna “Iduk-Kut” derlerdi.
Onlarýn atalarý da eski Uygurlarýn yerlerinde otu-
rurlardý. (Uygurlarýn bu eski yurtlarýnda) Kara-Korum
adlý bir dað vardý. Bu daðdan iki nehir çýkardý. Bu
nehirlerden birine Selenge ve diðerine de Tola adý ve-
rilirdi. Bir gece, bu iki nehir arasýndaki bir aðaç üzerine
kutsal bir ýþýk inmiþti. Halk bu ýþýðý görünce (hemen
toplanmýþ) bu aðacý beklemeye baþlamýþlardý. (Bu ýþýk
indikten sonra) Aðaçta bir þiþkinlik peyda olmuþ ve
aðacýn gövdesi, týpký gebe bir kadýnýn karný gibi
þiþmiþti. Gökten ýþýðýn inmesi durmamýþ ve her akþam
devamlý olarak (aðacýn üzerine) inmeye baþlamýþtý.
Dokuz ay ve on gün geçtikten sonra aðaçtaki bu
þiþkinlik çatladý ve (aðaçtan) týpký dünyadaki insanlar
gibi beþ çocuk doðdu. Bu çocuklardan en küçüðünün
adý Bögü-Han idi. Kendisinin çok yüksek bir kiþiliði
vardý. Memleketini çok iyi idare edebiliyor ve ayrýca
ziraat iþleri ile de meþgul oluyordu. Bu suretle kendisi
Uygurlarýn kaðaný oldu. Kendinden sonra gelen 30’dan fazla soyu da Uygurlarýn baþýnda kaldýlar. 

Yü-Lun Tigin tahta çýktýktan sonra Çin’deki Tang Sülalesi (MS 618-905) ile birçok savaþlar yaptý. Kendi
halkýný sulha ve rahata kavuþturmak istiyordu. Bunun için de Çin sarayýndan bir kýz alarak aralarýnda akra-
balýk kurdu. 

...
Bahaeddin ÖGEL 

Türk Mitolojisi   

Ýlk Çað Yakýn ÇaðYeni ÇaðOrta Çað

Yazýnýn
Ýcadý

Kavimler 
Göçü

Ýstanbul’un
Fethi

Fransýz 
Ýhtilali

T A R Ý H

Tarih Öncesi
Çaðlar

1. Metin

1. a. Tarih bir bütün olduðu hâlde niçin yukarýda belirtildiði þekilde dönemlere ayrýlmýþtýr? Bu dönem-
leri birbirinden ayýran olaylarýn niteliklerini söyleyiniz.

b. Türk edebiyatý da dönemlere ayrýlabilir mi? Tartýþýnýz. Ulaþtýðýnýz sonuçlarý tahtaya yazýnýz.

Uygur prensleri duvar resmi (9. yy.) (Bezeklik 9. Tapýnak)

22..  TTÜÜRRKK  EEDDEEBBİİYYAATTIINNIINN  DDÖÖNNEEMMLLEERREE  AAYYRRIILLMMAASSIINNDDAAKKİİ  ÖÖLLÇÇÜÜTTLLEERR
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ARABA SEVDASI
…
- Kahvaltýný getireyim mi beyim?
- Ýstemem. 
- Hararetin varsa bir limonata yapayým!
- Onu da istemem.
- Ey, ne istersen söyle de yapalým.
- Rien, jö nö vö rien (Hiçbir þey, hiçbir þey istemiyorum.)

Yalnýz, bir cam açsan jöbrül (yanýyorum).
- Bulantýn var galiba, leðen getireyim. Cam açmak olmaz,

belki terlisin, soðuk alýrsýn.
- Yok a caným, bulantý filan deðil... Yanýyorum da...
Dadý kalfa istorlan kaldýrdý, odadan çýktý. Hanýmefendiyi

buldu. Beyin keyifsizliðini haber verdi.
Bihruz Bey, bir vezir oðlu olduðu için, daha süt emen bir çocukken dayýlarýn, dadýlarýn ellerine ve biraz

sonra uþaklara teslim olunduðundan, o zamanlar anne ve babasýný seyrek görürdü. Çocukluktan kurtul-
duktan sonra mektebe gitmek, çarþý pazarda midillilerle gezmek zamaný geldiði için anasýný babasýný gene
çokluk göremez idi. Çocukluk çaðýndan gençlik çaðýna intikal edince beyefendi ibtida araba sevdasýna
düþtü. Sonra da alafrangalýk illetine yakalandý. Ondan sonra bunlara öteki hevesler de karýþtý. Peder Paþa
ölmekle baþa bir de (mirasyedilik) çýkýnca türlü türlü hovardalýklar, israflar yol aldý. Ýþte bey, gece gündüz
bunlara zihin yormaktan -bir çatýnýn altýnda bulunduklarý hâlde- günde yarým saat olsun validesini görüp
görüþmeye vakit bulamaz olmuþ idi. Yalnýz geceleyin yatmaða gider veya sabahleyin haremden çýkarken
valide hanýmýn oturduðu odanýn kapýsýndan bakarak -eðer hanýmefendi orada ise- alafranga bir eda ile
bonsuvar (iyi akşamlar) veya bonnüi (iyi geceler) veyahut bonjur mer (günaydýn anne!) deyip çekilir giderdi.

...                                                                                                 Recâîzâde Mahmut Ekrem
Araba Sevdasý

(Sadeleþtirilmiþtir.)

3. Metin

2. Metin
KISSA-Ý YÛSUF
...
Yakûb'a bir gün dahi yâ ehl-i dîn 
Geldi hem emr ile Cebrâîl - emîn

Tanrý emri üzre kýldý (ol) ayân
Didi Yakûb Cebrâîl'e ol zamân

Yakûb eydür Cebrâîl'e kim Yûsuf
Bilmedüm ki kançaru gitdi Yûsuf

Sen bilürsen bir haber virsen gerek
Yûsuf'un ahvâlini bilmen gerek
...

Erzurumlu Kadý Darîr 
Kýssa-i Yûsuf

1. a. Okuduðunuz metin parçalarýnýn (destan, mesnevi, roman) yapý, dil ve anlatým, zihniyet, gerçeklik
bakýmýndan farklýlýklarýný  aþaðýdaki tablo doðrulusunda tahtaya yazýnýz. 

b. Belirlediðiniz sonuçlardan yola çýkarak bu edebî türlerin (destan, mesnevi, roman) Türk edebi-
yatýnýn hangi dönemlerine ait olabileceðini tartýþýnýz. Sonuçlarý defterinize yazýnýz.

Destan (Göç Destaný) Mesnevi (Kýssa-i Yûsuf) Roman (Araba Sevdasý)
Yapý
Dil ve Anlatým
Zihniyet
Gerçeklik
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Koþma

Ala gözlüm ben bu ilden gidersem,
Zülfü periþaným kal melil melil.
Kerem et aklýndan çýkarma beni,
Aðla göz yaþýný sil melil melil.
...
Elvan çiçeklerden sokma baþýna,
Kudret kalemini çekme kaþýna,
Beni unutursan doyma yaþýna,
Gez benim aþkýmla yâr melil melil.

Karac’oðlan der ki ölüp ölünce,
Ben de güzel sevdim kendi hâlimce,
Varýp gurbet ile vasýl olunca,
Dostlardan haberim al melil melil.

Karacaoðlan

4. Metin 5. Metin
Gazel

Bezm-i safâya sâgar-ý sahbâ gelür gider
Gûyâ ki cezr ü medd ile deryâ gelür gider

Açýldugýn haber virür aðyâra gül gibi 
Dâim bize nesîm-i sebük-pâ gelür gider

Olmaz yine marîz-i mahabbet þifâ-pezîr
Rûy-ý zemîne bir dahý Îsâ gelür gider

Sultân-ý gam niþîmen idelden derûnumu
Sahrâ-yý kalbe leþker-i sevdâ gelür gider

Bir gün dimez o þûh ki âyâ murâdý ne
Çokdan bu kûya Nâbî-i þeydâ gelür gider

Nâbî

2. a. Yukarýda verilen þiirler arasýndaki dil, anlatým, zevk ve anlayýþ farklýlýklarýný belirleyiniz. Sonuçlarý
defterinize yazýnýz.

b. Ayný topluma ait ve birbirine yakýn dönemlerde yazýlan bu þiirler arasýndaki farklýlýklarýn sebepleri
nelerdir? Söyleyiniz.

Klasik Dönem Osmanlý minyatürü

• Aþaðýda farklý dönemlere ait resimler verilmiþtir. Resimleri inceleyerek dönemin zihniyeti ile sanat eseri
arasýndaki iliþkiyi tartýþýnýz. Tartýþma sonuçlarýný maddeler hâlinde tahtaya yazýnýz.

Rönesans Dönemi Avrupa resmi (Da Vinci)

a. Araþtýrma sonuçlarýný sýnýfta sununuz.
b.Araþtýrma sonuçlarýna göre “Türk Edebiyatýnýn Dönemleri” adlý bir

þema hazýrlayýnýz. Hazýrladýðýnýz þemayý sýnýf panosuna asýnýz.

Modern Dönem resmi (Picasso)
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1. Aþaðýdakilerden hangisi Türk edebiyatýnýn dönemlere ayrýlmasýnda kullanýlan ölçütlerden birisi
olamaz? 

A) Kültürel deðiþim
B) Din deðiþimi
C) Coðrafya deðiþimi                 
D) Lehçe ve þive ayrýlýklarý  
E) Gelir daðýlýmý

2. I. Ýstanbul'un fethi
II. Ýslamiyet'in kabulü

III. Batýlýlaþma hareketleri
IV. Matbaanýn kullanýlmasý

Yukarýdakilerden hangisi veya hangileri Türk edebiyatýnýn dönemlere ayrýlmasýnda doðrudan etk-
ili olmuþtur?

A) Yalnýz I            B) I ve III C) I ve II                D)  II ve III                  E) I ve IV

3. “Tekniðin hýzla geliþmesi, ulaþým kolaylýklarý köy-þehir arasýndaki kalýn duvarlarý yýktýðý için bugün
Anadolu'da söz geliþi, Karacaoðlan gibi bir saz þairinin yetiþmesi imkânsýz olmuþtur. Radyo, televizyon,
gazete ve okullar orta bir kültürü ve bazý genel bilgileri her tarafa yaymaktadýr. Bölgeler arasýndaki yaþayýþ
farklarý azalmaktadýr. Bunun sonucu þehirlerden uzak bir âlemin havasýný yaþatan kaynakçýl saz þairlerinin
azaldýðý, üslup ve tarzlarýnýn deðiþtiði görülüyor. Halkýn okumasý, aydýnlarýn çoðalmasý, demokrasinin var-
lýðý, iç ve dýþ gezilerin artmasý gibi birçok sebepler, yalnýz bir zümreye hitap eden seçkinler edebiyatýný
tesirsiz hâle koymuþtur. Onun yerini, büyük kitlelere seslenmek isteyen deðiþik türlerde eserler almýþtýr.” 

Ahmet KABAKLI
Türk Edebiyatý Tarihi  

Yukarýdaki metin parçasýndan aþaðýdaki yargýlardan hangisi çýkarýlamaz?

A) Radyo, televizyon ve gazetenin ortak bir kültürü yaydýðý
B) Teknolojinin geliþmesinin edebiyatýmýzý etkilediði
C) Sosyal geliþmelerin seçkinler edebiyatýný etkisiz kýldýðý
D) Günümüz edebiyatýnda bir yüksek zümre edebiyatý bir de halk edebiyatý olduðu
E) Yaþama tarzý ve edebiyat arasýnda iliþki olduðu

4. Aþaðýdaki edebî türleri ilgili kavramlarla eþleþtiriniz.

5. Aþaðýdaki cümlelerin karþýsýna yargýlar doðru ise "D", yanlýþ ise "Y" yazýnýz.
• Türk edebiyatý baþlangýcýndan günümüze kadar üç farklý medeniyetin etkisinde geliþmiþtir.      (   )  
• Yaþama tarzý, sanat ve edebiyat eserlerini etkiler.                                                          (   )
• Destan döneminde akýl ve mantýðýn, dinî dönemde kavmî özelliklerin, modern dönemde ise dinin

edebiyat üzerindeki etkisi çoktur. (   )

Mesnevi

Roman

Destan

Batý Uygarlýðý

Beyit

Mitolojik Ögeler



16

1) Aþaðýdaki sýralamalardan hangisi doðrudur?
A) Edebiyat tarihi > Uygarlýk tarihi > Kültür tarihi
B) Kültür tarihi > Edebiyat tarihi > Uygarlýk tarihi
C) Uygarlýk tarihi > Edebiyat tarihi > Kültür tarihi
D) Uygarlýk tarihi > Kültür tarihi > Edebiyat tarihi
E) Edebiyat tarihi > Kültür tarihi > Uygarlýk tarihi

2) Edebiyat tarihi kitaplarýnda aþaðýdakilerden
hangisi hakkýnda bilgi yoktur?

A) Edebî dönemler
B) Þair ve yazarlarýn hayatlarý
C) Edebiyatý etkileyen tarihi olaylar
D) Edebî dönemlerin belirleyici özellikleri
E) Edebî eserlerin tam metni

3) Aþaðýdaki cümlelerin karşısına yargılar
doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

• Türk edebiyatýnýn dönemlere ayrýlmasýnda kül-
türel, dinî, coðrafi deðiþim ile lehçe ve þive ayrýlýkla-
rý etkili olmuþtur. (   )

• Edebiyat tarihçisi, edebiyat ve edebî dönemler hak-
kýnda genelleme ve sýnýflandýrmalarda bulunur.        (   )

• Seyahatnâme, tezkire, hatýra gibi edebî türler
ve süreli yayýnlar tarihe ýþýk tutar.  (   )

4) "Þamanizm, opera, minyatür, yuð, tasavvuf,
bozkurt, aruz, göktanrý, kaside, roman, batýlýlaþ-
ma, gazete" sözcüklerini  ait olduklarý dönemi göz
önünde bulundurarak  aþaðýdaki noktalý yerlere
yazýnýz.

•  Ýslamiyet Öncesi Türk Edebiyatý:
.................................................................................

•  Ýslami Dönem Türk Edebiyatý:
.................................................................................

• Batý Etkisinde Geliþen Türk Edebiyatý:
.................................................................................

5) Edebiyat ve tarih arasýndaki iliþkiyle ilgili
olarak aþaðýda verilen yargýlardan hangisi yanlýþ-
týr?

A) Edebî eserlerde tarihî olaylar anlatýlýr.
B) Tarihî geliþmeler edebî zevk ve görüþleri

etkiler.
C) Bazý tarihî olaylar edebî eserleri yönlendi-

rir.
D) Tarihî olaylar edebiyatý sadece muhteva

bakýmýndan etkiler.
E) Tarihî olaylar, edebî dönemlerin baþlama-

sýnda etkili olur.

6) Aþaðýdakilerin hangisinde bilgi yanlýþlýðý
vardýr?

A) Batý edebiyatýnýn etkisiyle birçok edebî tür ede-
biyatýmýza girmiþtir.

B) Türk edebiyatý tarih boyunca farklý kültürlerden
etkilenmiþtir.

C) Ýslamiyetin kabulü Türk edebiyatýnda köklü deð-
iþikliklere sebep olmuþtur. 

D) Ýslamiyetten önceki yazýlý kaynaklar günümüze
kadar ulaþmamýþtýr.

E) Türklerin çok geniþ bir coðrafyaya yayýlmalarý
Türk edebiyatýnýn dönemlere ayrýlmasýnda etkili
olmuþtur.

7) Aþaðýdakilerin hangisi doðrudan, edebiyat
tarihinin kapsamýna girmez?

A) Siyasi olaylar B) Yazýnsal ürünler
C) Edebiyat akýmlarý  D) Teknolojik geliþmeler  

E) Edebî þahsiyetlerin hayatý

8) Türk kültür ve edebiyatýnýn uygarlýk tarihini
etkilemesi kültür ve edebiyatýmýzýn hangi özellik-
lerini gösterir?  Defterinize yazınız.

(22. sayfadaki 2. etkinliðe yöneliktir.)

a. Mit ve mitoloji kavramlarýný araþtýrýnýz.
b. Türklerdeki belli baþlý mitolojik ögelerle Ýran, Çin, Yunanlýlarýn belli baþlý mitolojik ögelerini ve bu

ögelerin oluþma nedenlerini araþtýrýnýz.

(17. sayfadaki 1. etkinliðe yöneliktir.)

Büyüklerinizden türkü, mâni, fýkra, bilmece, atasözü ve halk hikâyesi öðreniniz. Bunlarý pano oluþtur-
mak amacýyla hazýrlayýnýz.

11 ..   ÜÜNNİİTTEE  ÖÖLLÇÇMM EE  DDEEĞĞEERRLLEENNDDİİRRMM EE



1. Destan Dönemi
a. Coþku ve Heyecaný Dile Getiren Metinler
b. Olay Çevresinde Oluþan Metinler

2. Yazýlý Edebiyat

Pazýrýk Kurganý’nda Bulunan Koç Baþý Figürlü Eyer Örgüsü (MÖ V-IV. YY.)

17
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1. Metin

1. Türk milletinin Ýslam öncesi çaðlara ait hayatýyla ilgili neler biliyorsunuz? Bu bilgiler günümüze nasýl
ulaþmýþtýr? Tartýþýnýz. Ulaþtýðýnýz sonuçlarý defterinize yazýnýz.

2. a. Ýnsanoðlu, etkisinde kaldýðý bazý olaylarý olaðanüstü güçlere baðlama eðilimindedir. Tarihin karanlýk
dönemlerinden beri görülen bu algýlayýþýn sebepleri neler olabilir? Düþüncelerinizi sözlü olarak ifade ediniz.

b. Ýnsanlarýn uzayla ilgili çözemedikleri, anlayamadýklarý olaylar karþýsýnda nasýl bir tavýr takýndýk-
larýný tartýþýnýz. Ulaþtýðýnýz sonuçlarý sözlü olarak ifade ediniz.

TÜREYÝÞ EFSANESÝ
(Uygur Türkleri)

Taþa oyulmuþ olan yazýtta þöyle deniyordu:
Kara-Korum çaylarýndan sayýlan iki nehir vardý. Bunlardan birine Toðla ve diðerlerine de Selenge adý

verilirdi. Bu nehirler akarak Kamlancu adlý bir yerde birleþirlerdi. Bu iki ýrmaðýn arasýnda iki tane aðaç
vardý. Bu aðaçlardan biri fusuktu ve diðeri de Farslarýn naj dedikleri aðaca benziyordu. Kýþýn bile bunlarýn
yapraklarý servi gibi dökülmezdi. Meyvesinin tadý ve þekli ise týpký çam fýstýðýnýnkine benzerdi. Öbür aðaca
da tur aðacý derlerdi. Bu iki aðaç da iki daðýn arasýnda yetiþerek büyümüþtü.

Birgün bu iki aðacýn arasýna gökten bir ýþýk inmiþti. Bunun üzerine iki yandaki daðlar yavaþ yavaþ
büyümeye baþladýlar. Bu durumu gören halk ise hayretler içinde kalmýþtý. Uygurlar içlerinde büyük bir
saygý duyarak oraya doðru yaklaþtýlar. Tam yaklaþtýklarý bir sýrada kulaklarýna çok tatlý ve güzel müzik
naðmeleri gelmeye baþladý. Her gece buraya bir ýþýk inmeye ve ýþýðýn etrafýnda da otuz defa þimþek çak-

11. yüzyýlda Kaþgarlý Mahmut’un Türk boylarý
arasýnda gezerek derlediði atasözlerinden örnekler:

Atasözlerinin günümüz Türkiye Türkçesindeki
kullanýmý:

Agýlda oglak togsa arýkta otý öner. Aðýlda oðlak doðsa ýrmakta otu biter.

Uma kelse kut kelir. Eve konuk gelse uður da gelir.

Yýlan kendü egrisin bilmes tevi boynýn egri tir. Yýlan kendi eðrisini görmez, deve boynun eðri der.

• Yukarýdaki atasözleri günümüze kadar nasýl ulaþmýþtýr? Tartýþýnýz. Sonuçlarý  maddeler hâlinde tah-
taya yazýnýz.

Büyüklerinizden öðrendiðiniz türkü, mâni, fýkra, bilmece, atasözü ve halk hikâyelerinden oluþan bir sýnýf
panosu hazýrlayýnýz.

11 ..   DDEESSTTAANN  DDÖÖNNEEMM İİ
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2. Metin

HAYAT AÐACI EFSANESÝ
(Uygur Türkleri)

Ýlk insan, nereden geldiðini düþünmüþ ve bu konuda gün geçtikçe kafasýný yormaya baþlamýþ. Nasýl
doðdum, nasýl dünyaya geldim diye hep düþünür gezermiþ. Artýk birgün kendi kendine þöyle söylenmeye
baþlamýþ: “Eðer gökten düþseydim o zaman kar ve buzla örtülü ve buzdan bir adam olurdum. Güney,
kuzey, doðu veya batý yönlerinden birinden gelseydim o zaman ben de aðaç ve çayýrlarýn izleri olur ve
bunlar da rüzgârlarla uçuþurdu. Yok, yerin en derinliklerinden gelseydim elbette ki o zaman çamur ve toz
içinde kalýrdým!”

Ýlk insan iþte böyle düþüne düþüne kalakalmýþ. En sonunda þu karara varmýþ: Demiþ ki “Beni doðursa
doðursa yine Büyük Ana Kübey Hatun doðurmuþ olmalýdýr. Çünkü onun içinde bulunduðu aðacýn göðsün-
den sütler akar.” Bu sebeple ilk insan hayat aðacýnýn karþýnsa gitmiþ ve þöyle demiþ: “Beni doðuran ana
sen olmalýsýn.” Aðaç ilk insana, ilk insan da aðaca bakmýþ ve sonunda adam bu aðacýn kendi annesi
olduðunu anlamýþ ve þöyle demiþ: “Ben yetim bir çocuk iken sen beni büyüttün! Ben küçük bir çocuk iken
sen beni adam ettin!”

Bahaeddin ÖGEL
Türk Mitolojisi

1. a. Mitler geleneksel olarak yayýlan veya toplumun hayal gücü etkisi ile biçim deðiþtiren, evrenin
doðuþu, türeyiþi ile ilgili hayalî alegorik anlatýmý olan halk hikâyeleridir. Buna göre verilen metin parçalarýn-
daki mitleri belirleyiniz. Sonuçlarý sözlü olarak ifade ediniz.

b. Metin parçalarýna göre mitlere konu olan olaylarýn nitelikleri hakkýnda çýkarýmlarda bulununuz.
Sonuçlarý sözlü olarak ifade ediniz.

c. Metin parçalarýndaki zihniyetten hareketle mitlerin doðuþu ile ilgili çýkarýmlarda bulununuz.
Sonuçlarý tahtaya yazýnýz.

maya baþladý. Diðer birgün de ayný yerde ayrý ayrý kurulmuþ beþ tane çadýr gördüler. Bunlarýn her birinde
birer çocuk oturuyordu. Her çocuðun karþýsýnda da onlarý doyurmaya yetecek kadar süt dolu emzikler asýlý
idi. Çadýrýn tabaný da baþtan aþaðýya kadar gümüþle döþenmiþti.

Bütün boylarýn reisleri ve halklarý bu garip þeyi görmek için yerlerini býrakýp koþmuþlardý. Bu manzarayý
görünce saygý ile diz çöküp selam verdiler. Biraz sonra da çocuklarý alarak dýþarý çýktýlar. Besleyip  büyüt-
meleri için de onlarý süt annelerine ve dadýlarýna verdiler. Her fýrsatta onlara saygý gösteriyorlar ve ikram-
da bulunuyorlardý. Çocuklar artýk süt çocuðu olmaktan çýkýp da konuþmaya baþlayýnca Uygurlardan anne
ve babalarýný sordular. Onlar da o iki aðacý gösterdiler. Bunun üzerine halk, çocuklarý alýp aðaçlarýn yaný-
na gitti. Çocuklar aðaçlarý görünce onlara týpký evladýn babasýna gösterdiði saygýyý gösterdiler. Aðaçlarýn
karþýsýnda diz çöktüler ve yeri öptüler. Bunun üzerine aðaçlar da dile gelip þöyle dediler:

“Güzel huy ve iyi özelliklerle bezenmiþ çocuklar, böyle olurlar ve anne ile babalarýna böyle saygý gös-
terirler. Ömrünüz uzun, adýnýz ünlü ve þöhretiniz de devamlý olsun!”

O bölgelerde yaþayan bütün kavimler bu çocuklara hükümdar oðullarýymýþ gibi saygý gösterdiler.
Çocuklarýn doðduklarý yerden þehre dönülünce onlarýn her birine birer ad koydular. En büyüðünün adý
Sonkur-Tegin, ikincisinin adý Kotur-Tegin, üçüncüsünün adý Tükel-Tegin, dördüncüsünün adý Or-Tegin ve
beþincinin adý da Bökü-Tegin oldu. Çocuklarýn doðuþundaki kutsal durumu görenler, bunlardan birinin
hükümdar olarak seçilmesi kanaatine vardýlar. Çünkü bunlar, Tanrý tarafýndan bu iþ için gönderilmiþ
olmalýydýlar.

Bu çocuklar arasýnda Bökü-Tegin gerek güzelliði ve gerekse boyu posu, sabrý, iradesi, ileriyi görüþü
bakýmýndan diðerlerinden daha ilerideydi. Ayrýca bütün milletlerin dillerini ve yazýlarýný da biliyordu. Herkes
onun han olarak seçilmesi üzerinde birleþti ve büyük þenlikler yaparak onu hanlýk tahtýna oturttu. O mem-
leketi adaletle döþedi ve zulüm sahifelerini de kapadý. Onun etrafýndaki adamlar, maiyeti, askerleri, atlarý
ve kullarý gittikçe çoðalmaya baþladý.

Bahaeddin ÖGEL 
Türk Mitolojisi
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3. Metin

YARATILIÞLAR
(Paskalya Adasý)

Gök boþluðu, ýssýzlýk, hava.
Deniz. Çepçevre hiçlik.
Karanlýk.
Ýlk ürperiþ. Aydýnlýðý yaran ilk söz:
Kuihi - kuaha:
Kurusun toprak,
Çekilsin deniz.
Güneþ gelir, büyük aydýnlýk;
Ay gelir, küçük aydýnlýk;
Yýldýzlar gelir.
Kuihi - kuaha.
Gelir Make - Make, ilk insan.

Sait MADEN 
Þiir Tapýnaðý

4. Metin

AETERYA UPANÝÞAD
(Hindistan)

Âtman baþlangýçta tek baþýna ‘bu’ idi. Baþka hiçbir þey göz açmazdý. Düþündü: Dünyalarý var kýl-
mak isterim.

Dünyalarý var kýldý. Göðün sularýný, aydýnlýk tekerleðinin ýþýnlarýný, ölümün yurtluðunu, evrensel
sularý... Ötede göðün sularý, beride gök; gök onun desteði. Aydýnlýk tekerleðinin ýþýnlarýysa ötede ara
uzaklýk. Yeryüzü ölüme yurtluk; içinde sularý barýndýran o.
...

Sait MADEN
Þiir Tapýnaðý

2. Farklý milletlere ait okuduðunuz yaratýlýþ destanlarýndan hareketle destan dönemi-millet kavramlarý
arasýnda nasýl bir iliþki olabilir? Tartýþýnýz. Sonuçlarý maddeler hâlinde tahtaya yazýnýz.

4. Metin
ERGENEKON DESTANI

Türk iline, Oðuz Han soyundan Ýl Han padiþah oldu. Bu sýrada Tatarlarýn baþýnda Sevinç Han vardý.
Aralarýnda vuruþ çýkmýþtý. Ýl Han daima galip geliyordu. Sevinç Han, Kýrgýz Haný’na birçok adam ve hedi-
ye göndererek onu kendi etrafýna çekti. Oralardaki kabilelerin en kalabalýðý Türkler olduðundan bütün
savaþlarda üstün geliyorlardý. Bütün Türk illerinde Türk’ün oku ötmeyen, kolu yetmeyen bir yer yoktu.
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Bundan dolayý bütün kabileler Türk’ü kötülerlerdi. Sevinç Han, öteki boylara da elçiler gönderip birleþmek
ve Türklerden öç almak üzere anlaþtý. Hepsi birleþerek Türklerin üzerine yürüdüler. Türkler, çadýr ve sürü-
lerini bir yere yýðýp etrafýna hendek kazdýlar; beklediler. Sevinç Han geldi.

Vuruþ baþladý. On gün savaþ oldu. On günde de Türkler üstün geldi. Bunun üzerine Sevinç Han, bütün
han ve beyleri topladý. Gizlice görüþtüler. Sevinç Han, “Biz bunlara hile yapmazsak iþimiz bitiktir.” dedi.
Ertesi gün, tanla çadýrlarýný kaldýrýp kötü mallarýný ve birtakým aðýrlýklarýný býrakarak kaçtýlar. Türkler, güç-
süzlükten kaçtýklarýný sanarak bunlarý kovaladýlar. Tatarlar dönüp çarpýþtýlar. Bu sefer Türkler yenildi.
Ordugâhlarýna gelinceye kadar onlarý kestiler. Bütün ordugâhý zapt ettiler. Bütün çadýrlarý orada olduðu için
Türklerden bir aile bile kurtulmadý. Büyüklerini kýlýçtan geçirdiler, küçüklerin her birini bir kiþi tutsak olarak
aldý. Tutsak olanlar, efendilerinin boy adýný aldýlar. Böylece dünyada Türk’ten eser kalmadý. 

Sevinç Han, Türk ilini yaðmaladýktan sonra ülkesine dönmüþtü. Ýl Han’ýn oðullarý savaþta ölmüþlerdi.
Yalnýz en küçüðü olan Kýyan kalmýþtý. Kýyan o yýl evlenmiþti. Ýl Han’ýn kardeþinin oðullarýndan olan Nüküz
de o yýl evlenmiþti. Bunlarýn ikisi de ayný bölükten iki kiþiye tutsak olmuþtu. Savaþtan on gün sonra bir gece
atlanýp hatunlarýyla birlikte kaçtýlar. Savaþtan önce ordu kurduklarý yere geldiler. 

Düþmandan kaçýp gelen deve, at, öküz ve koyunlarý orada buldular. Konuþup þöyle dediler: “Burada
kalsak birgün düþmanlarýmýz bizi bulur, bir kabileye gitsek hepsi de bize düþman. Ýyisi mi daðlar arasýnda
kimsenin daha yolu düþmemiþ olan bir yere gidip oturalým.” Sürülerini sürüp daðlara doðru yürüdüler.
Yabani koyunlarýn yürüdüðü bir yolu tutup týrmanarak yüksek bir daðýn boðazýna vardýlar. Oradan tepeye
çýkýp öte yana indiler. Oralarý iyice gözden geçirdiler. Geldikleri yoldan baþka yol olmadýðýný gördüler. O
yol da öyle bir yoldu ki bir deve, bir keçi bin güçlükle yürüyebilirdi. Ayaðý biraz sürçse düþer, parçalanýrdý.
Vardýklarý geniþ ve sonsuz bir ülke idi. Ýçinde akarsular, kaynaklar, türlü otlar, çayýrlar, yemiþli aðaçlar, türlü
türlü avlar vardý. Bunu görünce Tanrý’ya þükürler kýldýlar. Kýþýn mallarýnýn etini yer, derilerini giyer, yazýn
sütünü içerlerdi. Oraya Ergenekon adýný verdiler. Ergene dað kemeri, Kon dik demektir. Orasý daðýn
doruðu idi. 

Burada Kýyan ve Nüküz’ün oðullarý çoðaldý. Kýyan’ýn oðullarý daha çok oldu. Kýyan’ýn oðullarýna Kýyat
dediler. Nüküz’ün oðullarýnýn bir nicesine Nüküzler, bir nicesine Dürlügin dediler. Kýyan diye, daðdan þid-
detle ve hýzla inen sele derler. Ýl Han’ýn oðlu güçlü ve tez bir kiþi olduðundan ona bu adý vermiþlerdi. Kýyat,
Kýyan’ýn çokluðudur. Bu ikisinin soylarý uzun bir süre Ergenekon’da kaldý. Çoðaldýkça çoðaldýlar. Her aile
uruk adýyla bir oymak teþkil etti.

Dört yüz yýl sonra kendileri ve sürüleri o kadar çoðaldý ki artýk oralara sýðmadýlar. Bunun üzerine top-
landýlar ve konuþtular. “Atalarýmýzdan iþitirdik, Ergenekon’un dýþýnda geniþ ve güzel bir ülke varmýþ.
Atalarýmýz orada otururlarmýþ. Tatar baþ olup öteki boylarla birlikte bizim uruðumuzu kýrmýþ, yurdumuzu
almýþ. Artýk Tanrý’ya þükür, düþmandan korkarak daðda kapanýp kalacak durumda deðiliz. Bir yol bularak
bu daðdan göçüp çýkalým. Bize dost olanla görüþür, düþman olanla güreþiriz.” dediler. Hepsi bu düþünce-
yi beðendi. Çýkmaya yol aradýlar. Bir türlü bulamadýlar. Bir demirci, “Ben bir yer gördüm, orada bir demir
madeni var. Sanýyorum ki bir kattýr. Onu eritirsek yol buluruz.” dedi. Gidip orayý gördüler, demircinin sözü-
nü uygun buldular.

Millete odun ve kömür vergisi saldýlar. Herkes vergisini getirdi. Daðýn böðründeki çatlaða bir sýra odun,
bir sýra kömür dizdiler. Daðýn tepesine ve öteki yanlarýna da odun ve kömür yýðdýktan sonra deriden yet-
miþ körük yaptýlar, yetmiþ yere koydular. Ateþlediler, hepsini birden körüklediler. 

Tanrý’nýn gücüyle demir eridi. Bir yüklü deve geçecek kadar yol açýldý. O ayý, o günü, o saati belleyip
dýþarý çýktýlar. Ýþte o gün Türklerce bayram sayýldý. O günden beri bu kurtuluþ gününde bayram yaparlar.
Bir demir parçasýný ateþte kýzdýrdýlar. Demir kýpkýrmýzý olunca önce han, demiri kýskaçla tutup örsün üstü-
ne koyar, çekiçle vurur. Sonra bütün beyler de öyle yapar. Bu günü çok deðerli sayarak “zindandan çýkýp
ata yurduna geldiðimiz gün” derler.
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Anumis (mitolojik varlýk), mumyayý 

hazýrlýyor.

Ýnsan ve hayvan baþlý SfenksAþur veya Samaþ efsanevi
bir hayvan üstünde

1. Aþaðýda destan dönemine ait temsilî resimler verilmiþtir. Bu resimlerden hareketle destan dönemi-
nin zihniyeti hakkýnda yorumlarda bulununuz. Yorumlarýnýzý sözlü olarak ifade ediniz.

1. Ergenekon Destaný’nda anlatýlanlara izleyici gözüyle baktýðýnýzda hangi olaylarý görmektesiniz?
Sözlü olarak ifade ediniz.

2. a. Ergenekon Destaný’nda dönemin zihniyetini ve yaþam biçimini ifade eden cümleleri bularak tah-
taya yazýnýz. 

b. Bunlardan hareketle dönemin zihniyeti ve yaþamýyla ilgili çýkarýmlarda bulununuz. Çýkarým-
larýnýzý günümüz yaþam biçimiyle karþýlaþtýrýnýz. Sonuçlarý defterinize yazýnýz.

3. Ergenekon’dan çıkış, günümüzde hangi özel güne karşılık gelir? Sözlü olarak ifade ediniz.

Ergenekon’dan çýktýklarýnda Türklerin haný Kýyan soyundan, Korlas uruðundan Börte Çene (Çine) idi.
Bütün boylara elçiler göndererek Ergenekon’dan çýktýklarýný bildirdi. Boylarýn kimi sevindi, kimi yerindi.
Tatarlar ise bunlarýn üzerine yürüdü. Saf baðlandý, savaþ oldu. Türkler yendiler. Tatarlarýn büyüklerini kýlýç-
tan geçirdiler, küçüklerini tutsak ettiler. Böylece dört yüz yýl sonra kanlarýný aldýlar. Mallarýný zapt ettiler ve
ana yurtlarýnda oturdular. O yurtta oturan boylar içinde Tatar’dan güçlüsü yoktu. Türkler onlarý kýrýnca artýk
oradaki boylarýn en güçlüsü ve baþý Türkler oldu. Hatta kimi uruklar Türk olmadýklarý hâlde Türk’üz diyerek
onlarla birleþti.

Büyük Türk Klasikleri
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Altay Hun Çaðý Baþadar ve Tuyahta mezarlarýnda bulunmuþ ve kumaþlar üzerine iþlenmiþ efsanevi gök kartallarý. 

Saðdaki kartalýn altýnda ay, güneþ  ve gece ile gündüz semboleri görülmektedir. (Bahaeddin ÖGEL, Türk Mitolojisi)

Sibirya ve Altay’da “Hayat Aðacý” Pazýrýk Kurganý’nda 
bulunmuþ kutsal boða

2. Aþaðýda destan dönemine ait mitolojik resimler verilmiþtir. Ergenekon Destaný’ndan ve bu resimler-
den hareketle mitolojik ögelerin sözlü edebiyat döneminin sanatýný ve dilini nasýl etkilediðini tartýþýnýz.
Sonuçlarý defterinize yazýnýz.

Mitolojik ögelerle ilgili araþtýrma sonuçlarýna göre;
a. Mitolojiyi, mitolojik ögeleri ve ögelerin oluþma nedenlerini sözlü olarak ifade ediniz.
b. Türklerdeki mitolojik unsurlarla Ýran, Çin ve Yunanlýlarýn mitolojik unsurlarýný karþýlaþtýrýnýz.

Sonuçlarý tahtaya maddeler hâlinde yazýnýz.



1. Aþaðýdaki cümlelerin karþýlarýna yargýlar doðru ise “D”, yanlýþ ise “Y” yazýnýz.

• Destan dönemi metinlerinde olaðanüstü olaylar sýkça görülür.       
• Destanlar günümüze aðýzdan aðza aktarýlarak gelmiþtir.  
• Destan döneminde mitler ortaya çýkmýþtýr.                      

2. Aþaðýdaki noktalý yerlere uygun sözcükleri yazýnýz.
Geleneksel olarak yayýlan veya toplumun hayal gücüyle şekillenen, evrenin ve insanın doðuþu,

insanın doğa ile mücadelesi gibi konuları içeren, alegorik yönleri olan halk hikâyesine ...............................
denir.

3. “Destan, tarihin henüz yazýya geçmediði ilim ve aklýn toplum düzenine iyice hâkim olmadýðý veya mil-
letlerin büyük iþlere, büyük ýstýraplara büyük kurtuluþlara kapýldýklarý çaðlarýn verimidir. Gerçi destanlarý
besleyen menkýbeler, her devirde meydana gelmiþtir fakat bunlarýn milletçe benimsenmeleri, daha çok eski
veya çok galeyanlý yeni zamanlarda olmuþtur. Çünkü o çaðlarda insanlar, tabiat ve toplum hadiselerini ilim
ve akýl süzgecinden geçirmezlerdi. Ölüm, aþk ve yiðitlik onlarda duygularý coþturur; korku, sevgi, kin, umut,
özlem hep geniþ hayal iklimleri açardý. Savaþ, göç, iþgal, deprem, kuraklýk, fýrtýna insanlara kaderin oyunu
ve tanrýlarýn cilvesi sayýlýrdý. Þimþek, rüzgâr, yanký, þafak, uyku gibi nice þeyler birer tanrý gibi tasarlanýrdý.
Tabiatýn her þeyine karþý korku veya hayranlýk duyulurdu. Ýþte bu korku ve hayranlýk, önce mitoslarý sonra
masal ve destanlarý meydana getirmiþtir.”

Ahmet KABAKLI
Yukarýdaki metin parçasýndan aþaðýdaki yargýlardan hangisi çýkarýlamaz?

A) Destanlarýn, tarihin henüz yazýya geçmediði dönemlere ait olduðu
B) Milletlerin baþýndan geçen büyük olaylarýn destanlarýn temelini oluþturduðu             
C) Destan döneminde, ýrka özgü özelliklerin hayata hâkim olduðu
D) Destan döneminde þimþek, yanký, rüzgâr, uyku gibi doðal olaylara olaðanüstü nitelik kazandýrýldýðý
E) Ýnsanlarýn tabiat olaylarýna karþý duyduðu hayranlýðýn mitos, masal ve destanlarý oluþturduðu  

4. Aþaðýdakilerden hangisi Türklerin mitolojik ögelerinden biri deðildir?
A) Bozkurt B) Aðaç C) Iþýk D) Zeus E) Su

5. Aþaðýda verilen kavramlarý ilgili olanlarla eþleþtiriniz.

6. Sözlü edebiyat ürünlerinin Türk kültüründeki yeri nedir? Sözlü olarak ifade ediniz.

(30. sayfadaki 3. etkinliðe yöneliktir.)

Eski Türklerde þairlerin (kam, baksý, ozan, þaman) görev ve iþlevlerini araþtýrýnýz.

Sözlü edebiyat ürünü

Türk destanlarýndaki ortak motif

Ergenekon’dan çýkýþ günü Demir

Destan

Nevruz
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AÐIT
Evimizin önünden söðüt söküldü,
Ýhtiyar babamýn beli büküldü,
Sýrma saçlar teneþire döküldü.

Vuruldum anam vuruldum bir su ver bana,
Ýçmeden ölürsem dert olur sana.

Kalkýn arkadaþlar ölümü soyun,
Niþanlým duymadan mezara koyun.

Yumdum anam gözlerimi açamýyorum,
Sevgili yârimden geçemiyorum.

Bir incecik yol gidiyor Talas’a,
Kýzýl kanlar bulaþýyor mor fese,
Benden selam söylen cesur kardaþa.

Yumdum anam gözlerimi açamýyorum,
Anamdan babamdan geçemiyorum.

Kalkýn arkadaþlar çýramý yakýn,
Niþanlým kýnasýn elime yakýn,
Cenazem gidiyor âdettir bakýn.

Vuruldum anam vuruldum bir su ver bana,
Ýçmeden ölürsem dert olur sana.

Anonim

MERSÝYE

Kan aglasýn bu dîde-i dür-bârým aglasýn
Ansýn benim o yâr-ý vefâ-dârým aglasýn
Çeþm ü dehân u ârýz u ruhsârým aglasýn
Baþdan baþa bu cism-i siyeh-kârým aglasýn
Aðyârým aglasýn bana hem yârým aglasýn
Gûþ eyleyen hikâyet-i ESRÂR’ým aglasýn
Nâ-dîde bir güher telef itdüm dirîð u âh
Hâk içre defnedüp gerü gitdüm dirîð u âh
...

Âhir nefesde sohbeti oldu mahabbet âh
Bir yâre urdu baðrýma âh derd-i firkat âh
Gelmezdi hiç kalb-i fakîre bu sûret âh
Ey kâþ itmeyeydim o âþýkla sohbet âh
Yakmazdý belki cânýmý bu nâr-ý hasret âh
Telh itdi kâmýmý o zehr-nâk þerbet âh
Eyvâh elden o gül-i handâným aldý mevt
ESRÂR’ým aldý cümle dil ü câným aldý mevt
... 

Þeyh Gâlib

GAZEL

Tek sevdügümün rýzâsý olsun
Bin cân ile ten fedâsý olsun

Mahbûbýna âþýk incinür mi
Farzâ nice bin cefâsý olsun

Dilberler aný n’ola severse
Sultanlar anun gedâsý olsun

Gül benzeyemez ana gerekse
Altunlu yeþil kabâsý olsun

Yahyâ’ya dinüz ki hâlet ile
Her bir sözinün fenâsý olsun  

Taþlýcalý Yahyâ

GÜZELLEME
Gezerken þu yere uðradý yolum,
Bu yerlerde böyle güzel olur mu?
Kuðum seni kaçýrmýþlar gölünden,
Bu göllerde böyle kuðu olur mu?

Kuðum senin kaþýn gözün karadýr,
Görün Kadir Mevlam neler yaratýr,
Ak gerdanda siyah benler sýradýr,
Ak kuzuda siyah benler olur mu?

Kuðum gitti, viran kaldý gölleri,
Söyler mi o efendimin dilleri,
Balýktan mý aldýn sen bu telleri,
Ak kuðuda böyle teller olur mu?

Gevherî der: Bu kuðunun kasdý ne?
Kýna vurmuþ ellerinin üstüne,
Kurban olam gözlerinin mestine,
Ak kuðuda böyle gözler olur mu? Gevherî

1. Ýnsanlar acý, mutluluk ve coþku veren olaylar karþýsýnda farklý davranýþlar sergiler. Ýçinde yaþadýðýnýz
toplum, sevindirici olaylar ve ölüm karþýsýnda nasýl davranýr? Sözlü olarak ifade ediniz.

2. Aþaðýda verilen þiirlerdeki hâkim duyguyu belirleyiniz. Sonuçlarý sözlü olarak ifade ediniz.

aa..   CCooşşkkuu  vvee  HHeeyyeeccaannıı   DDii llee  GGeett ii rreenn  MM eett iinnlleerr   //   ŞŞii ii rr   ((SSaagguu,,   KKooşşuukk))
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Köktürkler’de yuð merasimi

SAGU Günümüz Türkçesiyle

Alp Er Tunga öldi mü Alp Er Tunga öldü mü?
Issýz ajun kaldý mu Kötü dünya kaldý mý?
Ödlek öçin aldý mu Felek (böylece) öcünü aldý mý?
Emdi yürek yýrtýlur Þimdi yürek (ler onun ölümünün acýsý ile) yýrtýlýr.

Ödlek küni tavratur Feleðin günleri çabuk geçer.
Yalnguk küçin kevretür (Ve felek böylece) insanýn gücünü (gitgide) zayýflatýr.
Erdin ajun sevretür (Ve) dünyadaki insanlarý azaltýr.
Kaçsa taký ertilür (Ýnsanlar felekten kurtulmak için) kaçsalar (bile bu 

yarýþta) yine geçilirler.

Ögreyüki mundag ok (Feleðin) âdeti böyledir iþte!
Munda adýn týldag ok Bundan baþka(sý) da bahanedir zaten.
Atsa ajun ugrap ok (Felek bir kere) niyet edip (de) ok atarsa 
Taglar baþý kertilür Daðlarýn baþý (bile) kertilir!

Begler atýn argurup Beyler atlarýný yordular.
Kadgu aný torgurup Kaygý (ve keder) onlarý zayýflattý.
Mengzi yüzi sargarup Bet ve benizleri (öyle) sarardý (ki) 
Kürküm angar türtülür (Yüzlerine) safran sürülmüþ (sanýrsýnýz).

Ulþýp eren börleyü Erkekler kurtlar gibi hep birlikte uluyorlar.
Yýrtýp yaka orlayu Yakalarýný yýrtýyor ve çýðlýk atýyorlar.
Sýkrýp üni yurlayu Islýk çalar gibi sesler çýkarýyor ve feryat ediyorlar.
Sýgtap közi örtülür Aðlamaktan gözleri ( yaþlarla) örtülüyor.

Könglüm için örtedi Gönlüm (acýdan) için için yandý.
Bütmiþ baþýg kartadý (Bu acý) kapanmýþ yarayý (yeniden) deþti.
Keçmiþ ödüg irtedi (Gönlüm) geçmiþ zamanlarý aradý.
Tün kün keçip irtelür Geceler ve gündüzler geçtikçe (de o zamanlar) aranýyor.

Ödlek arýg kevredi Felek iyice zayýfladý.
Yunçýg yavuz tovradý Sefil ve kötü olanlar güçlenip kuvvetlendi.
Erdem yeme sevredi Edep ve erdem de (iyice) azaldý. 
Ajun begi çertilür (Çünkü) dünyanýn beyi (olan Afrasiyab) yok oldu

1. Metin
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Ödlek kamug köfredi Felek bütün bütüne zayýfladý.
Erdem arýg sevredi Edep ve erdem iyice azaldý.
Yunçýg yavuz tovradý Sefil ve kötü olanlar güçlenip kuvvetlendi.
Erdem begi çertilür Edep ve erdem beyi (olan Afrasiyab) yok oldu.

Bilge bögü yunçýdý Bilgili ve akýllý (olanlarýn hâli) kötüleþti.
Ajun aný yançýdý Dünya onlarý ezip çiðnedi ve hýrpaladý.
Erdem eti týnçýdý Edep ve erdemin etleri çürüdü ve bozuldu.
Yerke tegip sürtülür (Bu etler vücuttan sarkýyor ve) yerlere deðip sürükleniyor.

XI. Yüzyýl Türk Þiiri
hzl.: Talât TEKÝN

DEYÝM DEYÝMÝN KULLANILDIÐI CÜMLE

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

b. ………………. ……………………………………………………………................................

c. ……………….                    ……………………………………………………………................................

ç. ……………….                   .……………………………………………………………................................

KÝÞÝLEÞTÝRME (Teþhis) BENZETME (Teþbih) ABARTMA (Mübalaða)

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

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

Ölçü

( 30. sayfadaki 4. etkinliðe yöneliktir.)

Kiþileþtirme, benzetme ve abartma sanatlarýnýn kullanýldýðý günümüz þiirlerinden örnekler bulunuz.

1. İnsanın toplumdaki yeri, insan-doğa ilişkisi ve sosyal yapı gibi hususlardan hareketle sagunun ait
olduğu tarihsel dönemin zihniyeti ile ilgili çıkarımlarda bulununuz.

2. a. Okuduðunuz saguya bir ad vermek isteseydiniz sizin için hangi ad uygun olurdu? Sýnýfça bulduðu-
nuz en uygun adý tahtaya yazýnýz.

b. “Alp Er Tunga” sagusunda anlatýlanlarý öyküleyerek defterinize yazýnýz. Yazýlarýnýzý arkadaþlarý-
nýzla paylaþýnýz.

c. Sagu neden soru cümleleriyle baþlamýþtýr? Sözlü olarak ifade ediniz.

3. a. Yukarýdaki sagudan seçtiğiniz iki dörtlüğün kafiye ve rediflerini bularak tahtaya yazýnýz.
b. Þiirin ölçüsünü bularak aþaðýdaki bölüme yazýnýz. Saguyu duraklarýna göre yeniden okuyunuz.

c. Yukarýda tespit ettiðiniz ahenk unsurlarýnýn þiire katkýsýný tartýþýnýz. Sonuçlarý sözlü olarak ifade ediniz.
ç. Þiirin temasý ile söyleyiþini iliþkilendirerek saguyu tekrar okuyunuz. Temanýn söyleyiþe etkilerini

sözlü olarak ifade ediniz.
d. Alp Er Tunga sagusunda dile getirilen duyguları da dikkate alarak saguyu ezgiyle okuyunuz.

Buradan yola çıkarak metni halk arasındaki hangi gelenekle ilişkilendirebiliriz. Defterinize yazınız.

4. Þiirdeki deyimleri bularak cümle içinde kullanýnýz. Cümlelerinizi defterinize yazýnýz.

5. a. Saguda kullanýlan edebî sanatlar aþaðýda verilmiþtir. Bu sanatlarýn geçtiði yerleri bularak aþaðý-
daki bölüme yazýnýz.

b. Bu sanatlarýn þiirin anlamý üzerindeki etkisi nedir? Tartýþýnýz.Tartýþma sonuçlarýný defterinizeyazýnýz.
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KOÞUKLAR Günümüz Türkçesiyle
1
Kýzýl sarýg arkaþýp Kýzýl ve sarý (renkli çiçekler) ardý ardýna yerden bitiyor.
Yipgin yaþýl yüzkeþip Mor ile yeþil yüz yüze geliyor.
Bir bir kerü yörkeþip Ve birbirlerine sarýlýyorlar.
Yalnguk aný tanglaþur Ýnsan (bu renk cümbüþünü görünce) hayretler içinde kalýyor.

2
Karvý çuvaç kuruldý Yuvarlak otað(ým) kuruldu.
Tugum tiklip uruldý Tuðum dikildi ve (davullar) vuruldu.
Süsi otun oruldý (Düþman) askeri ekin (biçilir) gibi biçildi.
Kançuk kaçar ol tutar (Þimdi onlarýn baþbuðu benden) nasýl kaçar?

(Askerlerim onu mutlaka) tutacaktýr.
3
Yýglap udu artadým (Beni býrakýp giden sevgilimin) ardýndan aðlayýp mahvoldum.
Bagrým baþýn kartadým Baðrýmýn (kapanmýþ olan) yarasýný (yeniden) deþtim
Kaçmýþ kutug irtedim Ve kaçýp gitmiþ olan mutluluðu aradým durdum.
Yagmur kipi kan saçar (Gözlerim) yaðmur gibi kan(lý yaþlar) saçýyor (þimdi).

1. Þiirlerde anlatýlanlarý dikkate alarak yukarýdaki koþuklara birer ad bulunuz. Bulduðunuz adlardan en
uygun olanýný koþuklarýn üzerine yazýnýz.

Sýnýf üç gruba ayrýlýr. Her grup koþuklardan birini hikâye eder. Sýnýfta okunan hikâyelerden en beðe-
nileni sýnýf panosuna asýlýr. 

2. a. Koþuklarýn kafiye ve rediflerini bularak tahtaya yazýnýz.

b. Koþuklarýn ölçüsünü bularak aþaðýdaki bölümlere yazýnýz. Koþuklarý duraklarýna göre tekrar
okuyunuz.

c. Koþuklarý özgün ve günümüz Türkçesine aktarýlmýþ metinlerinden okuyunuz. Ýki okunuþ arasýnda-
ki ahenk farklýlýðýný belirleyiniz.

ç. Ahenk özelliklerini belirlediðiniz koþuklarý besteleyerek sýnýfta okuyunuz.

3. Þiirdeki deyimleri bularak cümle içinde kullanýnýz. Cümlelerinizi defterinize yazýnýz.

2. Metin

Ölçü

DEYÝM DEYÝMÝN KULLANILDIÐI CÜMLE

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

b. ………………. ……………………………………………………………................................

c. ……………….                    ……………………………………………………………................................

ç. ……………….                   .……………………………………………………………................................

d. ……………….                   .……………………………………………………………................................
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KÝÞÝLEÞTÝRME (Teþhis) BENZETME (Teþbih) ABARTMA (Mübalaða)

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

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

4. Koþuklarda kullanýlan edebî sanatlar aþaðýda verilmiþtir. Bu sanatlarýn geçtiði yerleri bularak aþaðý-
daki bölüme yazýnýz.  

1. Yukarýda incelenen sagu ve koþuk metnini  aþaðýdaki ölçütlere göre karþýlaþtýrýnýz.

Alp Er Tunga’nýn ölümüyle ilgili gazetede yayýmlanmak üzere bir taziye ilaný hazýrlayýnýz.
Hazýrladýðýnýz ilanlarý sýnýfta okuyarak ilanlarýn en uygun olanlarýný sýnýf panosuna asýnýz.

SAGU KOÞUK

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

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

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

Nazým Þekli

Nazým Birimi

Benzerlikler 

Farklýlýklar 
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2. Aþaðýda verilen metinlerden hareketle destan döneminin yaþayýþ, inanýþ, gelenek ve görenekleriyle
ilgili çýkarýmlarda bulununuz. Sonuçlarý maddeler hâlinde tahtaya yazýnýz.

Koþuk Günümüz Türkçesiyle

Yigitlerig iþletü Gençleri çalýþtýralým, iþe koþalým.
Yýgaç yemiþ ýrgatu (Onlara) meyve aðaçlarýný silkeletelim (ve meyve toplatalým).
Kulan keyik avlatu Yaban eþekleri ve yaban hayvanlarý avlatalým.
Badram kýlýp avnalým (Böylece, günlerce) bayram edelim, avunup eðlenelim.

Koþuk Günümüz Türkçesiyle

Çagrý birip kuþlatu (Gençlere) þahin verip (onlara) kuþ avlatalým.
Taygan ýdýp týþlatu Tazýlarý býrakalým (ki) tilki ve domuzlarý ýsýrsýnlar.
Tilki tonguz taþlatu (Tazýlara yardým olsun diye onlarý) taþlatalým.
Erdem bile öglelim (Biz de böylece) erdemli kiþiler  olarak övünelim.

Sagu Günümüz Türkçesiyle
Ulþýp eren börleyü Erkekler kurtlar gibi hep birlikte uluyorlar.
Yýrtýp yaka orlayu Yakalarýný yýrtýyor ve çýðlýk atýyorlar.
Sýkrýp üni yurlayu Islýk çalar gibi sesler çýkarýyor ve feryat ediyorlar.
Sýgtap közi örtülür Aðlamaktan gözleri (yaþlarla) örtülüyor.

Begler atýn argurup Beyler atlarýný yordular.
Kadgu aný torgurup Kaygý (ve keder) onlarý zayýflattý.
Mengzi yüzi sargarup Bet ve benizleri (öyle) sarardý (ki) 
Kürküm angar türtülür (Yüzlerine) safran sürülmüþ (sanýrsýnýz).

Araþtýrma sonuçlarýndan hareketle eski Türklerde þairlerin (kam, baksý, ozan, þaman) görev ve iþlevle-
rini sözlü olarak belirtiniz.

Kiþileþtirme, benzetme ve abartma sanatlarý ile ilgili günümüz þiirlerinden bulduðunuz örnekleri sýnýfta
okuyunuz.

1. a. Kara çadýr is mi tutar?
Martin tüfek pas mý tutar?
Aðlayalým anam bacým,
Elin kýzý yas mý tutar?

Anonim

b. Yine bahar oldu açýldý güller
Figana baþladý yine bülbüller
Baþka bir hâl olup açtý sümbüller
Âþýklarýn del’olduðu zamandýr

Karacaoðlan

Yukarýda verilen metinlerle ilgili aþaðýdakilerden hangisi söylenemez?
A) Konu bakýmýndan 1. dörtlüðün sagu; 2. dörtlüðün koþuk ile ayný olduðu
B) 1. dörtlük 8'li, ikinci dörtlüðün 11' li hece ölçüsü ile yazýldýðý
C) 1. dörtlükte yarým, 2. dörtlükte tam kafiye kullanýldýðý
D) Her iki dörtlükte de çapraz kafiye kullanýldýðý
E) Her iki dörtlükte de deyimlerin olduðu
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Eski Türklerde devlet büyüklerinin
ölümü üzerine söylenen aðýt

Eski Türklerde coþku ve heyecanýn
dile getirlidiði manzume

Eski Türklerde þair, din adamý Sagu

Þaman

Koþuk

(32. sayfadaki 1. etkinliðe yöneliktir.)

Olaðanüstü kiþiler ve olaylarýn bulunduðu kýsa metrajlý bir film senaryosu yazýnýz.

(38. sayfadaki 2. etkinliðe yöneliktir.)

Oðuz Kaðan’ýn Türk tarihinin hangi zaman diliminde yaþadýðýný araþtýrýnýz.

(38. sayfadaki 3. etkinliðe yöneliktir.)

Peyami Safa’nýn “Fatih - Harbiye” romanýný ve Ömer Seyfettin’in “Pembe Ýncilli Kaftan” hikâyesini
okuyunuz. Bu eserlerin anlatým özelliklerini, olay örgüsünü, kahramanlarýný, zamanýný belirleyiniz.
Sonuçlarý defterinize yazýnýz.

(40. sayfadaki 6. etkinliðe yöneliktir.)

Yapma destan ve doðal destan kavramlarýný araþtýrýnýz. Sonuçlarý defterinize yazýnýz.

(41. sayfadaki 7. etkinliðe yöneliktir.)

Ýslamiyet öncesi ve sonrasý Türk destanlarýný araþtýrýnýz. Araþtýrma sonuçlarýndan hareketle Türk
destanlarýný Ýslamiyet öncesi ve sonrasý olmak üzere gruplandýrýp bir þema hazýrlayýnýz.

2. Aþaðýdaki noktalý yerlere uygun sözcükleri yazýnýz. 
• Sagunun halk edebiyatýndaki karþýlýðý ................ 
• Koþuk .............................................................................. gibi konularý iþlemesi bakýmýndan halk

edebiyatýndaki koþmaya benzer.

3. Aþaðýdaki kavram - taným eþleþtirmelerini yapýnýz.

4. Aþaðýdaki cümlelerin karþýsýna yargýlar doðru ise “D”, yanlýþ ise “Y” yazýnýz.

• Alp Er Tunga sagusunda coþkulu, heyecanlý bir söyleyiþ vardýr.                                (   )

• Sagu ve koþuklarda hece ölçüsü ve dörtlük kullanılmıştır.                                        (   )

• Koþuk ve sagu yazýlý edebiyat ürünüdür.                                                                (   )

• Koþuk ve sagulardan söylendikleri döneme ait hayat tarzý ile ilgili bilgilere ulaþýlabilir. (   )                                
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• Çevrenizdeki sýradan insanlarýn ya da olaylarýn olaðanüstü özelliklerle anlatýldýðý olur mu? Sözlü
olarak ifade ediniz.

Yazdýðýnýz kýsa metrajlý film senaryosunu sýnýfta okuyunuz. En beðenilen senaryoyu sýnýf panosuna
asýnýz.

OÐUZ KAÐAN DESTANI
Uygur Türkçesiyle

... Bolsýngýl tep tediler 
Anung angagusu uþbu turur
Taký mundýn song sevinç tapdýlar
K(e)ne künlerdin bir kün
Ay Kagannug közü yarýp bodadý
Ýrkek ogul togurdý
Oþul ogulnung önglüki çýragý kök irdi
Agýzý ataþ kýzýl irdi
Közleri al saçlarý kaþlarý kara irdiler irdi
Yakþý nepsikilerdin körüglügrek irdi
...

Günümüz Türkçesiyle

Oðuz Han'ýn doðuþu:
...Olsun dediler.
Onun resmi iþte budur:
Ondan sonra da yine sevinç ve neþe buldular.
Yine günlerden bir gün

Oðuz Kaðan’ýn çocuklarý (Cami’ü’t-Tevârih)

1. Metin

bb..   OOllaayy  ÇÇeevvrreessiinnddee  OOlluuşşaann  EEddeebbîî   MM eett iinnlleerr   ((DDeesstt aann))

Ay Kaðan'ýn gözü parladý; erkek oðul doðurdu.
Bu çocuðun yüzü gök; aðzý ateþ (gibi) kýzýl,
Gözleri ela, saçlarý ve kaþlarý kara idi.
Perilerden daha güzeldi.
Geldi ana göðsüne, aldý emdi sütünü,
Ýstemedi bir daha içmek kendi sütünü
Piþmemiþ etler ister, aþ, yemek ister oldu!
Etraftan þarap ister, eðlenmek ister oldu!
Ansýzýn dile geldi, söyler, konuþur oldu!
Kýrk gün geçtikten sonra yürür oynaþýr oldu!
Öküz ayaðý gibi idi sanki ayaðý!
Kurdun bileði gibi idi sanki bileði!
Benzer idi omuzu týpký samurunkine!
Göðsü de yakýn idi, koca ayýnýnkine!
Bir insan idi, fakat tüylerle dolu idi!
Vücudunun her yeri, kýllarla dolu idi!
Güder at sürüleri, tutar atlara biner!
Daha bu yaþta iken çýkar avlara gider!
Geceler günler geçti, nice seneler doldu!
Oðuz da büyüyerek yahþi bir yiðit oldu!
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Oðuz'un gençliði:
Bu çaðda! Bu yerde!
Bir büyük orman vardý, Oðuz yurdundan içre,
Ne nehir ne ýrmaklar akardý bu orman içre.
Ne çok av hayvanlarý, ormanda yaþar idi,
Ne çok av kuþlarý da üstünde uçar idi!
Ormanda yaþar idi, çok büyük bir gergedan,
Yer idi yaþatmazdý ne hayvan ne de insan!
Basarak sürüleri, yer idi hep atlarý,
Zahmet verir insana, alýrdý hayatlarý!
Vermedi hiç bir defa, insanoðluna aman,
Öyle bir canavar ki iþte böyle çok yaman!
Oðuz Kaðan derlerdi, çok alp bir kiþi vardý,
Avlarým gergedaný diye o yere vardý.
Kargý, kýlýç aldý kalkan ile ok ile,
Dedi: Gergedan artýk kendisini yok bile!
Ormanda avlanarak bir geyiði avladý,
Söðüt dalýyla onu bir aðaca baðladý.
Döndü gitti evine sabah olmadan önce,
Tanýn aðarmasýyla geyiðine dönünce,
Anladý ki gergedan, geyiði çoktan yuttu,
Geyiðin yerine de yeni bir ayý tuttu.
Çýkararak belinden Hanlýk altýn kuþaðý,
Ayýyý astý yine o aðaçtan aþaðý.
Yine sabah olmuþtu, aðarmýþtý artýk tan,
Geldi, baktý ki almýþ ayýsýný gergedan.
Artýk bu durum onu can evinden vurmuþtu,
Aðaca kendi gidip tam altýnda durmuþtu!
Gergedan geldiðinde Oðuz'u görüp durdu,
Oðuz'un kalkanýna gerilip bir baþ vurdu!
Kargýyla gergedanýn baþýna vurdu Oðuz!
Öldürüp gergedaný kurtardý yurdu Oðuz!
Keserek kýlýcýyla hemen baþýný aldý,
Döndü gitti evine, iline haber saldý!
Yine bir gündü gitti, gördü orda bir sungur,
Konmuþtu gergedanýn barsaðýný yer durur.
Yayýyla bir ok attý, ok sunguru öldürdü,
Kesti baþýný sonra kendi kendine dedi:
Gergedan hem geyiði hem de ayýyý yedi,
Öldürdü kargým onu çünkü bu bir demirdi!
Koskoca gergedaný bir küçük sungur yedi,
Ok, yay öldürdü onu çünkü bu bir bakýrdý!

Oðuz'un göðün kýzý ile evlenmesi:
Yine günlerden bir gün:
Oðuz Kaðan bir yerde Tanrý'ya yalvarýrken:
Karanlýk bastý birden, bir ýþýk düþtü gökten!
Öyle bir ýþýk indi, parlak aydan, güneþten!
Oðuz Kaðan yürüdü, yakýnýna ýþýðýn,
Oturduðunu gördü, ortasýnda bir kýzýn!
Bir ben vardý baþýnda, ateþ gibi ýþýðý,
Çok güzel bir kýzdý bu, sanki Kutup yýldýzý!

Öyle güzel bir kýz ki gülse gök güledurur!
Kýz aðlamak istese gök de aðlayadurur!
Oðuz kýzý görünce aklý gitti beyninden
Kýza vuruldu birden, sevdi kýzý gönülden
Gebe kalmýþ idi kýz, gün geceler dolunca,
Gözleri aydýn oldu, üç oðlancuk doðunca.
Birinci oðlancuða Gün adýný koydular.
Ýkinci oðlanaysa Ay adýný buldular.
Yýldýz olsun üçüncü, diye memnun oldular!

Oðuz'un yerin kýzý ile evlenmesi:
Ava gitmiþti bir gün, ormanda Oðuz Kaðan,
Gölün ortasýnda bir tek aðaç uzuyordu.
Aðacýn kovuðunda, bir kýz oturuyordu.
Irmak dalgasý gibi saçlarý dalgalýydý.
Bir inci idi diþi, aðzýnda hep parlayan,
Kim olsa þöyle derdi, yeryüzünde yaþayan:
"Ah! Ah! Biz ölüyoruz! Eyvah! Biz ölüyoruz!"
Der baðýrýr dururdu!
Týpký tatlý süt gibi acý kýmýz olurdu!
Oðuz kýzý görünce aklý baþýndan gitti,
Nedense yüreðine kordan bir ateþ girdi.
Birinci oðlancuða Gök adýný koydular,
Ýkinci oðlanaysa Dað adýný buldular,
Deniz olsun üçüncü, diye memnun oldular.
Oðuz bunu duyunca ilinde soy soylattý,
Toy yaptý, þölen verdi, çok büyük toy toylattý!
Yarlýk (bağışlama, aman) verdi iline...

Oðuz Han'ýn, Türklerin "Büyük Kaðaný" olmasý:
Emir verdi Oðuz Han, kendinin iç iline,
Toplandý halk sözleþti, koþtu onun eline.
Toy bitince Oðuz Han, verdi þu buyruðunu:

“Ey benim beðlerimle ilimin ey budunu!
Sizlerin baþýnýza, ben oldum artýk kaðan,
Elimizden düþmesin ne yayýmýz ne kalkan!
Damgamýz olsun bize yol gösteren bir buyan!
Alpler olun savaþta Bozkurt gibi uluyan!
Demir kargýlar ile ilimiz olsun orman!
Av yerlerimiz dolsun, vahþi at ile kulan.
Yurdumuz ýrmaklarla denizlerle dolsun,
Gökteki güneþ ise yurdun bayraðý olsun,
Ýlimizin çadýrý, yukarýdaki gök olsun,
Dünya devletim olsun, halkýmýz da çok olsun!"
Ayrýca emir yazdý, dört tarafa Oðuz Han,
Bildirdi elçilerle, öðrendi bunu her yan.
Oðuz bu bildirisinde, buduna þöyle dedi:
Mademki Uygurlarýn benim "Büyük Kaðaný"
O hâlde sayýlýrým, ben bir dünya kaðaný,
Bana baðlýdýr artýk, dünyanýn her dört yaný!
Bana itaat etmek, sizlerden dileðimdir,
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Benim aðzýma bakýp durmanýz isteðimdir!
Bana kim baþ eðerse alýrým hediyesin,
Dost tutarým onu ben, her zaman bana gelsin!
Kim ki aðzýma bakmaz, baþ tutar olur bana,
Ordumu çýkarýrým, o düþman olur bana,
Derim: Bir baskýn yapýp ezeyim, bastýrayým!
Yok edeyim ben onu, ezeyim, astýrayým!
Yine o çaðda idi:
Altun Kaðan adýnda baþka bir kaðan vardý,
Elçisini gönderip Oðuz Kaðan'a vardý.
En nadir yakutlarla altýn, gümüþler sundu,
Mücevherler gönderdi, saygý gösterip durdu.
En iyi hediyeyi, sunarak dostluk kýldý.
Baþ eðdi Oðuz Han'a hem de mutluluk kýldý.

Oðuz Han'ýn Batýda Ýdil boyu akýnlarý:
Urum Kaðan derlerdi, ulu büyük bir kaðan,
Oðuz'un komþusuydu sol yanýnda oturan.
Kentleri çok çok idi, sayýsýz ordularý,
Dinlemezdi Oðuz'dan giden buyruklarý.
Gitmez idi ardýndan, direnir durur idi,
"Sözümü tutmam!" diye söylenir durur idi.
Yarlýk gönderdi Oðuz, yarlýðýn dinlemedi,
Oðuz baþýna koydu “Yok edeyim ben!” dedi.
Oðuz yola çýkarak bayraklarýný açtý,
Muz Dað eteklerini kýrk günden sonra aþtý.
Çadýrlarý kurdurup derin uykuya daldý.
Tan aðarýyordu ki çadýra ýþýk daldý.
Bir erkek kurt göründü ýþýkta soluyarak.
Bir kurt ki gök yeleli. Bir kurt ki gömgök tüylü,
Bakýyordu Oðuz'a ýþýkta uluyarak
Döndü bu kurt Oðuz'a týpký bir insan gibi
Aðýzdan sözler döktü, týpký bir lisan gibi
Dedi: “ Ey! Ey! Oðuz ey! Bilirim ne dilersin!
Urum’un illerinde, savaþ yapmak istersin.
Ey Oðuz! Askerini ben kendim güdeceðim.

Ordunun en önünde ben de yürüyeceðim.”
Toplattý çadýrýný Oðuz duyunca bunu,
Ordusuna gidince hayretle gördü þunu:
Bir büyük erkek kurt, askere öncü gibi!
Gök tüyü gök yelesi, yol veren izci gibi!
Yürür durur önlerden!
Nihayet durdu bir gün, nice sonra günlerden,
Duruverdi Oðuz'un ordusu da ardýnda, 
Bir nehir vardý burda, Ýdil - Müren adýnda.
Savaþ baþladý birden, nehrin kýyýlarýnda,
Ok ile kargý ile Kara Dað sýrtlarýnda.
Askerler arasýnda çok çok vuruþma oldu,
Halkýn gönlü bunaldý, kalplere kaygý doðdu.
Bu vuruþma, dövüþme öyle yaman oldu ki
Ýdil - Müren'in suyu, kýpkýzýl kanla doldu!
Oðuz Kaðan baþardý, Urum Kaðan da kaçtý,
Kaðanlýðýný aldý, halký iline kattý.
Oðuz Han'ýn otaðý, ganimetlerle doldu, 
Ölü, diri ne varsa onun tutsaðý oldu.

Oðuz Han'ýn Kýpçak Akýný:
Uruz adlý kardeþi, vardý Urum Kaðan'ýn,
Uruz Bey'in oðlu da kurtarýverdi canýn.
Uruz Bey göndermiþti oðlunu bir þehre,
Dað baþýnda kurulmuþ gizlenmiþ bir nehre.
Uruz Bey dedi ona: " Kenti korumak gerek!
Vuruþ bitinceye dek þehri saklamak gerek!
Vuruþ bittikten sonra halkýný al gel!" dedi
Oðuz bunu duyunca ne içti ne de yedi.
Oðuz aldý ordusun, hemen bu þehre yetti.
Uruz Bey'in oðlundan, Oðuz'a elçi gitti.
Çok çok altýn gümüþle, hediye inci gitti.
Dedi: "Ey Oðuz Kaðan! Sen benim kaðanýmsýn!
Babam bu kenti verdi.” dedi: "Sen benim oðlumsun!”
"Sakla bu kenti bana, bunu korumak gerek!
Vuruþ bitinceye dek  þehri saklamak gerek!

Oðuz Han’ýn oðlu Gün Han; Ay, Yýldýz, Gök, Dað, Deniz isimli kardeþleri ile (Cami’ü’t Tevârih)
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Harpten sonra kentini al emrine bana gel!”
Bu Uruz Bey'in oðlu, sözüne devam etti: 
“Düþmaný ise eðer Oðuz Kaðan'ýn babam,
Beni hiç suçlamayýn, suçluysa eðer atam! 
Ben seninleyim her an, emrine baðlanmýþým,
Emrini emir bilip  sana bel baðlamýþým!
‘Kut’umuz olsun sizin, kutlu devletimizin,
Soyunuzdandýr bizim, tohumu neslimizin!
Tanrý buyurmuþ size ‘Yeryüzünü al!’ diye
Baþýmla ‘kut’umu da veriyorum al diye!
Hediyeler gönderip vergini sunacaðým,
Dostluktan çýkmayacak, karþýnda duracaðým!”
Bu yiðidin hoþ sözü Oðuz'u sevindirdi,
Uruz Bey'in oðluna gülerek yarlýk verdi.
Dedi: Bana çok altýn, çok hediye sunmuþsun,
Þehrini kentini de çok iyi korumuþsun.
Kentini saklayarak iyi korudun diye
"Saklap" adýný verdim, sana ad olsun diye.
Dostluk kýldý Oðuz Han, sonra ordusun aldý,
Ýdil nehrine gelip  kýyýlarýnda kaldý.
Ýdil denen bu ýrmak, çok çok büyük bir suydu,
Oðuz baktý bir suya, bir de beylere sordu:
"Bu Ýdil sularýný, nasýl geçeceðiz biz?"
Orduda bir bey vardý, Oðuz Han'a çöktü diz,
Uluð Ordu Bey derler, çok akýllý bir erdi,
Bu yönde Oðuz Han'a yerince akýl verdi.
Baktý ki yerde bu bey, çok aðaç var, çok da dal,
Kesti biçti dallarý, kendine yaptý bir sal.
Aðaç sala yatarak  geçti Ýdil nehrini,
Çok sevindi Oðuz Han, buyurdu þu emrini:
"Kalýver sen burada, oluver bir sancak bey!
Ben dedim öyle olsun, densin sana "Kýpçak"

Bey."
Oðuz orduya geldi, yol erlere göründü, 
Yürümeye baþlarken kurt onlara göründü.

"Karluk" Türk BoylarýnýnTüreyiþi:
Bir kurt ki erkek bir kurt!
Gök tüylü, gök yeleli! 
Bu kurt döndü Oðuz'a, bakmadan saða sola, 
Dedi: "Ey Oðuz þimdi, ordunu çýkar yola!
Halkýný, beylerini, atlandýr çýkar yola,
Baþ çekip göstereyim, doðru yol nerde ola!”
Oðuz Kaðan baktý ki erkek kurt önden gider, 
Ordunun öncüleri, bozkurdu gözler gider.
Oðuz bunu görünce ne çok sevinmiþ idi,
Alaca aygýrýna severek binmiþ idi.
Apalaca aygýrýn, Oðuz severdi özden
Ama at daða kaçtý, kayboldu birden gözden.
Bu dað buzlarla kaplý, çok büyük bir dað idi,

Soðuðun þiddetinden baþý da apak idi,
Ne yorgunluk ne soðuk eriþmez idi ona,
O bey daðlara girdi, dokuz gün erdi sona,
Aygýrý yakaladý memnun etti Oðuz'u,
Atamadý üstünden daðlardaki soðuðu,
Olmuþtu kardan adam, kar ile sarýlmýþtý,
Oðuz onu görünce gülerek katýlmýþtý.
Dedi: "Baþ ol beylere sen de artýk burda kal!
Sana "Karluk" diyeyim, ölmeyen adýný al!"
"Çok çok mücevher ile hediye verdi ona, 
Soyurgadý Karluk'ý devam etti yoluna.

"Kalaç" Türk Boylarýnýn Türeyiþi:
Oðuz yolda giderken aðzýnda kaldý eli,
Çok büyük bir ev gördü, gümüþten pencereli.
Duvarlarý altýndan, demirdendi çatýsý,
Anahtarý da yoktu, kapalýydý kapýsý.
Tömürdü Kaðul adlý bir er, arana durdu,
Becerikli bir erdi, Oðuz ona buyurdu:
"Sen burda kalacaksýn, kapýyý açacaksýn, 
Eve girdikten sonra, orduma varacaksýn!"
Bu ere de Oðuz Han, dediði için "Kal! Aç!"
Böyle münasip gördü, adýna dedi "Kalaç!"

Cürced Akýný ve "Kanglý" Türk Boylarýnýn
Türeyiþi:

Yine günlerden bir gün:
Gök tüylü gök yeleli  bozkurt kaybolmuþ idi,
Oðuz bunu görünce  o yerde durmuþ idi.
Anladý ki bu yerde  otaðý kurmak gerek,
Tarlasýz, çorak yerde düþmaný vurmak gerek.
Cürçed adlý bu ilin çok büyük otlaklarý,
Çok malý, çok sýðýrý, vardý pek çok atlarý.
Çok altýn çok gümüþler, vardý Cürçed Kaðan'da.
Sayýsýz mücevherler, bulunurdu hep onda.
Cürçed Kaðan'ý aldý, halkýyla ordusunu, 
Geldi karþýlamaya, Oðuz Han ulusunu
Ok ile kýlýç ile döktü düþman kanýný,
Baþ geldi Oðuz Kaðan, bastý Cürçed Han'ýný
Oðuz öldürdü onu, kesti hemen baþýný,
Böldü ganimetleri, tâbi kýldý halkýný.
Oðuz'un askerleri, halkýyla maiyeti 
Aldýlar topladýlar, sayýsýz ganimeti.
Az geldi atlar ile öküz ve katýrlarý,
Yükleri taþýmaya, harpte alýnmýþlarý.
Oðuz'da bir er vardý, akýllý tecrübeli,
Barmaklýð Çosun Billig, yatkýndý iþe eli.
Yapýp koydu içine bir kaðný arabasý,
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Harpte ne alýnmýþsa Oðuz'un bu ustasý.
Kaðnýyý çekmek için canlý öne koþuldu,
Cansýz ganimetlerde üzerine konuldu.
Oðuz'un beyleriyle halký buna þaþýrdý,
Onlar da kaðný yaptý, benzeterekten ona.
Kaðnýlar yürür iken  derlerdi: "Kanða! Kanða!",
Bunun için de dendi, bu halka artýk "Kanða".
Oðuz bunu görünce  güldü kahkaha ile,
Dedi: "Cansýzý çeksin, canlýlar kanða ile!
Adýn Kanðaluð (Kanglý) olsun, belgeniz de

araba!"
Býraktý onlarý da  gitti baþka tarafa.

Oðuz Han'ýn Güney Akýnlarý:
Gök yeleli, gök tüylü, göründü kutsal bozkurt,
Hint (Sýndu), Tangut illeri de oldu Oðuz'a bir yurt.
Oðuz yürüyüp gitti, Suriye (Þaðam)'nin yoluna,
Baþ kesti, savaþ yaptý, kattý kendi yurduna.
Söz dýþýnda kalmasýn bilsin bunu da herkes:
Güneyde Barkan adlý  bir il var idi bu kez.
Av kuþlarý çok olan  zengin bir bucak idi,
Vahþi hayvan yurduydu, havasý sýcak idi.
Mücevher, gümüþü çok  altýný da paradýr,
Halkýn yüzünün rengi, Tanrý’dan kapkaradýr.
Bu yerin kaðanýnýn adýna derler Masar,
Oraya giden Oðuz, yaman vuruþur, basar.
Savaþý kazanýnca Masar Kaðan da kaçar,
Alýp onun yurdunu  kendi yurduna katar.
Sayýsýz at, mal alýr  dostlarý hep sevinir,
Döner evine gider, düþmanlarý yerinir.

Oðuz Han'ýn Altý Oðluna Hanlýk Vermesi:
Söz dýþýnda kalmasýn, bilsin herkes bu iþi,
Oðuz Han'ýn yanýnda, vardý bir koca kiþi.
Sakalý ak, saçý boz, çok uzun tecrübeli,
Asil bir insan idi, akýllý, düþünceli.
Ünvaný Tüþimel'di, yani kaðan veziri,
Uluð Türük'tü adý, Oðuz'un seçme eri.
Altýndan bir yay gördü uyur iken uykuda,
Yayýn bulunuyordu, üç gümüþten oku da.
Ta doðudan batýya altýn yay uzanmýþtý.
Üç gümüþ ok kuzeye sanki kanatlanmýþtý.
Anlattý Oðuz Han'a uyanýnca uykudan,
Rüyayý tabir etti içindeki duygudan.
Dedi:”Bu düþüm sana, dirlik düzenlik versin!
Hakanýma inþallah birlik güvenlik versin.
Rüyada ne gördüysem, Gök Tanrý'nýn sözüyle,
Seni de öyle yapsýn, Tanrý kutsal özüyle!
Yeryüzünün ki hepsi dolup taþar boyuna,
Tanrým, baðýþlayýver! Oðuz Kaðan soyuna!”

Oðuz Han çok beðendi, Uluð Türük'ün sözün,
Öðüt ver, dedi bana; tuttu onun öðüdün.
Sabah olunca gördü, kendinden büyükleri,
Çaðýrtarak getirtti kendinden küçükleri.
Dedi: " Hey! Gönlüm benim! Avlansana haydi der!
Baþa geldi ihtiyarlýk, cesaretin hani der!
Gün, Ay ve Yýldýz sizler, gidin gün doðusuna,
Gök, Dað ve Deniz siz de gidin gün batýsýna!"
Oðuz Han oðullarý, bunu hemen duyunca
Gitti üçü doðuya, üçü batý boyunca.
Av avlayýp, kuþlanan Gün ile Yýldýz ve Ay,
Buldular yolda birden, som altýndan tam bir yay.
Sundular Oðuz Han'a, Han sevindi hem güldü,
Aldý bu altýn yayý, kýrarak üçe böldü.
Dedi:”Ey oðullarým! Kullanýn bir yay gibi,
Oklarýnýz eriþsin, göðe dek bu yay gibi!”
Av avlayýp, kuþlanan, Dað ile Deniz ve Gök,
Buldular yolda birden, som gümüþten tam üç ok.
Sundular Oðuz Han'a, Han sevindi, hem güldü,
Aldý üç gümüþ oku, kýrarak üçe böldü,
Dedi: “Ey oðullarým! Sizlerin olsun bu ok,
Yay atmýþtý onlarý, olun siz de birer ok!"

Oðuz Han'ýn Büyük Bir Þölen Vermesi:
Bunu diyen Oðuz Han  çaðýrdý kurultaya,
Bey geldi, halký geldi, selam verdi otaða.
Kýrk kulaç bir direk, saða dikip saðladý,
Direðin üzerine altýn bir tavuk koyup
Direðin altýna da bir ak koyun baðladý.
Kýrk kulaç bir direk de sola dikip solladý,
Direðin üzerine gümüþ bir tavuk koyup
Direðin altýna da kara koyun baðladý.
Sað yanýnda Bozoklar, sol yanýnda da Üçok,
Oturup eðlendiler, kýrk gün kýrk geceden çok.
Yediler hem içtiler, erip muratlarýna,
Oðuz böldü yurdunu, verdi evlatlarýna.
Dedi:"Ey oðullarým!
Ne vuruþmalar gördüm! Ne çok sýnýrlar aþtým!
Ben ne kargýlar ile, ne oklarý fýrlattým!
Ne çok atla yürüdüm! Ne düþmanlar aðlattým!
Nice dostlar güldürdüm!
Ben ödedim çok þükür
Borcumu Gök Tanrý'ya!
Veriyorum artýk ben, sizin olsun bu yurdum!'

Bahaeddin ÖGEL
Türk Mitolojisi
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KAHRAMAN ADI Oðuz Kaðan

Kahraman nasýl bir insandýr?

Kahraman duraðan mýdýr, dinamik
midir? 

Destanýn hangi kýsmý sizin kahraman
hakkýnda böyle düþünmenize neden
oldu?

Sosyal ortam ve çevre bu kahramanı
nasýl etkilemiþtir?

Bu kahramanın sizin toplumsal
yapýnýzdan farký var mý?

Bu kahramanın diðer tipler üzerinde
etkisi var mý?

Kahraman kendi kiþiliðinin farkýnda
mý? (Yani sizin düþündüklerinizi kendi
hakkýnda düþünüyor mu?)

Sizce gerçek hayatta bu destandaki
kahraman gibi davranan biri olabilir
mi?

1. Oðuz Kaðan Destaný’ndaki olay örgüsüne genel olarak baktýðýnýzda hangi olaylarý görmektesiniz?
Sözlü olarak ifade ediniz.

2. Oðuz Kaðan’ý aþaðýda verilen çözümleme tablosuna göre inceleyiniz.
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Zaman Zamanýn Anlatýmý

Mekân Mekânýn Anlatýmý

Kiþiler Kiþilerin Olay Örgüsündeki Ýþlevi

3. a. Oðuz Kaðan Destaný’na baþka bir ad vermek isteseydiniz sizin için hangi ad uygun olurdu? En
uygun adý tahtaya yazýnýz.

b. Oðuz Kaðan Destaný’nda temayý en iyi yansýtan cümleleri bularak tahtaya yazýnýz.
Yazdýklarýnýzdan yola çýkarak temayý belirleyiniz.

4. Oðuz Kaðan’ýn yerinde olmak ister miydiniz? Neden?

5. Oðuz Kaðan Destaný'nda anlatýlan zamaný, mekâný ve kiþileri inceleyiniz. Ýnceleme sonuçlarýný aþaðý-
da belirtildiði þekilde tabloya yazýnýz. 

6. a. Oðuz Kaðan Destaný’ndaki olaðanüstü ögeleri bularak tahtaya yazýnýz.

b. Oðuz Kaðan Destaný’nda olaðanüstü ögelerin fazlaca kullanýlmasýnýn sebebi nedir? Açýklayýnýz.

Araþtýrma sonuçlarýndan hareketle Oðuz Kaðan’ýn, Türk tarihinin hangi zaman diliminde yaþadýðýný
sözlü olarak belirtiniz.

7. Oðuz Kaðan Destaný’nda geçmiþi yansýtan ve geleceðe yansýyan unsurlar nelerdir? Açýklayýnýz.

8. Oðuz Kaðan Destaný kim tarafýndan anlatýlmaktadýr? Sözlü olarak ifade ediniz.

Okuduðunuz Peyami Safa’nýn “Fatih-Harbiye” romanýný, Ömer Seyfettin’in “Pembe Ýncili Kaftan”
hikâyesini ve Oðuz Kaðan Destaný’ný aþaðýdaki ölçütlere göre karþýlaþtýrýnýz. Sonuçlarý aþaðýda verilen
þablon doðrultusunda renkli kartona yazarak sýnýf panosuna asýnýz.

Destan Roman Hikâye

Olay Örgüsü

Kiþiler

Zaman

Anlatým
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ÝLYADA DESTANI

(Olympos'ta Zeus'un baþkanlýðýnda yapýlan bir toplantýda gittikçe
artan insan nüfusunu çok uzun ve kýran kýrana bir savaþla azaltma
kararý verilir. Zeus  bu savaþý baþlatacak uygun zamaný bekler. Tanrýça
Thetis'in ölümlüler âlemindeki düðününe kýskançlýk tanrýçasý Eris davet
edilmez. Buna öfkelenen Eris, Zeus'un buyruðuyla Hesperis'lerin
bahçesinden koparýlmýþ altýn bir elmayý en güzel kadýna verilmek üzere
gönderir. Bu durum Hera, Athena ve Afrodit arasýnda büyük bir tartýþ-
maya neden olur. Zeus, Troya hükümdarý Paris'i (Aleksandros) en güzeli seçmek için görevlendirir. Bu üç
tanrýçadan Hera Asya bölgesini, Athena bilgeliði ve savaþta yenilmezliði, Afrodit de güzel Helene'in aþkýný
Paris' e rüþvet olarak teklif eder. Paris, aþký kabul eder ve hediyesini almak için Sparta'ya gider. Afrodit'in
yardýmýyla Menelos'un karýsý Helene'i kaçýrýr. Menelos karýsýný almak için  aðabeyi Agememnon'un  baþko-
mutanlýðýný yaptýðý orduyla Troya'ya sefer düzenler. On yýl süren bu savaþta her iki taraftan da binlerce
insan ölür.) 

Ýlyada destanýndan alýnan aþaðýdaki metin parçasýnda Paris ve Menelos'un bu kanlý savaþý sona
erdirmek için yaptýðý teke tek mücadele anlatýlýr:

…
Ýkisi de zýrhlarýný giyinmiþlerdi,
Çýktý biri bir kalabalýktan, biri bir kalabalýktan,
Troyalýlarla Akhalar arasýnda yer aldýlar,
Korkunçtu bakýþlarý ikisinin de.
Onlarý böyle görünce bir þaþkýnlýktýr aldý,
Atlarý iyi süren Troyalýlarla tunç zýrhlý Akhalarý.
Ölçülen alanda geldiler karþý karþýya,
Öfkeyle savurdular kargýlarýný.
Aleksandros attý uzun gölgeli kargýsýný önce,
Vurdu düz kalkanýndan Atreusoðlu'nu,
Ama tunç delemedi kalkaný,
Sert kalkanýn üstünde büküldü ucu.
Atreusoðlu Menelos baðýrdý Zeus babaya,
Fýrladý kargýsýyla ileri, yakardý:
"Zeus baba, hiç yoktan baþýma bela getiren bu

adamdan,
Tanrýsal Aleksandros'tan öcümü alayým, býrak,
Koy, elimin altýnda ezeyim onu,
Kendisini dostça konuklayana kötülük edemesin
Bundan böyle doðacak insanlar arasýnda hiç

kimse."
Böyle dedi, savurdu attý uzun gölgeli kargýsýný,
Vurdu Priamos'un oðlunu düzgün kalkanýndan,
Sivri kargý geçti parlak kalkaný,
Ýyi iþlenmiþ zýrhý deldi,
Dümdüz geçti yanýndan, sýyýrdý gömleðini.
Paris eðilip kaçmýþtý kara ölümden.
Gümüþ kakmalý kýlýcýný çekti kaldýrdý Atreusoðlu,
Tolgasýnýn tepesine indirdi birdenbire,
Kýlýç oldu üç dört parça, düþtü elinden.

Atreusoðlu, baktý uçsuz bucaksýz göklere, inledi:
“Bir tanrý yok, Zeus baba, senin gibi kahredici.
Aleksandrostan öç alacaktým tam þu sýra,
Kýrýldý kýlýcým, çýktý avucumdan kargým boþ yere,
Vuramadým bir türlü onu.”
Böyle dedi fýrladý, Aleksandros’u tolgasýndan

yakaladý,
Çevirdi çekti onu güzel dizlikli Akhalara doðru,
Aleksandros'un tolgasýnda sýk iþlenmiþ kayýþ

gerilince,
Battý toka çenesinin altýna, incitti narin boynunu.
Zeus’un kýzý Aphrodite keskin gözleriyle görme-

seydi onu,
Ölü sýðýr derisinden kayýþý kesivermeseydi,
Sonsuz bir ün kazanacaktý Menelos,
Aleksandros'u yerlerde sürükleyecekti.
Boþ bir tolga kalmýþtý Menelos'un kalýn parmak-

larýnda,
Tolgayý çember gibi çevirdi,
Attý güzel dizlikli Akhalarýn üzerine,
Dostlarý alýp götürdüler tolgayý.
Birden fýrladý sonra arkaya döndü,
Yanýyor, tutuþuyor, sýðmýyordu içi içine,
Paris'i ne yapýp yapýp öldürecekti ki
Geldi Aphrodite kaptý kaçýrdý onu,
Bir Tanrýça için bu ne kolay bir iþti,
Koyu bir dumanla onu çabucak sarýverdi,
Götürdü býraktý yatak odasýna,
Kubbeli, güzel kokulu.

…                                                 Homeros
Ýlyada                              

çev.: Azra Erhat/A. Kadir      

Ýçerisinde olaðanüstü figürler bulunan film ve resimlerdeki kahramanlarý destan kahramanlarýyla
karþýlaþtýrýnýz. Destan kahramanlarýnýn resim veya karikatürlerini çiziniz. Bunlardan hareketle destandaki
olaylarýn gerçeklikle iliþkisinin olup olamayacaðýný nedenleriyle tartýþýnýz. Sonuçlarý sözlü olarak ifade ediniz.

2. Metin
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ÜÇ ÞEHÝTLER DESTANI

Durduk, Süngü Takmýþ Kâfir

Durduk. Süngü takmýþ kâfir ayakta.
Bizde süngü yok.
Bir hayret kýzýllýðý akardý üstümüzden,
Dehþetten daha çok.

Mehmetçik

Atýldý, bir Mehmetçik, büyüyü bozdu,
Bir düþman süngüsüne, göðsünden.
Bu þehadetle kayalar yarýldý sanki,
Dipçik gürültüsünden.

Soruyordu herkes birbirine:
“Parlayan þey bu mu?”
Muzaffer oluyordu bileklerimizde,
Tarihin ilk dipçik hücumu.

Hayran oluyordu koca gökyüzü
Göðüslerimizde büyüyen bahta.
28 Mart günü bir Adsýz-tepe'de,
Çeliðe karþý tahta.

Tabur Bir Mucize Ýçindeydi

Bir muhabbet sarmýþtý her yönü,
Vataný ve bizi seven.
Çoðalmýþtýk bir ucdan bir uca, rüya gibi,
Büyüyordu ova kendiliðinden.

Neydi damarlarýmýzda çoðalan, çoðalan?
Neydi bu tepenin ardý?
Ýçimizde sadece vatan deðil,
Yeryüzü kadar bir þey vardý.

Ateþ mi gelirmiþ, yel mi esermiþ?
Akýyoruz, hayatýmýz nerde pek belli deðil.
Kurtuluþumuz bedenden artýk,
Kimse ayaklý, elli deðil.

Fazýl Hüsnü DAÐLARCA

Öðrenci gruplarý Oðuz Kaðan ve Ýlyada Destaný'nda aþaðýdaki etkinlikleri gerçekleþtirirler. Sonuçlarý
defterlerine  yazarlar. 

1. Toplumda zümreleþmenin gerçekleþmediðini göz önünde bulundurarak destan anlatýcýsýnýn özellik-
leri ve bakýþ açýsýný tespit ediniz.

2. Destan dilinin özelliklerini bulunuz.

3. Destan dilindeki mitolojik ögelerin, dinî törenlerin, musikinin ve hayatla mücadelenin bu dile etkilerini
inceleyiniz.

4. Destan dili ile doðal dili karþýlaþtýrýnýz.

5. Destandan ve herhangi bir romandan bir bölüm okuyarak her iki metni dil ve anlatým bakýmýndan
karþýlaþtýrýnýz.

6. Destanlarda amaç sanat yapmak mýdýr, toplumu eðitmek midir? Tartýþýnýz. Sonuçlarý tahtaya yazýnýz.

7. Destanýn, dönemin tarihî, siyasi ve kültürel yapýsýyla baðlantýsýný inceleyiniz. Destanlardaki tarihî olay
ve kiþilerin hayal gücüyle nasýl zenginleþtiðini tespit ediniz.

8. Destanlarý tema ve kiþiler bakýmýndan karþýlaþtýrýnýz. Sonuçlarý defterinize yazýnýz.

Araþtýrma sonuçlarýný ve aþaðýdaki yapma destaný dikkate alarak  doðal destan ile yapma  destaný
karþýlaþtýrýnýz. Sonuçlarý benzerlik,  farklýlýk tablosuna yazýnýz.
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Tema : .................................................................................................................................................. 
Dil ve Anlatým : .................................................................................................................................................. 
Mekân           : .................................................................................................................................................. 
Zaman : .................................................................................................................................................. 
Olay Örgüsü : .................................................................................................................................................. 

1. Ýncelediðiniz destanlardan hareketle destanlarýn özellikleriyle ilgili genellemelerinizi aþaðýdaki bölüme
yazýnýz.

2. Sözlü Edebiyat Dönemi konusunda incelediğiniz metinlerden yola çýkarak sözlü edebiyatýn özellik-
leriyle ilgili çýkarýmlarýnýzý  maddeler hâlinde tahtaya yazýnýz.

Araþtýrma sonuçlarýndan hareketle Türk destanlarýný Ýslamiyet öncesi ve sonrasý olmak üzere grup-
landýrarak bir þema hazýrlayýnýz. Hazýrladýðýnýz þemayý sýnýf panosuna asýnýz.

1. Olaylar bir kahramanýn etrafýnda döner. Manzum olarak söylenmiş ve sonradan yazıya geçirilmiştir.
Konu bir milleti yakýndan ilgilendirir. Zaman akýþý çok hýzlýdýr. Tabiat olaylarý ön planda ve canlý bir þek-
ilde tasvir edilir. Tarihe ýþýk tutar ve belirli bir coðrafyada geçer. Kahramanlar genellikle soylu kiþilerdir.
Olaðanüstü yaratýklar ve olaylar yer alýr. Ana dilin en güzel örneklerini oluþtururlar ve anonimdirler.

Yukarýda sözü edilen edebî tür aþaðýdakilerden hangisidir?

A) Koþuk B) Sav C) Destan D) Sagu E) Türkü 

DOÐAL DESTAN YAPMA DESTAN

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

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

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

Benzerlikler 

Farklýlýklar 
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2. Aþaðýdakilerin hangisinde  Ýslamiyet öncesi ve sonrasý Türk destanlarý bir arada verilmiþtir?

A) Alp Er Tunga Destaný - Þu Destaný
B) Ergenekon Destaný - Bozkurt Destaný
C) Türeyiþ Destaný - Göç Destaný
D) Oðuz Kaðan Destaný - Köroðlu Destaný
E) Attila Destaný - Yaratýlýþ Destaný

3. Aþaðýdakilerden hangisi destan dönemi sözlü edebiyat ürünlerinden birisi deðildir?

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

4. Oðuz Kaðan'ýn topladýðý kurultayýn yapýsý ile modern demokrasiler arasýnda nasýl bir ilgi kurula-
bilir? Sözlü olarak ifade ediniz.

5. Aþaðýdaki cümlelerin karþýsýna yargýlar doðru ise “D”, yanlýþ ise “Y” yazýnýz.

• Destanlar toplumu etkileyen bir çekirdek olay etrafýnda oluþur. (   )

• Destanlardan toplumun yaþama biçimi ile ilgili bilgilere ulaþýlamaz. (   )

• Destan dili ile günlük konuþma dili aynýdýr. (   )

6. Aþaðýdaki noktalý yerlere uygun sözcükleri yazýnýz.

•  Oðuz Kaðan Destaný tek kiþinin maceralarýnýn anlatýlmasý bakýmýndan Homeros’un..........................
destanýna benzer. Ancak Homeros’un eserinde mücadelenin sebebi kiþisel, Oðuz Kaðan Destaný’nda ise
......................................................... 

ÖZ ELEÞTÝRÝ TABLOSU
Bu bölümden önce sagu,

destan ve koþuk hakkýnda
Bu bölümde sagu, koþuk ve destanla ilgili

neler biliyordum? neler öðrendim? neleri kavrayamadým?

(45. sayfadaki 1. etkinliðe yöneliktir.)
a. Köktürk Yazýtlarý ile ilgili deðerlendirme yazýlarý bulunuz.

b. Köktürk Yazýtlarý’nýn günümüzde hangi ülke sýnýrlarý içinde olduðunu araþtýrýnýz. 

(47. sayfadaki 3. etkinliðe yöneliktir.)

Öðrenciler gruplara ayrýlýr. Gruplara ayrýlan öðrenciler; 
a. Köktürk Yazýtlarý'ndan ve Onuncu Yýl Nutku'ndan birer bölüm seçerler. Seçilen metinleri yapý, tema,

dil ve anlatým, hitabet özellikleri, tarihî ve kültürel önemleri, yazýlýþ amaçlarý, kim tarafýndan kime, hangi
þartlarda yazýldýðý yönünden karþýlaþtýrýrlar. Sonuçlarý defterlerine yazarlar.

b. Atatürk’ün kendi sesinden okuduðu Nutuk’u sýnýfta dinlemek üzere temin ederler.

kavrayamadýklarýmý nasýl öðrenebilirim?
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KÜL TÝGÝN ABÝDESÝ
(Güney yüzü)

Günümüz Türkçesiyle

(1) Tanrý gibi gökte olmuþ Türk Bilge Kaðaný, bu zamanda oturdum. Sözümü
tamamýyla iþit. Bilhassa küçük kardeþ yeðenim, oðlum, bütün soyum, milletim, güney-
deki þadpýt beðleri, kuzeydeki tarkat, buyruk beyleri, Otuz Tatar...

(2) Dokuz Oðuz beyleri milleti! Bu sözümü iyice iþit, adamakýllý dinle: Doðuda gün
doðusuna, güneyde gün ortasýna, batýda gün batýsýna, kuzeyde gece ortasýna kadar,
onun içindeki millet hep bana tabidir. Bunca milleti

(3)  hep düzene soktum. O þimdi kötü deðildir. Türk kaðaný Ötüken ormanýnda otur-
sa ilde sýkýntý yoktur. Doðuda Þantung ovasýna kadar ordu sevk ettim, Tibet'e ulaþma-
ma az kaldý. Güneyde Dokuz Ersin’e kadar ordu sevk ettim, Tibet'e ulaþmama az kaldý.
Batýda Ýnci nehrini geçerek

(4) Demir Kapý’ya kadar ordu sevk ettim. Kuzeyde Yir Bayýrku yerine kadar ordu
sevk ettim. Bunca yere kadar yürüttüm. Ötüken ormanýndan daha iyisi hiç yokmuþ. Ýl
tutacak yer Ötüken ormaný imiþ. Bu yerde oturup Çin milleti ile 

(5) anlaþtým.  Altýný, gümüþü, ipeði ipekliyi sýkýntýsýz öylece veriyor. Çin milletinin
sözü tatlý, ipek kumaþý yumuþak imiþ. Tatlý sözle,  yumuþak ipek kumaþla aldatýp uzak
milleti öylece yaklaþtýrýrmýþ. Yaklaþtýrýp konduktan sonra, kötü þeyleri o zaman
düþünürmüþ.

(6) Ýyi bilgili insaný, iyi cesur insaný yürütmezmiþ. Bir insan yanýlsa kabilesi, milleti,
akrabasýna kadar barýndýrmazmýþ. Tatlý sözüne, yumuþak ipek kumaþýna aldanýp çok
çok, Türk milleti, öldün; Türk milleti, öleceksin! Güneyde  Çoðay ormanýna,Tögültün

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.Yazýnýn icadýndan önce insanlýk tarihi için neler söylenebilir? Yazýnýn icadý insanlýk tarihine neler
kazandýrmýþtýr? Düþüncelerinizi aþaðýda verilen kýsýmlara yazýnýz.

YAZININ ÝCADINDAN ÖNCE ÝNSANLIK TARÝHÝ YAZININ ÝCADINDAN SONRA ÝNSANLIK TARÝHÝ

2. Yazýnýn olmadýðý bir dünya nasýl olurdu? Sözlü olarak ifade ediniz.

22 ..   YYAAZZIILLII   EEDDEEBBİİYYAATT
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Sözümü tamamýyla iþit!
Türk milleti öleceksin!
Bu sözümü iyice iþit, adamakýllý dinle!
Bunca yere kadar yürüttüm.

Ýl tutacak yer Ötüken Ormaný imiþ.
Fakir milleti zengin kýldým.
Ötüken ormanýnda otursan ebediyyen il tutarak otura-
caksýn.

(1) Tengri teg tengride bolmýþ Türk Bilge Kagan bu ödke olurtum. Sabýmýn tüketi eþidgil. Ulayu ini
yigünüm oglaným biriki oguþum budunum biriye þadpýt begler yýrýya tarkat buyruk begler Otuz [Tatar…]

(2) Tokuz Oguz begleri buduný bu sabýmýn edgüti eþid katýgdý týngla: Ýlgerü kün togsýk[k]a birigerü kün
ortusýngaru kurýgaru kün batsýkýnga yýrýgaru tün ortusýngaru anda içreki budun [kop] m[ang]a k[örür].
[Bunç]a budun...

(7) ovasýna konayým dersen, Türk milleti, öleceksin! Orda kötü kiþi þöyle öðretiyormuþ: Uzak ise kötü
mal verir,  yakýn ise iyi mal verir deyip öyle öðretiyormuþ. Bilgi bilmez kiþi o sözü alýp, yakýna gidip, çok
insan öldün! 

(8) O yere doðru gidersen Türk milleti öleceksin! Ötüken yerinde oturup kervan, kafile gönderirsen hiç-
bir sýkýntýn yoktur. Ötüken ormanýnda oturursan ebediyen il tutarak oturacaksýn.Türk milleti, tokluðun kýy-
metini bilmezsin. Açlýk, tokluk düþünmezsin. Bir doysan açlýðý düþünmezsin. Öyle olduðun 

(9) için, beslemiþ olan kaðanýnýn sözünü almadan her yere gittin. Hep orda mahvoldun, yok edildin.
Orda, geri kalanýnla her yere hep zayýflayarak ölerek yürüyordun. Tanrý buyurduðu için, kendim devletli
olduðum için, kaðan oturdum. Kaðan oturup 

(10) aç, fakir milleti hep donattým. Fakir milleti zengin kýldým. Az milleti çok kýldým. Yoksa bu sözümde
yalan var mý? Türk beyleri, milleti, bunu iþittin! Türk milletini toplayýp il tutacaðýný burda vurdum. Yanýlýp
öleceðini yine 

(11) burda vurdum. Her ne sözüm varsa ebedi taþa vurdum. Ona bakarak bilin. Þimdiki Türk milleti, bey-
leri, bu zamanda itaat eden beyler olarak mý yanýlacaksýnýz? Ben ebedi taþ yontturdum. Çin kaðanýndan
resimci getirdim, resimlettim. 

(12) Çin kaðanýnýn maiyetindeki resimciyi gönderdi. Ona bambaþka türbe yaptýrdým. Ýçine dýþýna bam-
baþka resim vurdurdum. Taþ yontturdum. Gönüldeki sözümü vurdurdum. On Ok oðluna, yabancýna kadar
bunu görüp bilin. Ebedi taþ

(13) yontturdum. Ýl ise, þöyle daha eriþilir yerde ise iþte öyle eriþilir yerde ebedi taþ yontturdum, yazdýr-
dým. Onu görüp öyle bilin. Þu taþ ... dým.Bu yazýyý yazan yeðeni Yollug Tigin.  

Orhun Abideleri
hzl.: Muharrem ERGÝN 

1. Kül Tigin Abidesi’nde anlatýlanlarý özetleyerek defterinize yazýnýz. 

2. Kül Tigin Abidesi’ne bir ad vermek isteseydiniz sizin için hangi ad uygun olurdu? Neden?

3. Sizce yukarýdaki sözleri söyleyen Bilge Kaðan nasýl bir kiþiliðe sahiptir? Sözlü olarak ifade ediniz.

4. a. VIII. yüzyýlda yaþayan bir gazeteci olsaydýnýz Kül Tigin Abidesi’nde anlatýlanlarý nasýl bir manþetle
duyururdunuz? Neden?

b. Bilge Kaðan’ýn Türk milletine vermek istediði iletiyi tek cümle ile sözlü olarak ifade ediniz.

5. Aşağıda Kül Tigin Abidesi’nden orijinal paragraflar ve günümüz Türkçesiyle cümleler verilmiştir.
Bunlardan hareketle Kül Tigin Abidesi’nin dil ve anlatým özelliklerini belirleyiniz. Sonuçlarý tahtaya yazýnýz. 
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6. a. Kül Tigin Abidesi’nde anlatýlanlardan hareketle Orhun Abideleri’nin yazýldýðý dönemin yaþayýþý ile
ilgili özellikleri tespit ediniz. Tespitlerinizi aþaðýda verilen bölüme yazýnýz.

b. Aþaðýda Köktürk alfabesine ait harfler, bu harflerin karþýladýðý sesler ve örnek kelimeler  ve
rilmiþtir. Bunlardan hareketle neler söyleyebilirsiniz? Düþüncelerinizi sözlü olarak ifade ediniz.

Köktürk alfabesine ait harfler Harflerin karþýladýðý sesler Örnek kelimeler

7. Bin yýl sonrasýna bir mesaj gönderecek olsaydýnýz  mesajýnýz ne olurdu? Mesajýnýzýn geleceðe ulaþ-
masýný nasýl saðlardýnýz?

a. Köktürk Yazýtlarý ile ilgili bulduðunuz deðerlendirme yazýlarýný sýnýfta okuyunuz.

b. Köktürk Yazýtlarý’nýn günümüzde hangi ülke sýnýrlarý içinde olduðunu belirtiniz.

Geriye ok atan süvari
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Uygur Dönemine Ait Bir Metin Parçasý

Tengri yaruk küçlüg bilgeke yalvarar biz
Ötünür biz kün ay tengrike
Yaþýn tengri nom kutý
Mar mani firiþtilarka

Günümüz Türkçesiyle

Tanrý, nurlu, kudretli bilgiye yalvarýrýz,
Güneþ ve ay Tanrý’ya rica ederiz,
Þimþek Tanrý töre saadeti, 
Mar Mani ve peygamberlere.

Uygur Alfabesi’yle yazýlmýþ metinden 
bir bölüm

Köktürk Yazýtlarý’ýndan Bir Bölüm

Tengri teg Tengride bolmýþ Türk Bilge Kagan
bu ödke olurtum. Sabýmýn tüketi eþidgil. Ulayu ini
yigünüm oglaným biriki oguþum budunum biriye
þadpýt begler yýrýya tarkat buyruk begler Otuz
(Tatar…)

Günümüz Türkçesiyle

Tanrý gibi gökte olmuþ Türk Bilge Kaðaný, bu zaman-
da oturdum. Sözümü tamamýyla iþit. Bilhassa küçük kar-
deþ yeðenim, oðlum, bütün soyum, milletim, güneydeki
þadpýt beyleri, kuzeydeki tarkat, buyruk beyleri, Otuz
Tatar...

Köktürk Alfabesi’yle yazýlmýþ metinden 
bir bölüm

ÝSLAMÝYET ÖNCESÝ TÜRK EDEBÝYATI

SÖZLÜ EDEBÝYAT

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

YAZILI EDEBÝYAT

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

1. Aþaðýda Ýslamiyet Öncesi Türk Edebiyatýnýn yazýlý dönemine ait alfabe ve metin örnekleri  verilmiþtir.
Verilenlere göre Ýslamiyet Öncesi Türk Edebiyatýnýn yazýlý dönemine ait eserleri gruplandýrarak aþaðýdaki
bölüme yazýnýz.
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Günümüz Türkçesiyle

Buda Avatamsaka adlý sutra içinde,
Deðiþmeyen - töre faslýna - giriþ bölümünde,
Her yandan, her köþeden gelmiþ bodhisatvalarýn 
Bulut gibi toplanmýþ olan topluluðu, cemaati arasýnda.

Köktürk Yazýtlarý’nýn Türk kültür, medeniyet ve edebiyatý açýsýndan önemini belirten bir yazý hazýrlayýp
sýnýfta okuyunuz. En uygun yazýyý sýnýf panosuna asýnýz.

2. Aþaðýda Uygur Dönemine ait bir metin parçasý verilmiþtir. Altý çizili sözcükleri de dikkate alarak Uygur
Dönemine ait yazýlý metinlerin içeriði hakkýnda çýkarýmlarda bulununuz. Sonuçlarý tahtaya yazýnýz. 

Uygur Dönemine ait bir metin parçasý

Buda Avatamsaka atlýg sudur içinde
Busulmak-sýz nom oguþ - ka kirmek bölükde
Bulung yýngak sayu kelmiþ bodýsatav-lar
Bulýtçýlayu yýgýlmýþ toy kuvrag ara

a. Köktürk Yazýtlarý ve Onuncu Yýl Nutku’yla ilgili yaptýðýnýz çalýþmalarý sýnýfta sununuz.

b. Atatürk’ün Nutuk’unu kendi sesinden dinleyiniz. 

1. Yazýlý edebiyat dönemine ait aþaðýdaki bilgilerden hangisi yanlýþtýr?

A) Metinlerde Türklerin Çinlilerle iliþkisi de anlatýlmýþtýr.
B) Köktürk Yazýtlarý, I. Köktürk Devleti Döneminde dikilmiþtir.
C) Uygur metinleri dinî aðýrlýklýdýr.
D) Köktürk Yazýtlarý Tonyukuk, Kül Tigin ve Bilge Kaðan adýna dikilmiþtir.
E) Yazýlý dönem eserlerinde edebî bir dil kullanýlmýþtýr.

"Tanrý buyurduðu için, kendim devletli olduðum için, kaðan oturdum. Kaðan oturup aç fakir milleti hep
donattým. Fakir milleti zengin kýldým. Yoksa, bu sözümde yalan var mý? Türk beyleri, milleti, bunu iþitin!"

2. Bu sözleri söyleyen bir hükümdar için aþaðýdakilerden hangisi  söylenemez?

A) Halkýný seven ve koruyan bir hükümdar olduðu
B) Kiþisel çýkarlarý doðrultusunda hareket etmediði
C) Halký için çalýþmaktan býkmadýðý
D) Halkýna hesap vermekten çekindiði
E) Hükümdarlýk yeteneði olduðu

3. Aþaðýdaki cümlelerin karþýsýna yargýlar doðru ise “D”, yanlýþ ise “Y” yazýnýz.

• Yazýlý eserlerde döneme özgü özellikler görülmez. (  )

• Yazýlý dönemin eserleri iki grupta toplanýr. (  )          

• Türk edebiyatýnýn yazýlý dönemi Uygur metinleriyle baþlar. (  )                         

• Köktürk Yazýtlarý, dinî içerikli metinlerdir. (  )                            

• Köktürk Yazýtlarý ve Uygur metinlerinde Göktürk alfabesi kullanýlmýþtýr. (  ) 
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Ýþlediðiniz konuyla igili ‘100 Eser’ den aþaðýda verilen eseri okuyunuz. Eserin karþýsýna istenilen bil-
gileri yazýnýz.

(52. sayfadaki 1.etkinliðe yöneliktir.)

Türk kültürü ve medeniyeti konusunda yazýlmýþ metinler bulunuz. Bu metinlerin özetlerini çýkararak
defterinize yazýnýz.

(56. sayfadaki 3.; 65. sayfadaki 5. ve 67. sayfadaki 6. etkinliðe yöneliktir.)

Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun hazýrlattýðý “Asya’nýn Kandilleri” adlý belgesel serisinden Yusuf
Has Hâcip, Ahmet Yesevî ve Kaþgarlý Mahmut’u konu alan bölümlerin DVD’sini temin ediniz. Bu DVD’lere
TRT marketten ulaþabilirsiniz. (www.trt.net.tr.)

ÖZ ELEÞTÝRÝ TABLOSU
Bu bölümden önce

Köktürk Yazýtlarý hakkýnda Bu bölümde Köktürk Yazýtlarý’yla ilgili

neler biliyordum? neler öðrendim? neleri kavrayamadým?

NU. ESER ESERÝN YAZARI ESERÝ OKUDUM

1 NUTUK Mustafa Kemal ATATÜRK

ESER HANGÝ TARÝHÎ OLAYDAN
BAHSEDÝYOR?

Orhun bölgesinde adýna taþ diktirilen kaðan

Orhun Yazýtlarý’nýn bulunduðu ülke

Orhun Yazýtlarý’nda kullanýlan Türk alfabesi Moðolistan

Bilge Kaðan

Köktürk Alfabesi

4. Aþaðýdaki noktalý yerlere cümleyi anlamlý kýlan uygun sözcükleri yazýnýz.

• Köktürk Yazýtlarý……….……yüzyýlda………………………........................devleti tarafýndan dikilmiþ 
ve ………….............Tigin tarafýndan yazýlmýþtýr.

5. Aþaðýdaki kavramlarý ilgili olanlarla eþleþtiriniz.

kavrayamadýklarýmý nasýl öðrenebilirim?
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BULMACA
1. Köktürk Yazýtlarý’nýn bulunduðu ülke.
2. Tarih öncesine dayanan efsane.
3. Hun hakaný Mete’nin doðumu ve maceralarýnýn anlatýldýðý destan.
4. Osmanlý Dönemi Türk Edebiyatý için edebiyatýmýzýn klasiklerini oluþturduðunu düþünerek Fuat Köprülü

tarafýndan edebiyatýmýza verilen isim.
5.  Osmancýk romanýnýn baþ kahramaný olan tarihî þahsiyet.
6. Homeros’un Truva savaþlarýný anlattýðý destan.
7. Ýslamiyet öncesi Türk toplumunda ölen kiþinin arkasýndan yapýlan tören.
8. Ýlk özel Türkçe gazete.
9. Koþma ve gazele benzeyen lirik þiirlere Sözlü Edebiyat Döneminde verilen isim.

10. Mersiyenin Ýslamiyet Öncesi Türk Edebiyatýndaki karþýlýðý.
11. Atatürk’ün 1919-1927 yýllarý arasýnda yaþadýklarýný anlattýðý, söylev ve aný niteliði taþýyan eseri.
12. Kýrgýz Türklerine ait dünyanýn en uzun destaný.
13. Geniþ kubbe þekilli mezar, kümbet.
14. Ýran þairi Firdevsî’nin Þehnâme adlý eserinde adý geçen Saka Türklerinin büyük hükümdarý.
15. Ergenekon’dan çýkýþýn anýldýðý ve baharýn geliþinin kutlandýðý gün.
16. Sazla þiirler söyleyen halk þairi, âþýk.
17. Köktürklerde hanedanýn erkek mensuplarýna verilen isim.
18. Gülhâne Hatt-ý Hümâyûnu’nun diðer adý.
19. Kendi adýna yazýt dikilen ve Bilge Kaðan’ýn veziri olan Türk devlet adamý.
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1. Aþaðýdakilerden hangisi Ýslamiyet Öncesi
Türk Edebiyatýna ait türlerden biridir?

A) Sagu B) Koþma C) Semai
D) Gazel E) Aðýt

2. Aþaðýdakilerden hangisinde Türk destanlarý
bir arada verilmiþtir?

A) Oðuz Kaðan, Ergenekon, Þehname
B) Oðuz Kaðan, Türeyiþ, Ramayana
C) Mahabarata, Bozkurt, Türeyiþ
D) Bozkurt, Þehname, Göç
E) Ergenekon, Alp Er Tunga, Þu
3. Aþaðýdakilerden hangisinde bir bilgi yan-

lýþlýðý vardýr?
A) Sav, yuð denilen ölüm, matem törenlerinde

ölen kiþinin ardýndan söylenen þiirdir.
B) Türklerin kullandýðý ilk alfabe Göktürk

Alfabesi’dir.
C) Ýlk Türk destanlarý Alp Er Tunga ve Þu des-

tanlarýdýr.
D) Koþuklar, coþkun bir ifadeyle söylenir.
E) Köktürk Yazýtlarý, Türk edebî dilinin baþlangý-

cý kabul edilir.
4. Aþaðýdakilerden hangisi Ýslamiyet Öncesi

Türk Edebiyatýnýn özelliklerinden biri deðildir?
A) Çok süslü bir dil vardýr.
B) Hece ölçüsü kullanýlmýþtýr.
C) Dilde millîlik hakimdir.
D) Köktürk ve Uygur alfabeleri kullanýlmýþtýr.
E) Sözlü ve yazýlý edebiyat olmak üzere iki döneme

ayrýlýr.
5. Aþaðýdaki noktalý yerlere uygun sözcükleri

yazýnýz.
• Ýslamiyet Öncesi Türk Edebiyatýnda ölen-

lerin ardýndan söylenen, onların dürüstlüðünü, iyi-
liklerini ve faziletlerini anlatan þiirlere ……….. denir.
Buna Halk Edebiyatýnda ……......, Klasik Türk
Edebiyatýnda ise …………...........adý verilir.

• Destanlar ……………… ve ………………..
destanlar olmak üzere ikiye ayrýlýr.

6. Aþaðýda verilen cümlelerin karþýsýna
yargýlar doðru ise “D”, yanlýþ ise “Y” yazýnýz.

• Ýslamiyet Öncesi Türk Edebiyatýnda anlatým süs-
lüdür ve yabancı kelimeler çokça kullanılmıştır. ( )

• Türk destanlarý bir destan þairi tarafýndan tam
anlamýyla derlenmiþtir. ( )

• Türk destanlarý Ýslamiyet öncesi ve sonrasý
Türk destanlarý olmak üzere ikiye ayrýlýr.           (  )

• Köktürk Yazýtlarý Tonyukuk, Kül Tigin, Bilge
Kaðan ve Yenisey adlý dört yazýttan oluþur.       (  )

• Köktürk Alfabesi, millî bir özellik gösterir. (  )

7. I. I.Köktürk Devleti’nin tarihine ýþýk tutar.
II. Anlatýmda aliterasyonlar görülür.

III. Bir söylev niteliðindedir.
IV. 9. yüzyýlda dikilmiþlerdir.

Yukarýdaki cümlelerin hangisinde Köktürk
Yazýtlarý’nýn özellikleri bir arada verilmiþtir?

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

8. Türklerin tarih boyunca Köktürk, Uygur,
Mani, Brahmi, Arap ve Latin alfabeleri gibi birçok
alfabe kullanmalarý hakkýnda neler söyleye-
bilirsiniz? Açýklayýnýz.

9. Aþaðýdakilerden hangisi Sözlü Edebiyat
Dönemi þairlerine verilen adlardan biri deðildir?

A) Ozan B) Baksý C) Yuð
D) Kam E) Þaman

10. Aþaðýdakilerden hangisi Ýslamiyet Öncesi
Yazýlý Edebiyat Döneminin genel özelliklerinden
biri deðildir?

A) Köktürk ve Uygur olmak üzere iki alfabe kul-
lanýlmýþtýr.

B) Uygur metinlerinde dinî konular geniþ yer tut-
maktadýr.

C) Anonim bir özellik gösterir.
D) Hece ölçüsü kullanýlmýþtýr.
E) Köktürk Yazýtlarý’yla baþlar.
11. Aþaðýdakilerden hangisinde Türklerin kul-

landýðý alfabeler sýrasýyla verilmiþtir?
A) Köktürk - Uygur - Arap - Latin
B) Arap - Uygur - Köktürk - Kiril
C) Uygur - Arap - Mani - Brahmi
D) Mani - Uygur - Köktürk - Latin
E) Köktürk - Uygur - Latin - Brahmi
12. Aþaðýdakilerden hangisi Türk destanlarýn-

dan birisi deðildir?
A) Manas     B) Köroðlu C) Þehname

D) Þu E) Battal Gazi
13. Türk edebiyatýnýn bilinen ilk yazarý aþaðý-

dakilerin hangisinde doðru olarak verilmiþtir?
A) Ahmet Yesevî  B) Yunus Emre
C) Kaþgarlý Mahmut D) Bilge Kaðan

E) Yollug Tigin
14. Aþaðýdakilerden hangisi doðal destan ile

yapma destan arasýndaki en belirgin farktýr?
A) Olaðanüstü olaylarýn ve kiþilerin bulunmasý
B) Konusunu oluþturan bir çekirdek olayýn

olmasý
C) Halk arasýnda zamanla zenginleþmesi
D) Söyleyeninin belli olup olmamasý
E) Yüzyýllar sonra derlenip yazýya geçirilmesi

22 ..   ÜÜNNİİTTEE  ÖÖLLÇÇMM EE  DDEEĞĞEERRLLEENNDDİİRRMM EE



1. XI - XII. Yüzyýllarda Ýslamiyet ve Türk Kültürü 
2. Ýslami Dönemde Ýlk Dil ve Edebiyat Ürünleri (XI - XII. yy.)
3. Oðuz Türkçesinin Anadolu’daki Ýlk Ürünleri (XIII - XIV. yy.)

a. Coþku ve Heyecaný Dile Getiren Metinler
b. Olay Çevresinde Oluþan Edebî Metinler
c. Öðretici Metinler

4. XV. Yüzyýldan XIX. Yüzyýl Ortalarýna Kadar Osmanlý Edebiyatý
a. Coþku ve Heyecaný Dile Getiren Metinler

1. Divan Þiiri
2. Halk Þiiri

b. Olay Çevresinde Oluþan Edebî Metinler
1. Anlatmaya Baðlý Edebî Metinler
2. Göstermeye Baðlý Edebî Metinler

c. Öðretici Metinler
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Günümüz Türkçesiyle Kül
Tigin Abidesi'nden (Güney

Yüzü) Bir Bölüm

Yukarýda Türk tanrýsý, Türk
mukaddes yeri, suyu öyle tanzim
etmiþ. Türk milleti yok olmasýn
diye, millet olsun diye babam
Ýltiriþ Kaðan’ý, annem Ýlbilge
Hatun’u göðün tepesinde tutup
yukarý kaldýrmýþ olacak. Babam
kaðan on yedi erle dýþarý çýkmýþ.

Günümüz Türkçesiyle Uygur
Dönemine Ait Metinden Bir

Bölüm
Kendisinin yapacağı bütün işleri

yapmış bitirmiş,
En sonunda Nirvana’yý bul-

maya niyet etmiþ,
Ýyilikle gitmiþ azizler, eziyet

çekenler için,
Sayýsýz çok devir ve zamanlar

içinde önümüzde tutalým.

Günümüz Türkçesiyle
Kutadgu Bilig'den Bir Bölüm

Bu dört sahabe benim için dört
unsur gibidir, unsurlar denkleþirse
gerçek hayat vücuda gelir.

Ey Rabbim, sen bunlara ben-
den sonsuz selamlarý, devamlý
olarak, ulaþtýr.

Onlarý daima benden razý et,
ulu günde onlarý bana þefaatçi
kýl.

Köktürk Türkçesi (Köktürk
Alfabesi) ile Yazýlmýþ Bir  Metin

Parçasý

Uygur Türkçesi (Uygur Alfabesi)
ile Yazýlmýþ Bir Metin Parçasý

Karahanlý Türkçesi (Arap
Alfabesi) ile Yazýlmýþ Bir Metin

Parçasý

Karahanlýlar
(932 - 1212)

Ýslamiyet

Uygurlar
(747 - 840)

Budizm, Mani dini

Köktürkler 
(552 - 745)

Göktanrý inancý

Türk kültürü ve medeniyeti konusunda defterinize yazdýðýnýz yazýlardan birkaçýný sýnýfta okuyunuz.
Okuduðunuz metinlerin önemli cümlelerini tahtaya yazýnýz.

UYGARLIK VE EDEBÝYAT

11 ..   XXII   --   XXII II ..   YYÜÜZZYYIILLLLAARRDDAA  İİSSLLAAMM İİYYEETT  VVEE  TTÜÜRRKK  KKÜÜLLTTÜÜRRÜÜ
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Köktürkler’de Kültürel
Deðerler

Uygurlar’da Kültürel
Deðerler ve Deðiþimin

Nedenleri

Karahanlýlar’da Kültürel
Deðerler ve Deðiþimin

Nedenleri

Köktürkler’de kaðan otaðýnýn taþýnmasý (Türkler Ansiklopedisi)

1. Verilen þema ve metinleri inceleyiniz. Nasýl bir deðiþim dikkatinizi çekiyor? Sizce bu deðiþimin altýn-
da yatan sebepler nelerdir? Tarihî olaylarý göz önünde bulundurarak metinlerin ait olduðu dönemlerin
deðerlerini ve  bu deðerlerin deðiþme nedenlerini maddeler hâlinde aþaðýdaki bölümlere yazýnýz.

2. “Uygarlýk ve Edebiyat” þemasýndan yola çýkarak Köktürk, Uygur ve Karahanlý Dönemi’nde Türk
kültürünün deðiþmeyen ögelerini tespit ediniz. Tespitlerinizi defterinize yazýnýz.

• Köktürkler, Uygurlar ve Karahanlýlar’la ilgili resimler ve fotoðraflar verilmiþtir. Bunlardan hareketle
Köktürkler, Uygurlar ve Karahanlýlar hakkýnda neler söyleyebilirsiniz? Düþüncelerinizi arkadaþlarýnýzla
paylaþýnýz.
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Buhara’da Karahanlý Dönemi “Kalyan Minare”
Üzgen’de “Üç Karahanlý Türbesi”

Koço, Buda’nýn ipek üzerine iþlenmiþ
resmi (9. yy. Uygurlar)

Köktürkler Döneminde gümüþ tabaka üzerine iþlen-
miþ bir av sahnesi

Turfan Yakýnlarýnda Budist tapýnaðý ve Müslüman türbesi kalýntýlarý
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( (56. sayfadaki 2.etkinliðe yöneliktir.)

XI - XII.yüzyýllarda yaþayan Türklerin tarihî, siyasi ve sosyal yapýsý hakkýnda yazýlar bulup bu yazýlarýn
özetlerini çýkarýnýz.

(62. sayfadaki 4. etkinliðe yöneliktir.)
a. Mesnevi nazým þeklinin özelliklerini araþtýrýnýz.

b. Mesnevi nazým þekli Türk edebiyatýnda ilk defa ne zaman kullanýlmýþtýr? Araþtýrýnýz.

Köktürk Devleti

Uygur Devleti

Karahanlý Devleti Budizm, Mani dini

Göktanrý inancý

Ýslamiyet

1. I. Uygur Alfabesi
II. Köktürk Alfabesi

III. Arap Alfabesi
IV. Latin Alfabesi

Türkler yukarýdaki alfabelerden hangisi ya da hangilerini kullanmýþtýr?

A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) II ve III. D) III ve IV. E) I, II, III ve IV

2. Ýlk Türk - Ýslam devleti aþaðýdakilerden hangisidir?

A) Köktürkler B) Karahanlýlar C) Uygurlar D) Osmanlýlar E) Gazneliler

3. Aþaðýdaki noktalý yerlere uygun kelimeleri  yazýnýz.

• Karahanlýlar …………… alfabesini kullanmýþlar ve …………… konuþmuþlardýr.

• Köktürk Alfabesi Türklerin kullandýðý …………… alfabedir.

• Türklerin kullandýðý alfabeler deðiþse de tarih boyunca konuþma dili ……………’dir.

4. Aþaðýdakilerden hangisi Türklerin sosyal ve kültürel yaþamýný en fazla etkilemiþtir?

A) Türklerin Ergenekon'dan çýkýþý
B) Köktürk Devleti'nin yýkýlmasý 
C) Alp Er Tunga'nýn ölümü
D) Türklerin Ýslamiyeti kabul etmesi
E) Uygur Devleti'nin kurulmasý

5. Aþaðýdaki kavramlarý ilgili olanlarla eþleþtiriniz.

(56. sayfadaki 1.etkinliðe yöneliktir.)
Atatürk’ün Türk dili hakkýndaki düþüncelerini içeren metinler bulunuz.
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KÝTAB ATI YÖRÜGÝN YÝME 
AVUÇGALIKIN AYUR

Kitab atý urdum Kutadgu Bilig
Kutadsu okýglýka tutsu elig

Sözüm sözledim men bitidim bitig
Sunup iki ajunný tutgu elig

Kiþi iki ajunný tutsa kutun
Kutadmýþ bolur bu sözüm çýn bütün

Bu Kün Togdý ilig tidim söz baþý
Yörügin ayayýn ay edgü kiþi

Basa aydým emdi bu Ay Toldýný
Anýngdýn yaruyur ýduk kut küni

Bu Kün Togdý tigli törü ol köni
Bu Ay Toldý tigli kut ol kör aný

Basa aydým emdi kör Ögdülmiþig
Ukuþ atý ol bu bedütür kiþig 
...

1. Metin

• Bir topluluðu millet hâline getiren ortak deðerler nelerdir? Bu deðerlerden en önemlisi sizce hangisidir?
Neden?

Bulduðunuz metinlerin birkaçýný sýnýfta okuyunuz. Atatürk’ün Türk dili ile ilgili düþüncelerini defterinize
yazýnýz.

XI - XII. yüzyýllarda Türklerin tarihî, siyasi ve sosyal yapýsý hakkýndaki özetlerinizi sýnýfta okuyunuz.
Türklerin tarihî, siyasi ve sosyal yapýsýný en iyi ifade eden cümleleri maddeler hâlinde defterinize yazýnýz. 

Türkiye Radyo Televizyon Kurumundan temin ettiðiniz “Asya’nýn Kandilleri” adlý belgesel serisinden
Yusuf Has Hâcip’i anlatan bölümü sýnýfta izleyiniz.

KUTADGU BÝLÝG

22..  İİSSLLAAMMİİ  DDÖÖNNEEMMDDEE  İİLLKK  DDİİLL  VVEE  EEDDEEBBİİYYAATT  ÜÜRRÜÜNNLLEERRİİ  ((XXII  --  XXIIII ..  YYYY..))

Mahmud FERŞÇİYAN (1930- )
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KÝTABIN ADINI MANASINI VE KENDÝSÝNÝN ÝHTÝYARLIÐINI SÖYLER
Kitabýn adýný Kutadgu Bilig koydum; okuyana kutlu olsun ve ona yol göstersin.
Ben sözümü söyledim ve kitabý yazdým; bu kitap, uzanýp her iki dünyayý tutan bir eldir.
Ýnsan her iki dünyayý devletle elinde tutarsa, mesut olur; bu sözüm doðru ve dürüsttür.
Önce Kün-Toðdý hükümdardan bahsettim; ey iyi insan, bunu izah edeyim!
Sonra Ay-Toldý’dan söz açtým; mübarek saadet güneþi onunla parlar.
Bu Kün-Toðdý dediðim doðrudan doðruya kanundur: Ay-Toldý ise saadettir.
Bundan sonra Öðdülmiþ’i anlattým; o aklýn adýdýr ve insaný yükseltir.
Ondan sonraki Odgurmýþ’týr; onu ben akýbet olarak aldým.
Ben sözü bu dört þey üzerine söyledim; okursan anlaþýlýr; iyice dikkat et.
Ey sevinç içinde ömür süren iyi genç, sözümü yabana atma gönülden dinle.
...
AY-TOLDl HÜKÜMDARA DÝLÝN FAZÝLETÝNÝ VE SÖZÜN FAYDALARINI SÖYLER
Hükümdar bir gün Ay-Toldý’yý çaðýrdý; ona yer gösterdi ve oturmasý için iþaret etti.
Ay-Toldý yavaþça ve edeple oturdu; gözlerini yere dikti, sesini çýkarmadý.

HÜKÜMDARIN AY-TOLDI’YA SUALÝ
Hükümdar dedi:  Ay-Toldý konuþ; niçin susuyorsun, sana ne oldu?

AY-TOLDI’NIN HÜKÜMDARA CEVABI
Ay-Toldý dedi:  Ey beylerin beyi, kul beyin yüzünü görünce  ne diyeceðini þaþýrýr.
Hükümdar ne söyleyeceðimi henüz buyurmadý; sormadan neyi arz edeyim?
Bilgilinin sözünü dinle, itiraz etme; sana sorulmadan da söz söyleme. 
Birini kim, lüzum görerek ister ve çaðýrýrsa söze de ilk önce o baþlar.
...
Yine bil ki kendisine bir þey sorulmadan, beylerin huzurunda konuþan adam da deli ve ahmaktýr.
Kýrmýzý dil senin ömrünü kýsaltýr; selamet dilersen onu sýký tut.
Diline hâkim olan insan ne der, dinle; kendisine hâkim olan insan rahat ve huzur içinde yaþar.
Kara baþýn düþmaný kýrmýzý dildir; o ne kadar baþ yemiþtir ve yine de yemektedir.
Baþýný kurtarmak istersen dilini gözet; dilin her gün senin baþýný tehdit eder.

HÜKÜMDARIN AY-TOLDI’YA CEVABI
Hükümdar dedi: Sözünü tamamen anladým fakat yaþayan birinin hiç konuþmamasý imkânsýzdýr.
Bil ki ancak iki türlü insan konuþmaz: Biri  bilgisiz biri de dilsiz.
Dilsizin dili konuþmaz, bilgisizin dili de sözünü saklayamaz.
Bilgisizin dili daima kilitli olmalý ve bilgili insan da diline hâkim bulunmalýdýr.
Bilgilinin sözü toprak için su gibidir, su verilince yerden nimet çýkar.
Bilgili insanýn sözü eksilmez, akan duru pýnarýn suyu kesilmez.
Âlimler sulak yerlere benzerler, nereye ayak vururlarsa oradan su çýkar.
Bilgisiz insanýn gönlü kumsal gibidir, nehir aksa dolmaz, orada ot ve yem bitmez.

AY-TOLDl’NIN HÜKÜMDARA CEVABI
Ay-Toldý yine dedi: Hükümdar bilir ki bu dilin zararý insanýn hayatýna bile mal olur.
Ýnsan, yaþadýðý müddetçe söz söylemez olur mu? Lakin gerekeni söyler, saklamaz. 
Ýnsanýn konuþmasý için kendisine bir þey sorulmuþ olmalý, sorulmadýðý takdirde aðzýný açmamalýdýr.
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HÜKÜMDARIN AY-TOLDl’YA SUALÝ
Hükümdar: Anladýn, dedi. Sözlerinin hepsi doðru; yine soracaðým bir baþka sözüm daha var.
Dilin zararýný söyledin, iþittim; onun faydasý var mý? Doðruca söyle.
Þimdi sen sadece dilin zararýndan korkar ve konuþmazsan, bütün faydalý sözlerin olduðu  yerde kalýr 
ve bir fayda temin etmez.

AY-TOLDl’NIN HÜKÜMDARA CEVABI
Ay-Toldý dedi: Eðer bu dilim dönerse söyleyeyim, sözün faydasý çoktur.
Boþ söz bilgisizin aðzýndan çýkar, bilgisiz adama âlim, hayvan der.
Boþ ve densiz konuþan  ayak takýmýdýr, onun baþýný yiyen de bu boþ sözlerdir.
Söz boþ yere söylenirse çok zarar getirir, söz yerinde söylenirse faydalý olur.
Avamýn karný doyarsa bak, öküz gibi yatar; boþ sözler ile avunur ve vücudunu besler.
Sadece yiyen, doyan ve yatan  hayvandýr; bu hayvan dediðim, onun tabiatidir.
Bilgili insanlar vücutlarýný yýpratýrlar, bilgi ile avunurlar ve ruhlarýný beslerler.
Vücudun nasibi hep aðýzdan girer; ruhun nasibi ise doðru sözdür ve kulaktan girer.
Bak, bilginin iki alameti vardýr; bu iki þey ile insan bahtiyar olur.
Bunlardan biri dildir, biri boðazdýr; insan bu ikisine hâkim olursa çok fayda görür.
Bilgilinin boðazýna ve diline hâkim olmasý lazýmdýr; boðazýný ve dilini gözeten bilgililere ihtiyaç vardýr.

HÜKÜMDARIN AY-TOLDl’YA SUALÝ
Hükümdar: Anladým, bu böyledir, dedi. Sözün esasý nedir ve söz kaç kýsma ayrýlýr?
Söz nereden çýkar ve nereye varýr; ey bilgili, bana bunu da izah et!
Sözün ne kadarýný söylemeli, ne kadarýný söylememeli; bilgili ve akýllý hâkim bu hususta ne der?

AY-TOLDl’NIN HÜKÜMDARA CEVABI
Ay-Toldý cevap verdi: Sözün yeri sýrdýr; söz ondur, fakat biri söylenmelidir. 
Biri söylenebilir, dokuzunun söylenmesi yasaktýr; yasak sözler aslýnda  esasýnda hep fenadýr.

HÜKÜMDARIN AY-TOLDl’YA SUALÝ
Hükümdar tekrar dedi: Sözün ne kadar faydasý ve ne kadar zararý vardýr, bana izah et.

AY-TOLDI’NIN HÜKÜMDARA CEVABI
Ay-Toldý dedi: Sözün faydasý büyüktür; söz yerinde kullanýlýrsa kulu yükseltir.
Söz sayesinde kara yerdeki, mavi göðe yükselir ve baþ köþeye geçenlerden olur.
Eðer dil söz söylemesini bilmezse mavi gökte olaný yere indirir.

HÜKÜMDARIN AY-TOLDl’YA SUALÝ
Hükümdar yine, dedi: Söz ne zaman çok ve ne zaman az addedilir, bunu da bana izah et.

AY-TOLDl’NIN HÜKÜMDARA CEVABI
Ay-Toldý dedi: Fazla söz, sormadan söylenip insaný usandýran sözdür.
Az söz ise sorulduðu zaman söylenen ve bir ihtiyacý karþýlayan sözdür.
Dilini güzel sözle süsleyen ve onun yüzünü açan þair bu vadide þöyle bir söz söylemiþtir:
Sözü güzel ve iyice düþünerek söyle  ancak sorulduðu zaman söyle ve kýsa kes.
Çok dinle fakat az konuþ, sözü akýl ile söyle ve bilgi ile süsle.
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HÜKÜMDARIN AY-TOLDl’YA SUALÝ
Hükümdar dedi: Bu sözü de anladým; bir sualim daha var, onu saklama söyle.
Sözün doðrusunu kimden dinlemeli ve sözü kime söylemeli, bunu bana anlat.

AY-TOLDl’NIN HÜKÜMDARA CEVABI
Ay-Toldý dedi: Sözü bilenden dinlemeli ve sonra bilmeyene söylemelidir.
Lüzumlu sözü büyüklerden dinlemeli ve ona göre hareket etmeleri için küçüklere söylemelidir.
Çok dinlemeli fakat sözü birer birer söylemeli; bilgili hâkim bana böyle dedi.
Çok söylemekle insan âlim olmaz; çok dinlemekle âlim baþ köþeyi bulur. 
Ýnsan, dilsiz de olsa bilgili olabilir; fakat saðýr olursa bilgiyi elde edemez.

HÜKÜMDARIN AY-TOLDI’YA SUALÝ
Hükümdar tekrar dedi: Bu da anlaþýldý, bir sualim daha var onu da sorayým.
Dili susturmalý mý yoksa söyletmeli mi, sözü açmak mý daha iyi yoksa saklamak mý?

AY-TOLDl’NIN HÜKÜMDARA CEVABI
Ay-Toldý dedi: Hükümdara arz edeyim, dil ile söylenmezse bilgi öylece kalýr.
Dile yalnýz sövmek olmaz, övülecek tarafý da çoktur; sözün de övülecek ve sövülecek taraflarý vardýr.
Bütün canlýlar, bütün bu sayýsýz mevcudat Tanrý’nýn birliðine dil ile þehadet getirir.
Tanrý yüz binlerce mahluku yarattý, onlarýn hepsi Tanrý’yý dilleri ile överler.
Vücut sahibi insana lazým olan þeylerden biri dil ve söz biri de gönüldür.
Tanrý, gönlü ve dili doðru söz için yarattý, sözü eðri olanlarý zorla ateþe atarlar.
Söz doðru söylenirse faydasý çoktur, eðri söz daima mezmumdur. 
Doðru söyleyecekse dilin kýmýldasýn, sözün eðri ise onu saklamalýsýn.
Konuþmayan kimseye dilsiz derler, çok söyleyenin adý ise gevezebaþýdýr.
Ýnsanlarýn itibarsýzý geveze olanýdýr, insanlarýn itibarlýsý cömert olanýdýr.

Hükümdar bu sözleri iþitti ve sevindi; gözlerini göðe dikti, elini kaldýrdý.
Tanrý’ya þükretti, onu çok övdü ve dedi: Ey Rabbim, sen merhametli ve azizsin!
Bana bütün iyilik senden geldi, ben senin günahkâr ve kusurlu bir kulunum.
Huzur, dünya, devlet ve her türlü iyilikleri, hasýlý bütün dileklerimi verdin.
Bu ihsanlara þükürden ben âcizim; ey asil, bunun þükrünü sana karþý yine sen eda et!
Sözlerini burada kesti, hazinelerini açtý; fakir fukaraya çok mal daðýttý.
Hükümdar Ay-Toldý’yý taltif etti, ona karþý dili ile medihte ve eli ile ihsanda bulundu.
Ona vezirlik, ünvan ve mührü ile tuð, davul ve zýrh verdi.
Bütün memleket üzerinde ona nüfuz verdi, düþmaný boynunu büküp ortadan kayboldu. 

Ay-Toldý bütün iþleri yoluna koydu, bu ikbal devresinden istifade ederek birçok iþler yaptý.
Halk zenginleþti ve memleket nizama girdi, halk hükümdara dualar etti. 
Halk kurtuldu ve zahmet denilen þey ortadan kalktý, kuzu ile kurt birlikte yaþamaya baþladý.
Memleket tanzim edildi, idaresi düzeldi; hükümdarýn saadeti günden güne arttý.
Bir müddet böyle huzur ve asayiþ içinde geçti, halkýn ve memleketin her iþi yoluna girdi.
Memlekette yeni þehir ve kasabalar çoðaldý, hükümdarýn hazinesi altýn ve gümüþ ile doldu.
Hükümdar rahat etti ve huzura kavuþtu, þöhreti ve nüfuzu dünyaya yayýldý.

Yusuf Has Hâcip
Kutadgu Bilig

hzl.: Reþid Rahmeti ARAT
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1. HÜKÜMDARIN AY-TOLDI’YA SUALÝ

2. AY-TOLDI’NIN HÜKÜMDARA CEVABI

3. HÜKÜMDARIN AY-TOLDI’YA CEVABI

4. AY-TOLDl’NIN HÜKÜMDARA CEVABI

5. HÜKÜMDARIN AY-TOLDl’YA SUALÝ

6. AY-TOLDl’NIN HÜKÜMDARA CEVABI

7. HÜKÜMDARIN AY-TOLDl’YA SUALÝ

8. AY-TOLDl’NIN HÜKÜMDARA CEVABI

9. HÜKÜMDARIN AY-TOLDl’YA SUALÝ

10. AY-TOLDI’NIN HÜKÜMDARA CEVABI

11. HÜKÜMDARIN AY-TOLDl’YA SUALÝ

12. AY-TOLDl’NIN HÜKÜMDARA CEVABI

13. HÜKÜMDARIN AY-TOLDl’YA SUALÝ

14. AY-TOLDl’NIN HÜKÜMDARA CEVABI

15. HÜKÜMDARIN AY-TOLDI’YA SUALÝ

16. AY-TOLDl’NIN HÜKÜMDARA CEVABI

1. Okuduðunuz metin parçasýnýn olay örgüsünü dikkate alarak ilgili baþlýklarda neler anlatýldýðýný aþaðý-
daki bölümlere kýsaca yazýnýz.
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DÝL VE SÖYLEYÝÞ ÖZELLÝKLERÝ

KÜLTÜR ÖZELLÝKLERÝ

Kutadgu Bilig’in Yazýlýþ
Amacý

2. a. Okuduðunuz metin parçasýndaki kahramanlarýn aþaðýdaki kavramlardan hangisini temsil ettiðini
yazýnýz. 

Adalet Saadet Zekâ Hukuk Mutluluk Hayatýn Sonu
.......... ........... ........... .............           ............... .....................

b. Kutadgu Bilig’den alýnan aþaðýdaki cümlelerin, metinde geçen kiþilerden hangisine ait olabileceði-
ni yazýnýz.

SÖZÜN SAHÝBÝ
Akýl bir meþaledir, kör için gözdür; ölü vücut için can, dilsiz için sözdür. ....................
Huzur bendedir; mihnet benden kaçar; sevinç bendedir, üzüntü bana yol bulmaz. ....................
Ben iþleri doðruluk ile hâllederim; bey veya kul olarak ayýrmam. .....................
Bilgili insan fani olana gönül vermez; akýllý ve aðýrbaþlý insan gelecek olana hazýrlanýr.       ....................

c. Yusuf Has Hâcip eserindeki bazý kavramlarý niçin sembolleþtirerek (alegorik biçimde) vermiþtir?
Sözlü olarak ifade ediniz.

3. Okuduðunuz metinden Kutadgu Bilig’in yazýlýþ amacýný belirten cümleleri bulunuz. Eserin yazýlma
nedenini kendi ifadenizle aþaðýdaki bölüme yazýnýz.

4. Kutadgu Bilig’in özgün metninden alýnan bazý sözcükler ve bunlarýn günümüzdeki kullanýlýþlarý
aþaðýda verilmiþtir. Metinden ve bu sözcüklerden hareketle Kutadgu Bilig’in dil, söyleyiþ ve kültür özellik-
leri ile ilgili çýkarýmlarýnýzý aþaðýdaki bölüme yazýnýz.
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Ýþlediðiniz konuyla ilgili “100 Eser” den aþaðýda verilenleri okuyunuz. Eserin karþýsýna istenilen bil-
gileri yazýnýz.

Nu ESER ESERÝN YAZARI ESERÝ OKUDUM ESER NEDEN BAHSEDÝYOR?

1
KUTADGU BÝLÝG’DEN

SEÇMELER

2
KELÝLE

VE DÝMNE Beydeba

Araþtýrma sonuçlarýndan hareketle:

a. Edebiyatýmýzda Kutadgu Bilig’le hangi nazým geleneðinin baþladýðýný sözlü olarak belirtiniz.

b. Belirlediðiniz nazým þeklinin hangi özelliklerinin Kutadgu Bilig’de görüldüðünü tahtaya maddeler
hâlinde yazýnýz.

5. a. Okuduðunuz metin parçalarý Ýslami Dönem Türk Edebiyatýnýn ilk eseri olan ve 6645 beyitten oluþan
Kutadgu Bilig’den alýnmýþtýr. Bu metin parçalarýnda savunulan düþünceleri belirleyerek tahtaya yazýnýz.  

b. Savunulan bu düþünceleri günümüz þartlarýný göz önünde bulundurarak yorumlayýnýz.
Düþüncelerinizi arkadaþlarýnýzla paylaþýnýz.
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KÝTABIN YAZILMASI HAKKINDA

Dad Ýspehsalar Beg üçün bu kitap
Çýkardým ajunda atý kalsu tip

Kitabýmný körgen eþitgen kiþi
Þahýmný du’a birle yad kýlsu tip

Anýng vuddý birle köngüller tolup
Anýng yadý birle ajun tolsu tip

Kidinki keligli kiþiler ara
Anýng zikri tangsuk ediz bolsu tip

Bezedim kitabný nevadir sözün
Bakýglý okýglý asýg alsu tip

Bölek ýddým aný þahýmka men ök
Havadarlýkýmný tükel bilsü tip

BÝLGÝNÝN FAYDASI VE BÝLGÝSÝZLÝÐÝN ZARARI
HAKKINDA

Biligdin urur men sözümke ula
Biligligke ya dost özüngni ula
Bilig birle bulnur saadet yolý
Bilig bil saadet yolýný bula

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

Günümüz Türkçesiyle

Dad Ýspehsalar Bey için bu kitabý yazdým ki
Dünyada (onun) adý kalsýn.

Kitabýmý gören (yahut) iþiten herkes
Þahýmý dua ile yâd etsin.

Gönüller onun sevgisi ile ve 
Dünya onun yâdý ile dolsun.

Bizden sonra gelen insanlar arasýnda
Onun hatýrasý hasretIe anýlsýn ve yüksek olsun.

Gören ve okuyan istifade etsin diye 
Kitabý nadir sözler ile süsledim.

Ben onu þâhýma, baðlýlýðýmýn bir
Niþanesi olsun diye hediye gönderdim.

Günümüz Türkçesiyle

Bilgiden sözüme temel atarým.
Ey dost, bilgiliye yaklaþmaya çalýþ!
Saadet yolu bilgi ile bulunur.
Bilgi edin ve saadet yolunu bul.

Kemik için ilik ne ise insan için bilgi odur.
Ýnsanýn ziyneti akýldýr, kemiðinki ise iliktir.
Bilgisiz (kimse), iliksiz kemik gibi boþtur.
Ýliksiz kemiðe kimse el uzatmaz.

Ýnsan bilgisi ile tanýnýr.
Bilgisiz hayatta iken kaybolmuþ sayýlýr.
Bilgili adam ölür, (fakat) adý kalýr.
Bilgisiz sað iken adý ölüdür.

Bilginin aðýrlýðýný tartan kimseye göre
Bir bilgili bin bilgisize denktir. 
Þimdi anlayarak ve sýnayarak etrafa bakýver,
Bilgi kadar faydalý baþka ne var?

Âlim bilgi ile yükseldi.
Bilgisizlik insaný aþaðý düþürdü.
Bilgiyi ara, usanma; bil ki o hak resûl: 
“Bilgiyi Çin’de bile olsa arayýnýz.” dedi.

ATEBETÜ’L- HAKÂYIK2. Metin

Altýn ve deðerli taþlarla süslü kitap cildi 
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Bilgiyi daima bilgili arar.
Bilginin tadýný, ey dost, bilgili bilir.
Bil ki bilginin kadrini yine bilgi bildirir.
Bilgisiz odun, bilgiyi ne yapar?

Bilgisize doðru söz tatsýz gelir.
Ona öðüt ve nasihat faydasýzdýr.
Nice kirli (þeyler) yýkamakla temizlenir.
(Fakat) cahil yýkamakla temizlenmeyen bir kirdir.

Bilgili adam her iþin zamanýný bilir.
Ýþini bilerek yapar ve sonra piþman olmaz.
Her iþte bilgisizin kýsmeti piþmanlýktýr.
Ve ona bundan baþka bir kýsmet yoktur.

Bilgili (ancak) lüzumlu sözü söyler.
Lüzumsuz sözü gömerek gizler.
Bilgisiz ne söylese anlamadan söyler.
Onun kendi dili kendi baþýný yer.

Yaradan Tanrý bilgi ile bilinir.
Bilgisizlikten hayýr gören var mý?
Bilgisizlikten ne kadar halk kendi eliyle put yapýp
“Rabbim budur!” dedi.

Bilgilinin sözü öðüt, nasihat ve edeptir.
Bilgiliyi Acem de Arap da övdü.
Bilgi, malý olmayan için tükenmez bir hazinedir.
Bilgi, nesepsiz için yerilmez bir neseptir. 

Edip Ahmet Yüknekî
Atebetü’l- Hakâyýk

hzl.: R. Rahmet ARAT

Ben onu þâhýma, baðlýlýðýmýn bir
Niþanesi olsun diye hediye gönderdim.

Bilgiden sözüme temel atarým.
Ey dost, bilgiliye yaklaþmaya çalýþ!
Saadet yolu bilgi ile bulunur.
Bilgi edin ve saadet yolunu bul.

1. Okuduðunuz metinden Atebetü’l - Hakâyýk’ýn yazýlýþ amacýný belirleyerek tahtaya yazýnýz.

2. Metin parçalarýnda anlatýlanlarý sözlü olarak ifade ediniz.

3. a. Metin parçalarýnda savunulan düþünceleri maddeler hâlinde tahtaya yazýnýz.

b. Atebetü’l - Hakâyýk’ta savunulan bu düþünceleri günümüz þartlarýný da göz önünde bulundurarak
yorumlayýnýz. Düþüncelerinizi sözlü olarak ifade ediniz.

4. a. Bilgi ile ilgili metin parçasýndaki  en beðendiðiniz cümleleri tahtaya yazýnýz.

b. Bilgi ve bilginin önemi ile ilgili günümüzde kullanýlan deyimler ve atasözlerinden örnekler bularak
defterinize yazýnýz. Bunlarý cümle içinde kullanýnýz.

5. Aþaðýda Atebetü’l - Hakâyýk’tan farklý birim deðerleri ile yazýlmýþ metin parçalarý verilmiþtir. Kullanýlan
birim deðerlerini dikkate alarak geçiþ dönemi ile ilgili hangi sonuca varýlabilir? Sözlü olarak ifade ediniz.
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HÝKMET

Eyâ dostlar kulak salýng aydugumga
Ne sebebdin altmýþ üçde kirdim yirge
Mi’râc üzre hak Mustafâ ruhum kördi
Ol sebebdin altmýþ üçde kirdim yirge

Hak Mustafâ Cebrâîl’din aldý su’âl 
Bu neçük ruh tenge kirmey taptý kemâl
Közi yaþlýg halka baþlýg kaddý hilâl 
Ol sebebdin altmýþ üçde kirdim yirge

Cibrîl aydý ümmet iþi sizge ber-hak 
Kökke çýkýp melâyikdin alur sebak
Nâliþige nâle kýlur heftüm tabak 
Ol sebebdin altmýþ üçde kirdim yirge

Evvel elest birabbikum didi bil hak 
Kâlû belâ didi ruhum aldý sebak 
Hak Mustafâ ferzend didi biling mutlak
Ol sebebdin altmýþ üçde kirdim yirge

Ferzendim dip hak Mustafâ kýldý kelâm
Andýn songra barca ervah birdi selâm
Rahmet-deryâ tolup taþ dip yitti peyâm 
Ol sebebdin altmýþ üçde kirdim yirge

Ahmet Yesevî   
Divân-ý Hikmet

hzl.: Kemal ERASLAN

Günümüz Türkçesiyle

Eyâ dostlar, kulak verin dediðime! 
Ne sebepten altmýþ üçte girdim yere? 
Miraç üstünde hak Mustafa ruhumu gördü,
O sebepten altmýþ üçte girdim yere.

Hak Mustafa Cebrail’den kýldý sual:
Bu nasýl ruh, tene girmeden buldu kemal? 
Gözü yaþlý, halka yaralý, boyu hilal, 
O sebepten altmýþ üçte girdim yere.

Cibrîl dedi: Ümmet iþi size haktýr,
Göðe çýkýp meleklerden dersler alýr,
Yedi tabaka gök iniltisiyle iniler,
O sebepten altmýþ üçte girdim yere.

Bil, Hak önce "Elestü birabbiküm?" dedi.
“Kalû belâ.” dedi ruhum, dersler aldý.
Þüphesiz bilin, hak Mustafa “oðul” dedi. 
O sebepten altmýþ üçte girdim yere.

Oðlum deyip hak Mustafa söze baþladý, 
Ondan sonra bütün ruhlar selam verdi,
Rahmet denizi dolup taþ, diye haber ulaþtý,
O sebepten altmýþ üçte girdim yere.

DÝVÂN-I HÝKMET3. Metin

Ahmet Yesevî Türbesi’nin kubbesi (Kazakistan)

“Asya’nýn Kandilleri” adlý belgesel serisinden Ahmet Yesevî’yi anlatan bölümü sýnýfta izleyiniz. 
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DÝVAN-I HÝKMET’ten

Eyâ dostlar, kulak verin dediðime!
Ne sebepten altmýþ üçte girdim yere? 
Miraç üstünde hak Mustafa ruhumu gördü,
O sebepten altmýþ üçte girdim yere.

ÝLAHÝ

Seni seven âþýklarýn,
Gözü yaþý dinmez imiþ. 
Seni maksut edinenler,
Dünya ahret anmaz imiþ.

Gönlün sana verenlerin,
Eli sana erenlerin,
Gözü seni görenlerin,
Devranlarý dönmez imiþ.

Ölmez imiþ âþýk caný,
Hiç çürümez imiþ teni,
Aþk her kimi kýldý fâni,
Ana zeval ermez imiþ. 

Aþkýna düþen canlarýn,
Yoluna ateþ verenlerin,
Aþka bülbül olanlarýn,
Kimse dilin bilmez imiþ. 

Aþkýn ile biliþenler,
Senin ile buluþanlar,
Sen maþuka eriþenler,
Ezel ebed olmaz imiþ.

Eþrefoðlu Rûmî senin,
Yansýn aþkýn odun canýn,
Aþk odýna yanmayanýn,
Kalbi safi olmaz imiþ.

Eþrefoðlu Rûmî

KOÞUK

Kýzýl sarýg arkaþýp
Yipgin yaþýl yüzkeþip
Bir bir kerü yörkeþip
Yalnguk aný tanglaþur

Günümüz Türkçesiyle

Kýzýl ve sarý (renkli çiçekler) ardý ardýna yer-
den bitiyor,

Mor ile yeþil yüz yüze geliyor,
Ve birbirlerine sarýlýyorlar.
Ýnsan (bu renk cümbüþünü görünce)

hayretler içinde kalýyor.

(70. sayfadaki 7. etkinliðe yöneliktir.)
Hakaniye lehçesi hakkýnda araþtýrma yapýnýz. Sonuçlarý defterinize yazýnýz.

1. Ahmet Yesevî, þiirlerine neden “hikmet” adýný vermiþtir? Sözlü olarak ifade ediniz.

2. “O sebepten altmýþ üçte girdim yere.” dizesinin her dörtlükte tekrar edilmesinin sebebi nedir? Sözlü
olarak ifade ediniz.

3. Ahmet Yesevî’nin kiþiliði ve yaþantýsý ile metnin yazýlýþ amacý arasýnda nasýl bir iliþki vardýr?
Tartýþýnýz. Sonuçlarý sözlü olarak ifade ediniz.

4. Divân-ý Hikmet’in biçim yönünden hangi geleneðin devamý, içerik yönünden  hangi geleneðin
baþlangýcý olduðunu aþaðýdaki þiirleri inceleyerek belirleyiniz. Sonuçlarý maddeler hâlinde tahtaya yazýnýz.
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DÝVÂNÜ LÛGÂTÝ’T-TÜRK

Günümüz Türkçesiyle  
ESÝRGEYEN, KORUYAN TANRI’NIN ADIYLA

Her türlü öðüþ, büyük iyilikler, güzel iþler sahibi
olan Tanrý içindir. Halkýn en uz dillisi bitkin, en
saðlamý çürük olduðu bir zamanda Tanrý, Cebrail’i
açýk anlatýþ ve her yönünü bildiriþ ile Muhammed’e
içerisinde haramý, helali anlattýðý Kuran’ý gönderdi.
Böylelikle öz yolu belli etti, belge ve kýlavuz koydu.
Tanrý’nýn yarlýðamasý onun ve onun yararlýklý çoluðu
çocuðu üzerine olsun, büyük esenlikler versin.

Ýmdi, bundan sonra Muhammed oðlu Hüseyin
oðlu Mahmud der ki: “Tanrý’nýn devlet güneþini Türk
burçlarýnda doðdurmuþ olduðunu ve onlarýn mülkleri
üzerinde göklerin bütün tegrelerini döndürmüþ bulun-
duðunu gördüm. Tanrý onlara Türk adýný verdi ve
onlarý yeryüzüne ilbay kýldý. Zamanýmýzýn hakanlarýný
onlardan çýkardý. Dünya milletlerinin idare yularýný
onlarýn ellerine verdi. Onlarý herkese üstün eyledi,
kendilerini hak üzere kuvvetlendirdi. Onlarla birlikte
çalýþaný, onlardan yana olaný aziz kýldý ve Türkler
yüzünden onlarý her dileklerine eriþtirdi; bu kimseleri
kötülerin -ayak takýmýnýn- þerrinden korudu. Oklarýnýn
dokunmasýndan korunabilmek için aklý olana düþen þey bu adamlarýn tuttuðu yolu tutmak oldu. Derdini din-
letebilmek ve Türklerin gönlünü almak için onlarýn dilleriyle konuþmaktan baþka yol yoktur. Bir kimse kendi
takýmýndan ayrýlýp da onlara sýðýnacak olursa o takýmýn korkusundan kurtulur, bu adamla birlikte baþkalarý
da sýðýnabilir.”

And içerek söylüyorum ben, Buhara’nýn sözüne güvenilir imamlarýnýn birinden ve baþkaca Niþaburlu bir
imamdan iþittim, ikisi de senetleriyle bildiriyorlar ki yalvacýmýz kýyamet belgelerini, âhir zaman karýþýklýk-
larýný ve Oðuz Türklerinin ortaya çýkacaklarýný söylediði sýrada “Türk dilini öðreniniz çünkü onlar için uzun
sürecek egemenlik vardýr.” buyurmuþtur.

Bu söz (hadis) doðru ise -sorgusu kendilerinin üzerine olsun- Türk dilini öðrenmek vacip (çok gerekli)
bir iþ olur; yok, bu söz doðru deðilse akýl da bunu emreder.

Ben onlarýn en uz dillisi, en açýk anlataný, akýlca en incesi, soyca en köklüsü, en iyi kargý kullananý
olduðum hâlde onlarýn þarlarýný, çöllerini baþtan baþa dolaþtým. Türk, Türkmen, Oðuz, Çiðil, Yaðma, Kýrgýz
boylarýnýn dillerini, kafiyelerini belleyerek faydalandým; öyle ki bende onlardan her boyun dili, en iyi yolda
yerleþmiþtir. Ben onlarý en iyi surette sýralamýþ, en iyi bir düzenle düzenlemiþimdir.

Bana sonsuz bir ün, bitmez tükenmez bir azýk olsun diye þu kitabýmý -Tanrý’ya sýðýnarak- Divânü
Lûgâti’t-Türk “Türk Dilleri Kamusu” adýný vererek yazdým.

Kutsal yalvaç postunda oturan, Hâþim soyundan, Abbasoðullarýndan imam bulunan ulumuz, efendimiz
Ebü’l Kasým Abdullah katýna armaðan ettim ki imaný olanlarýn beyi ve Tanrý’nýn halifesi olan Muhammedü’l
Muktedî Bi-emrillâh’ýn oðludur. Tanrý, onun durumunu sürekli yücelikte, ömrünü rahat ve gönçlük içerisinde
uzun eyleye; onun egemenlik temellerini -büyüklük koþucularý meydanýnda - koþar durur bir yükseklikte
yerleþtirsin. Buyruklarýný, Âdemoðullarý onun cömertliði bolluðunda yaþayýp duracak bir iyilikte - yýldýzlarla 

4. Metin

Divanü Lügati’t - Türk’te Türklerin yaþadýðý yerleri 
gösteren dünya haritasý

“Asya’nýn Kandilleri” adlý belgesel serisinden Kaþgarlý Mahmut’u anlatan bölümü sýnýfta izleyiniz. 
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yaþar bir kutlulukta, oku saplanýr bir yöneltide, utku yüceliði kendisinden ayrýlmayan bir dost ile tepelen-
miþ, horlukla düþüp kalmýþ bir düþman karþýsýnda - yükseltsin; gölgesini, kudretini, iyiliðini, görklüðünü,
bayarlýðýný müslümanlar üzerinden eksik etmesin.

Ben bu kitabý hikmet, seci, atalar sözü, þiir, recez, nesir gibi þeylerle süsleyerek hece harfleri sýrasýn-
ca tertip ettim. Ýrdemen onu yerinde bulsun, arayan sýrasýnda arasýn diye her kelimeyi yerli yerine koy-
dum, derinliklerini alana çýkardým, katýlýklarýný yumuþattým. Yýllarca birçok güçlüðe göðüs gerdim. Bu lûgat
kitabýný (sözlük) baþtan sonuna dek sekiz ayrýmda topladým.

Türk dili ile Arap dilinin atbaþý beraber yürüdükleri bilinsin diye Halil’in “Kitabü’l-Ayn” ýnda yaptýðý gibi
kullanýlmakta olan kelimelerle býrakýlmýþ bulunan kelimeleri bu kitapta birlikte yazmak ara sýra yüreðime
doðar dururdu. Çünkü böyle yapmak daha derli toplu bir iþ olurdu. Lakin benim tuttuðum yol, daha
doðrudur; çünkü bu yolda, kelimeleri bulmak daha kolaydýr ve herkes bu yolu daha çok sever. Bunun
içindir ki sözü kýsa tutmak dileðiyle kullanýlmayan kelimeleri býraktým.

...
Türklerin her boyunun dilinden  kendisinden kelimeler çýkan kökler aldým çünkü uzun bir sözü kýsalt-

makta fayda vardýr.
Kitaba Türklerin görgülerini, bilgilerini göstermek için söyledikleri þiir tanýklarýný serpiþtirdim. Kaygýlý

veya sevinçli günlerinde yüksek düþüncelerle söylenmiþ olan savlarý da aldým. Onlarý ilk söyleyenler
sonrakilere, bunlar da daha sonrakilere bildirmiþlerdir. Bunlarla beraber kitapta birçok önemli kelime
topladým; böylelikle kitap, arýlýkta son kerteyi, güzellikte son yüksekliði buldu. Gönül baðlamýþ olduðum

þu iþte Tanrý’dan yardým istedim. Her türlü güç, kuvvet ancak ona güvenmektedir. O, bize elverir ve ne
güzel inançtýr. Kaþgarlý Mahmut

Divanü Lûgati’t-Türk
çev.: Besim Atalay 

Ýslamiyet

Arapça

Türk kül t ürü

Gezgin

Di l  b i l imi

Ýslamiyet öncesi sözlü 
ürünler

Et imoloj i

Türkçe

1. Yukarýdaki metin parçasýndan Kaþgarlý Mahmut’un eserini hangi amaçla ve nasýl yazdýðýný belir-
leyiniz. Sonuçlarý maddeler hâlinde tahtaya yazýnýz.

2. Divânü Lûgâti’t-Türk’ün içeriðinden hareketle eserin hangi gelenekte yazýldýðýný sözlü olarak ifade
ediniz.

3. Aþaðýdaki kavramlardan hareketle Kaþgarlý Mahmut’un fikrî ve edebî yönü ile eseri hakkýnda çýkarým-
larda bulununuz. Çýkarýmlarýnýzý kavramlarýn karþýsýndaki boþluða yazýnýz.
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4.  a. Yukarýdaki metin parçasýndan hareketle Mustafa Kemal Atatürk’ün dil anlayýþý hakkýnda çýkarým-
larda bulununuz. Sonuçlarý tahtaya yazýnýz.

b. Atatürk’ün dil anlayýþý doðrultusunda Kaþgarlý Mahmut’un Türk diline yaptýðý katkýlarý belirleyiniz.
Sonuçlarý sözlü olarak ifade ediniz.

5. Okuduðunuz metin parçalarýndan hareketle Kaþgarlý Mahmut’un ve Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk
dili ile ilgili görüþlerinin benzer  yönlerini bulunuz. Sonuçlarý defterinize yazýnýz.

6. Türk dilinin yaklaþýk 20 ülkede ve birçok özerk bölgede milyonlarca kiþi tarafýndan kullanýlmasý
Türkçenin hangi özelliðini göstermektedir? Tartýþýnýz. Sonuçlarý sözlü olarak ifade ediniz. Türkçenin
konuþulduðu ülkelerden birkaçýný söyleyiniz. 

ATATÜRK VE TÜRK DÝLÝ
“Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türk halký, Türk milletidir. Türk milleti demek Türk dili demektir. Türk dili,

Türk milleti için kutsal bir hazinedir. Çünkü Türk milleti geçirdiði nihayetsiz felaketler içinde ahlakýnýn,
ananelerinin, hatýralarýnýn, menfaatlerinin kýsacasý bugün kendi milliyetinin, her þeyinin dili sayesinde
muhafaza olunduðunu görüyor. Türk dili Türk milletinin kalbidir, dilidir.” 

“Millî his ile dil arasýnda bað çok kuvvetlidir. Dilin millî ve zengin olmasý millî hissin inkiþafýnda baþlýca
müessirdir. Türk dili dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki bu dil þuurla iþlensin.” 

“Ülkesini, yüksek istiklalini korumasýný bilen Türk milleti dilini de yabancý diller boyunduruðundan kurtar-
malýdýr.” 

“Türk dili zengin ve geniþ bir dildir; her mefhumu ifadeye kabiliyeti vardýr. Yalnýz onun bütün varlýklarýný
aramak, bulmak, toplamak, onlar üzerinde iþlemek lazýmdýr. Türk milletini ve Türk dilini medeniyet tarihinin
ve kültür dillerinin dýþýnda görmenin ne yaman bir yanlýþ olduðunu bütün dünyaya göstereceðiz.”

Zeynep KORKMAZ
Atatürk ve Türk Dili-Belgeler

Atatürk yeni Türk harflerini öðretirken (1928)

5. Metin
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KUTADGU BÝLÝG’den
DÖRT HALÝFENÝN MEDHÝNÝ SÖYLER

Bunlar onun sevdiði dört arkadaþý idi, yanýndaki müþavirleri bunlar idi.
Ýkisi kayýn babasý, ikisi damadý idi; bunlar halkýn en iyisi ve en seçkini idiler.
Baþta, herkesten önce, Tanrý’ya inanmýþ gönlü ve dili dürüst (sýddîk) olan Ebu Bekir gelir.
Malýný, tenini ve canýný feda etti; dileði ancak Peygamber’in rýzasý idi.
Sonra insanlarýn seçkini, halk içinde mümtazý, dili ve gönlü bir olan Ömer vardý.
Sonra hayâ sahibi, yumuþak huylu, insanlarýn seçkini, cömert ve eli açýk olan Osman idi.
O bütün malýný ve kendisini feda etti, Peygamber de ona iki kýzýný verdi.
Ondan sonra seçkin, cesur, yiðit, kahraman ve akýllý Ali vardý.
Eli cömert idi, yüreði saf idi; bilgili takva sahibi ve adý büyük bir zat idi.

DÝVÂNÜ LÛGÂTÝ’T-TÜRK’ten
Her türlü öðüþ, büyük iyilikler, güzel iþler sahibi olan Tanrý içindir. Halkýn en uz dillisi bitkin, en

saðlamý çürük olduðu bir zamanda Tanrý, Cebrail’i açýk anlatýþ ve her yönünü bildiriþ ile Muhammed’e
içerisinde haramý, helali anlatan Kuran’ý gönderdi; böylelikle öz yolu belli etti; belge ve kýlavuz koydu.
Tanrý’nýn yarlýðamasý onun ve onun yararlýklý çoluðu çocuðu üzerine olsun; büyük esenlikler versin.

ATEBETÜ’L- HAKÂYIK’tan

Mal hýrsýný gönülden çýkar,
Giyim ve karýn tokluðu ile iktifa et.
Fakirlik, yarýnýn azýðýnýn yokluðudur.
Mal yokluðuna fakirlik deme.

Bu dünya malýndan yiyecek ve giyecek (kadarýný) al.
Fazlasýný isteme, fazlasý yüklenilecek vebaldir.
Resul, dünya için, tarladýr demiþ.
Tarlada çalýþ, çabala ve iyilik ek.

Bu dünya lezzeti baki deðildir.
Zevk müddeti yel geçer gibi geçer.
Genç, ihtiyarlar ve yeni, eskir.
Kuvvetli çöker, kuvveti gider.

DÝVÂN-I HÝKMET’ten

Zekeriyya gibi baþýma býçký koysam,
Eyyüb gibi hem tenime kurtlar salsam,
Musa gibi Tûr daðýnda tâat kýlsam,
Bu iþ ile yâ Rab, seni bulur muyum?

Yunus gibi deniz içinde balýk olsam,
Yusuf gibi kuyu içinde vatan tutsam,
Yakub gibi Yusuf için çok aðlasam,
Bu iþ ile yâ Rab, seni bulur muyum? 

Araþtýrma sonuçlarýndan hareketle Kutadgu Bilig, Divân-ý Hikmet ve Atebetü’l- Hakâyýk’ta kullanýlan
dilin Türkçenin hangi lehçesine ait olduðunu, bu lehçenin özelliklerini, hangi coðrafi bölgede kullanýldýðýný
tahtaya yazýnýz.

1. Aþaðýda Kutadgu Bilig, Divânü Lûgâti’t -Türk, Divân-ý Hikmet ve Atebetü’l- Hakâyýk adlý eserlerden
metin parçalarý verilmiþtir. Metinlerden hareketle bu dönemde benimsenen ve kültürel farklýlaþmaya
sebep olan yeni deðerleri maddeler hâlinde tahtaya yazýnýz. 

2. Ýslami dönemin ilk dil ve edebiyat ürünlerini tanýtan ve eserlerin edebiyatla kültür tarihimizdeki önem-
ini açýklayan kýsa bir yazý yazýnýz. Yazýlardan birkaçýný sýnýfta okuyunuz.

3. a. Atatürk’ün ve Kaþgarlý Mahmut’un Türk diline yaptýklarý katkýlara karþýlýk Türkçenin günümüzdeki
durumunu tartýþýnýz. 

b. Atatürk’ün Türk dili için gösterdiði hedeflerin bugün neresindeyiz? Tartýþýnýz, sonuçlarý sözlü olarak
ifade ediniz.
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1. Türk dili ile ilgili verilen yargýlardan hangisi
Atatürk’e ait olamaz?

A) Türk milleti demek, Türk dili demektir.
B) Türk dili Türk milletinin kalbidir.
C) Türk milleti, dilini yabancý dillerin boyun-

duruðundan kurtarmalýdýr.
D) Türk dili, zengin bir dil olmasýna raðmen

her mefhumu ifadeye kabiliyeti yoktur.
E) Türk dili Türk milleti için kutsal bir hazinedir.

2. I. Yusuf Has Hâcip tarafýndan yazýlmýþtýr.
II. Ýslami Dönem Türk Edebiyatýnýn ilk eseridir.
III. Eser mesnevi tarzýnda yazýlmýþtýr.

Yukarýda özellikleri verilen eser hangisidir?
A) Divân-ý Hikmet B) Atebetü’l- Hakâyýk
C) Kutadgu Bilig D) Mesnevi

E) Divânü Lûgâti’t -Türk
3. Kutadgu Bilig’le ilgili aþaðýdaki bilgilerden

hangisi yanlýþtýr?
A) Eserde kullanýlan hiçbir sözcük günümüz-

de kullanýlmamaktadýr.
B) Karahanlý Türkçesi ile yazýlmýþtýr.
C) Nazým birimi beyittir.
D) Eserde kullanýlan dil günümüze kadar

değişim geçirmiştir.
E) Redif ve kafiye kullanýlmýþtýr.

4. Aþaðýdaki cümlelerin karþýsýna yargýlar
doðru ise “D”, yanlýþ ise “Y” yazýnýz.

• Kutadgu Bilig’de Arapça ve Farsça kelime-
ler kullanýlmamýþtýr.  (   )

• Divân-ý Hikmet alegorik bir eserdir. (   )
• Atebetü’l- Hakayýk’ta Hakaniye lehçesinin

özellikleri görülür. (   )
• Divânü Lûgâti’t-Türk mesnevi tarzýnda

yazýlmýþtýr. (   )
• Kutadgu Bilig Türk edebiyatýnda siyasetna-

me türünün ilk örneðidir. (   )

• Divân-ı Hikmet din dýþý konularýn iþlendiði
bir mesnevidir. (   )

• Atebetü’l- Hakâyýk "Hakikatlerin Eþiði"
anlamýna gelir. (   )

• Divânü Lûgâti’t-Türk Türkçenin bilinen ilk dil
bilgisi kitabýdýr. (   )

5. Aþaðýdaki noktalý yerlere uygun sözcükleri
yazýnýz.

• 1069 yýlýnda ………………….. lehçesiyle
yazýlan ………………………… adlý eser Karahanlý
hükümdarý ……………………………. sunulmuþtur.

• Divân-ý Hikmet ....................................
tarafýndan kaleme alýnmýþtýr. Eser,...........................
.......................................Þiirinin baþlangýcý kabul
edilir.

6. Aþaðýdakilerden hangisi Divanü Lûgâti’t-
Türk’ün özelliklerinden biri deðildir?

A) Türkçenin ilk sözlüðüdür.
B) Araplara Türkçe öðretmek amacýyla

Kaþgarlý Mahmut tarafýndan yazýlmýþtýr.
C) Kaþgarlý Mahmut eserini yazarken birçok

Türk boyunu gezerek derlemeler yap-
mýþtýr.

D) Divân-ý Hikmet’le ayný yüzyýlda yazýlmýþtýr.
E) Kaþgarlý Mahmut eserinde sözcükleri

örnekleyen atasözleri ve þiirler kullan-
mýþtýr.

7. Aþaðýdaki piramidin ilk basamaðýnda Türk
edebiyatýnýn yazýlý ilk ürünü verilmiþtir. Siz de
Kutadgu Bilig, Divân-ý Hikmet, Divânü Lûgati’t-
Türk ve Atebetü’l- Hakâyýk’ýn yazýlýþ tarihlerini
dikkate alarak bu eserlerin isimlerini piramidin
basamaklarýna yazýnýz.

(72. sayfadaki 2. etkinliðe yöneliktir.)
Ana hatlarýyla tasavvuf düþüncesini ve tasavvufi kavramlarý araþtýrýnýz. Araþtýrma sonuçlarýný defterinize yazýnýz.

(73. sayfadaki 3. etkinliðe yöneliktir.)

Yunus Emre’nin hayatýný konu alan VCD ya da DVD temin ediniz.

(72. sayfadaki 1. etkinliðe yöneliktir.)

13 -14. yy.’da Anadolu’da meydana gelen sosyal ve siyasi olaylarla ilgili bir sunum hazýrlayýnýz.

(73. sayfadaki 4. etkinliðe yöneliktir.)

Yunus Emre’nin bestelenmiþ bir ilahisini ezberleyiniz.

Köktürk Yazýtlarý
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II
Ala gözlerini sevdiðim dilber,
Yurtlarýnýz çayýr çimen, pýnar mı?
Mevlam güzelliði hep sana vermiþ,
Seni gören baþkasýna döner mi?

Sallaný sallaný gelmiþ pýnara,
Kadir mevlam iþimizi onara,
Gün doðmadan þavkýn düþmüþ pýnara,
Gün üstüne bir gün daha doðar mý?

Kýrmýzý güllerden rengin almýþsýn,
Güzellikte kemâlini bulmuþsun,
Sallaný sallaný suya gelmiþsin,
Güzel, senin ziyaretin pýnar mý?

Karacaoðlan der: Ermediler mi?
Tomurcuk güllerini dermediler mi?
Seni sevdiðine vermediler mi?
Âþýðýn aðlatan güzel güler mi?

Karacaoðlan

I
Gözüm seni görmek için,
Elim sana ermek için,
Bugün caným yolda kodum,
Yarýn seni bulmak için.

Bugün caným yolda koyam,
Yarýn ivazým veresin.
Arz eyleme uçmaðýný hiç,
Arzum yok uçmak için.

Benim uçmak neme gerek,
Hergiz gözüm ona bakmaz.
Uþbu benim zârýlýðým,
Degüldürür bir bað için.

Yunus hasretdürür sana, 
Hasretini göster ona,
Ýþin zulüm deðil ise,
Dâd eylegil istedi çün.

Yunus Emre

• Aþaðýdaki þiirlerde “aþk” temasýnýn nasýl iþlendiðini belirleyiniz. Sonuçlarý sözlü olarak ifade ediniz.

13 -14. yy. da Anadolu’da meydana gelen sosyal ve siyasi olaylarla ilgili çalýþmanýzý sýnýfta sununuz.
Bu yüzyýllarda meydana gelen en önemli olaylarý maddeler hâlinde tahtaya yazýnýz.

Araþtýrma sonuçlarýnýza göre genel hatlarýyla tasavvuf düþüncesinin özelliklerini belirtiniz, tasavvufi
kavramlarý açýklayýnýz. Sonuçlarý renkli kartona yazarak sýnýf panosuna asýnýz.

33 ..   OOğğuuzz  TTüürrkkççeessiinniinn  AAnnaaddoolluu’’ddaakkii   İİ llkk  ÜÜrrüünnlleerr ii   ((XXII II II   --   XXIIVV..   yyyy.. ))

aa..   CCooşşkkuu  vvee  HHeeyyeeccaannıı   DDii llee  GGeett ii rreenn  MM eett iinnlleerr   ((ŞŞii ii rr ))
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MAVÝ GÖK ORDA MI?
Kuþlar hazýr
Öncü havalanmak üzre
Þehri gelen bir mevsime býrakýyorlar
O vapur hâlâ hýnca hýnç
Kim bilir her biri hangi dünyaya saðýr
Çok geçmez aradan.

Cahit ZARÝFOÐLU

ÝLAHÝ

Aþkýn âþýklar öldürür,
Aþk denizine daldýrýr,
Tecelli ile doldurur,
Bana seni gerek seni.

Yunus Emre

ÝLAHÝ

Aþkýn aldý benden beni, 
Bana seni gerek seni.
Ben yanaram dün ü günü, 
Bana seni gerek seni.

Ne varlýða sevinirim, 
Ne yokluða yerinirim,
Aþkýn ile avunurum,
Bana seni gerek seni.

Aþkýn âþýklar öldürür,
Aþk denizine daldýrýr,
Tecelli ile doldurur,
Bana seni gerek seni.

Aþkýn zincirini üzem,
Deli olam daða düþem,
Sensin dün ü gün endiþem,
Bana seni gerek seni.

Sûfîlere sohbet gerek, 
Ahilere ahret gerek,
Mecnun’lara Leyla gerek, 
Bana seni gerek seni.

Cennet cennet dedikleri,
Bir ev ile birkaç huri,
Ýsteyene vergil onu,
Bana seni gerek seni.

Yusuf eðer hayalini,
Düþde göreydi bir gece, 
Terk ede idi mülklerin,
Bana seni gerek seni.

Yunus çaðýrýrlar adým,
Gün geçtikçe artar odum,
Ýki cihanda maksudum, 
Bana seni gerek seni.

Yunus Emre Divaný
hzl.: Mustafa TATÇI

1.Metin 

Yunus Emre’nin anlatýldýðý VCD veya DVD’yi sýnýfta izleyiniz.
1. Sosyal, kültürel ve dinî yapı ve insan anlayışı gibi hususlardan hareketle okuduğunuz ilahiden,

ilahinin yazıldığı dönemin zihniyeti ile ilgili çıkarımlarda bulununuz.
2. a. Yukarýdaki ilahinin kafiye ve rediflerini bularak tahtaya yazýnýz. Kafiye ve rediflerin ahenge katkýsýný

belirleyiniz.
b. Þiirin ölçüsünü ve kalýbýný bularak defterinize yazýnýz. 
c. Ýlahi’yi düz yazý gibi okuyabilir misiniz? Neden?

3. a. Aþaðýdaki þiirleri ses ve söyleyiþ bakýmýndan karþýlaþtýrýnýz. Sonuçlarý sözlü olarak ifade ediniz.

b. Yukarýdaki þiirlerden hangisini daha kolay ezberlersiniz? Neden?

4. Ýncelediðiniz ilahiyi ezgiyle veya varsa besteli hâliyle sýnýfta okuyunuz.

Yunus Emre’nin ezberlediðiniz ilahisini ezgiyle sýnýfta okuyunuz.



74

1. Dörtlük

2. Dörtlük

3. Dörtlük

4. Dörtlük

5. Dörtlük

6. Dörtlük

7. Dörtlük

8. Dörtlük

TEMA:

Ýþlediðiniz konuyla ilgili “100 Eser” den aþaðýda verileni okuyunuz. Eserin karþýsýna istenilen bilgi-
leri yazýnýz.

Nu. ESER ESERÝN YAZARI ESERÝ OKUDUM

1 YUNUS EMRE DÝVANI’NDAN
SEÇMELER

YUNUS EMRE

4. a. Þiiri yapý bakýmýndan inceleyiniz. Sonuçlarý sözlü olarak ifade ediniz.

b. Þiirin  her biriminde neler anlatýldýðýný aþaðýdaki tabloya kýsaca yazarak temasýný belirleyiniz.

5. Þiirde “aþk, âþýk, tecellî, sûfî” kavramlarý hangi düþünceyi yansýtmaktadýr? Sözlü olarak ifade edi-
niz.

6. Þiirde aþk nelere benzetilmiþtir? Neden?

7. Þiirdeki kiþi adlarýný bulunuz. Kiþi adlarý þiirde hangi amaçla kullanýlmýþtýr? Sözlü olarak ifade ediniz.

8. Ýncelediðiniz ilahiden Yunus Emre’nin fikrî ve edebî yönü hakkýnda çýkarýmlarda bulununuz. Çýkarým-
larýnýzý aþaðýdaki  þemaya yazýnýz.

9. Sizce okuduðunuz ilahide Yunus Emre’yi en güzel ifade eden dize hangisidir? Neden?

(81. sayfadaki 6. etkinliðe yöneliktir.)

Ýslamiyetin kabulü ile Türk toplumunda görülen kültürel deðiþimleri araþtýrýnýz. Sonuçlarý kýsaca defterinize yazýnýz.
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NEFES
Beglerimüz elvan gülün üstine,
Aglar gelür þahum Abdal Mûsâ’ya.
Urum abdallarý postun egnine,
Baglar gelür þahum Abdal Mûsâ’ya.

Urum abdallarý gelür dost deyü,
Egnimüzde aba hýrka post deyü,
Hastalarý gelür derman isteyü,
Saglar gelür þahum Abdal Mûsâ’ya.

Hind’den bazergânlar gelür yayunur,
Piþer lokmalarý açlar doyunur,
Âþýklarý gelür bunda soyunur,
Erler gelür þahum Abdal Mûsâ’ya

Meydanýnda dara durmýþ gerçekler,
Çalýnur koç kurbanlara býçaklar,
Dögilür kudüm açýlur sancaklar,
Tuglar gelür þahum Abdal Mûsâ’ya.

Benüm bir istegüm vardur Kerim’den,
Münkir bilmez evliyânun hâlinden,
Kaygusuz’am ayrý düþdüm pîrimden,
Aglar gelür þahum Abdal Mûsâ’ya 

Kaygusuz Abdal
hzl.: Ý. Zeki EYÜBOÐLU

2. Metin 

... gülün üstine
Aglar gelür þahum Abdal Mûsâ’ya
... postun eðnine
Baglar gelür þahum Abdal Mûsâ’ya

... Kerim’den

... hâlinden

... pîrimden
Aglar gelür þahum Abdal Mûsâ’ya

... gelür yayýnur

... açlar doyýnur

... soyýnur
Erler gelür þahum Abdal Mûsâ’ya

... gerçekler

... býçaklar

... sancaklar
Tuglar gelür þahum Abdal Mûsâ’ya

... dost deyü

... post deyü

... isteyü
Saglar gelür þahum Abdal Musa’ya

1. a. Okuduðunuz nefeste geçen ve aralarýnda ses iliþkisi olan bazý ek ve kelimeler aþaðýda verilmiþtir.
Bunlarý okuyunuz.

b. Bu sözcükler ve eklerin belirli bir iliþki içerisinde verilmesi þiire nasýl bir katký saðlar? Sözlü olarak
ifade ediniz.

c. Sözcükler ve ekler arasýndaki kafiye, redif iliþkisini belirleyerek defterinize yazýnýz.

2. Nefesin yapý özelliklerini aþaðýda belirtildiði þekilde inceleyeniz. Sonuçlarý tahtaya yazýnýz.

a. Þiirin birim deðerini ve sayýsýný belirleyiniz.

b. Birimlerde anlatýlanlarý ve þiirin temasýný belirleyiniz.
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3. a. Þiirde geçen “þah, abdal, aba, hýrka, post, âþýk, evliyâ, pîr” kavramlarý hangi düþünce sisteminin
etkisini gösterir? Sözlü olarak ifade edeniz.

b. “Þah, abdal, aba, hýrka, post, âþýk, Hak, Kerim, evliyâ, pîr” gibi kavramlarýn daha önce iþlediðiniz
Göktürk Yazýtlarý’nda ve Uygur metinlerinde yer almamasýnýn sebebi nedir? Sözlü olarak ifade ediniz.

4. a. Aþaðýda verilen sözcüklerdeki altý çizili seslerin özelliði nedir? Bu sesler þiire nasýl bir katký
saðlamýþtýr? Sözlü olarak ifade ediniz.

âþýklarý      evliyânýn hâlinden pîrimden Mûsâ’ya 

b. Bu seslerin daha önce iþlediðiniz Köktürk Yazýtlarý’nda bulunup bulunmadýðýný belirleyiniz.
Sonuçlardan hareketle bu ses deðerlerinin Türkçenin hangi döneminde kullanýldýðýyla ilgili çýkarýmda bulu-
nunuz. Sonuçlarý sözlü olarak ifade ediniz.

5. Þiirde geçen “dara durmak” hangi anlamda kullanýlmýþtýr? Sözlü olarak ifade ediniz.

6. Nefeste geçen kiþi adlarýný bulunuz. Kiþi adlarý þiirde hangi amaçla kullanýlmýþtýr? Sözlü olarak ifade
ediniz.

7. Metinden yola çýkarak Kaygusuz Abdal’ýn fikrî ve edebî yönü hakkýnda çýkarýmlarda bulununuz.
Sonuçlarý aþaðýdaki þemaya yazýnýz.

8. Nefeste Kaygusuz Abdal’ý en güzel ifade eden dize ve sözcük sizce hangisidir? Neden?

9. Ýncelediðiniz nefesi besteleyerek sýnýfta okuyunuz.

10. Ýncelediðiniz þiire niçin “nefes” dendiðini beyin fýrtýnasý yöntemiyle tartýþýnýz. Sonucu defterinize
yazýnýz.

KAYGUSUZ ABDAL
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GAZEL

Acep bu derdümün dermâný yok mý
Ya bu sabr itmegün oraný yok mý

Yanaram mumlayýn baþdan ayaga 
Nedür bu yanmagýn pâyâný yok mý

Güler düþmen benüm agladuguma 
Acep þol kâfirin imâný yok mý

Delüpdür cigerümi gamzen oku
Ara yürekde gör peykâný yok mý

Su gibi kanumu topraga kardun
Ne sanursýn garîbün kaný yok mý

Cemâli-i hüsnüne maðrûr olursýn
Kemal-i hüsnünün noksâný yok mý

Begüm Dehhânî’ye ölmezdin öndin
Tapuna irmegün imkâný yok mý

Hoca Dehhânî

... oraný yok mý

... pâyâný yok mý

... imâný yok mý

... peykâný yok mý

... kâný yok mý

... noksâný yok mý

... imkâný yok mý

3. Metin

1. Aþaðýdaki söyleyiþlerin þiire katkýsýný açýklayýnýz.

2. Þiirdeki uzun ses deðerlerini önce kýsa sesmiþ gibi daha sonra okunmasý gerektiði gibi okuyunuz. Ýki
okunuþ arasýndaki farklýlýklarý belirleyiniz. Sonuçlarý sözlü olarak ifade ediniz.

3. Þiirin her biriminde neler anlatýldýðýný kýsaca defterinize yazýnýz. Yazdýklarýnýzdan hareketle þiirin
temasýný belirleyiniz.

4. Þair, gazelini nasýl bir ruh hâli içerisinde yazmýþtýr? Þairin ruh hâlini en iyi ifade eden beyit sizce
hangisidir? Neden?

Genç Kadýn (Levnî , XVIII. yy. )
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ÝLAHÝ GAZEL

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

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

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

Nazým Þekli

Nazým Birimi

Kafiye Þemasý

Ölçü

Tema

5. Ýncelediðiniz ilahi ile Hoca Dehhânî’nin gazelini aþaðýdaki ölçütlere göre karþýlaþtýrýnýz.

Benzerlikler 

Farklýlýklar 
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Benzetme
(Teþbih)

Eðretileme
(Ýstiare)

Zýtlýk
(Tezat)

Soru sorma
(Ýstifham)

Yanaram mumlayýn baþdan ayaga 

Delüpdür cigerümi gamzen oku

Acep þol kâfirin imâný yok mý

Ara yürekde gör peykâný yok mý

HOCA DEHHÂNÎ

6. a. Aþaðýdaki söz sanatlarýnýn þiirde nerelerde geçtiðini ve nasýl yapýldýðýný belirleyerek aþaðýdaki
tabloya yazýnýz.

b. Mum, kâfir, gamze ve peykân imgelerinin (mazmun) geçtiði mýsralar aþaðýda verilmiþtir. Bu imgelerin
þiirde hangi anlamda kullanýldýðýný belirleyerek defterinize yazýnýz.

7. Þiiri tekrar okuyunuz. Hissettiklerinizi aþaðýdaki þemaya yazýnýz. 

8. Ýncelediðiniz gazelden hareketle Hoca Dehhânî’nin fikrî ve edebî yönü hakkýnda çýkarýmlarda bulu-
nunuz. Çýkarýmlarýnýzý aþaðýdaki þemaya yazýnýz.

Hoca Dehhânî ile Yunus Emre karþýlaþsa aralarýnda nasýl bir konuþma geçer? Konuþmaya ilk önce kim
baþlar? Aralarýndaki diyaloglarý defterinize yazýnýz. Beðendiðiniz diyaloglarý sýnýfta canlandýrýnýz.

Hissettiklerim
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KOÞUK
Türlüg çeçek yarýldý         
Barçýn yadhým kerildi      
Uçmak yeri körüldi          
Tumluð yana kelgüsüz   

Günümüz Türkçesiyle
Türlü çiçekler açýldý.
Ýpek kumaþtan yaygý serildi
Cennetin yeri görüldü.     
Kýþ gene gelecek deðildir.

KOÞUK
Yüknüp manga imledi     
Közüm yaþýn yamladý     
Baðrým baþým emledi       
Eklin bolup ol keçer   

Günümüz Türkçesiyle
Boyun eðip bana iþaret etti.
Gözüm yaþýný sildi.  
Baðrýmýn yarasýný çoðalttý. 
Konuk olup geçti.

ÝLAHÝ
Ben yürürem yana yana,
Aþk boyadý beni kana,
Ne âkýlem ne dîvâne,
Gel gör beni aþk neyledi.

Geh eserem yiller gibi,
Geh tozaram yollar gibi,
Geh akaram seller gibi,
Gel gör beni aþk neyledi.

Akar sulayýn çaðlaram,
Dertlü ciðerüm daðlaram,
Þeyhüm anuban aðlaram,
Gel gör beni aþk neyledi.

Ya elüm al kaldur beni,
Ya vasluna irdür beni,
Çok aðlatdun güldür beni,
Gel gör beni aþk neyledi.

Ben yürürem ilden ile,
Þeyh soraram dilden dile,
Gurbetde hâlüm kim bile,
Gel gör beni aþk neyledi.

Miskîn Yûnus bîçâreyem,
Baþtan ayaða yâreyem,
Dost ilinden âvâreyem,
Gel gör beni aþk neyledi.

Yunus Emre

VESÎLETÜ’N - NECÂT’tan
Allah adýn zikr idelüm evvelâ
Vâcib oldur cümle iþde her kula

Allah adýn her kim ol evvel ana
Her iþi âsân ider Allah ana

Allah adý olsa her iþin öni
Hergiz ebter olmaya anun soný

Allah adýn her nefesde di müdâm
Allah adýyla olur her iþ temâm

Bir kez Allah dise þevk ile lisân
Dökilür cümle günâh misl-i hazân

Ýsm-i pâkin pâk olur zikreyleyen
Her murâda irüþür Allah diyen

Aþk ile gel imdi Allah diyelüm
Derd ile göz yaþile âh idelüm

Ola kim rahmet kýla ol pâdiþâh
Ol Kerîm ü ol Rahîm ü ol Ýlâh

Birdür ol birliðine þek yokdurur
Gerçi yanlýþ söyleyenler çok durur

Cümle âlem yoð iken ol var idi
Yaradýlmýþdan ganî Cebbâr idi

Süleyman Çelebi

• Aþaðýda Ýslamiyet öncesi ve sonrasý Türk þiirine ait örnekler verilmiþtir. Bu örneklerden hareketle her
iki döneme ait Türk þiirini sonraki sayfada belirtilen ölçütlere göre karþýlaþtýrýnýz. Sonuçlarý verilen tabloya
yazýnýz.
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Araþtýrýp defterinize yazdýðýnýz Ýslamiyetin kabulü ile Türk toplumunda görülen kültürel deðiþmeleri
sözlü olarak ifade ediniz.

ÝSLAMÝYET ÖNCESÝ TÜRK ÞÝÝRÝ ÝSLAMÝYET SONRASI TÜRK ÞÝÝRÝ

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

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

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

Benzerlikler 

Farklýlýklar 

Nazým Þekli

Nazým Birimi

Kafiye Þemasý

Ölçü

Tema

Zihniyet

Dil ve Ses
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Vahdet-i vücûd

Mâsiva

Fenâfillah

Ýnsan-ý kâmil

Nefis mertebelerini tamamlayýp kemale ulaþmýþ kiþi.

Varlýk tektir. Bu tek varlýk, mutlak varlýk olan Allah’týr.

Allah dýþýndaki her þey yani kesret (çokluk) âlemi. 

Nefsin arzularýndan geçip varlýðýný Allah için görmektir.
Kul bu makamlarda kendinden ve sýfatlarýndan fâni olarak
Hakk’ýn sýfatlarýyla beka bulur.

1.Aþaðýdaki kavram - taným eþleþtirmelerini yapýnýz.

2. Aþaðýdakilerden hangisi Yunus Emre için söylenemez?

A) Eserleriyle çaðýný ve kendinden sonraki dönemleri etkilediði
B) Þiirlerinde hem aruz hem hece ölçüsünü kullandýðý
C) Risâletü’n Nushiyye ve Divan olmak üzere iki eserinin olduðu
D) Þiirlerinde tasavvuf, sevgi, hoþgörü gibi konularý iþlediði
E) Arapça ve Farsça kelimeleri sýkça kullandýðý

3. Aþaðýdakilerden hangisi 13. yüzyýlda Anadolu’da meydana gelen sosyal ve siyasi huzursuzluk-
larýn sebeplerinden deðildir?

A) Babai isyanlarý
B) Moðol istilasý
C) Ýnanç ve kültür farklýlýklarý
D) Osmanlý Devleti’nin sürekli toprak kaybetmesi
E) Haçlý seferleri

4. 13. yüzyýl þiir dilinin özellikleriyle ilgili verilen cümlelerin karþýsýna yargýlar doðru ise “D”, yanlýþ
ise “Y”  yazýnýz.

• Yunus Emre’nin dili dönemin diðer sanatçýlarýna göre daha sadedir. (  )

• Bazý kelimeler ve ekler zaman içinde deðiþmiþ, söyleyiþ farklýlýklarý oluþmuþtur. (  )

• Bu yüzyýlda oluþmaya baþlayan Divan þiirinde Arapça ve Farsça kelimeler kullanýlmýþtýr. (  )

• Bu dönem þiirlerinde kullanýlan tasavvufi terimler Türkçedir. (  )

5. Aþaðýdakilerden hangisi XIII- XIV. yüzyýl mutasavvýflarýndan birisi deðildir?

A) Âþýk Paþa B) Yunus Emre C) Süleyman Çelebi

D) Hacý Bektâþ-ý Velî E) Mevlânâ
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6. Aþaðýdaki noktalý yerlere uygun sözcükleri yazýnýz.
• Tasavvufun asýl amacý insaný olgunlaþtýrmak ve onu ………………………..yapmaktýr.

• Tasavvuf okullarýna ………………veya ………………denir.

• Tasavvufta önemli olan Allah aþkýdýr. Buna da………………………….denir.

• Tekke öðrencisine ………………… ya da ………………………denir.

7. Aþaðýdaki kavramlarý tasavvufi düþünceye göre tanýmlayýnýz.

• Meyhane:………………………………………………………………………...........................................

• Maþuk :………………………………………………………………………............................................

• Saki :…………………………………………………….………………………....................................

• Çile :…………………………………………………………………………….............……................

8. Aþaðýdakilerden hangisi Yunus Emre ile Mevlânâ’nýn ortak özelliklerinden birisi deðildir?

A) 13. yüzyýlda yaþamýþ olmalarý
B) Genellikle dinî - tasavvufi konularý iþlemeleri
C) Ýçinde yaþadýklarý toplumu derinden etkilemeleri
D) Engin bir hoþgörüye sahip olmalarý 
E) Eserlerini sadece Türkçe ile yazmalarý

(86. sayfadaki 2., 93. sayfadaki 3., 102. sayfadaki 1. ve 107. sayfadaki 1. etkinliðe
yöneliktir.)

Battalnâme, Dâniþmendnâme ve Deli Dumrul hikâyesinin yazýya geçirildiði; Cemþid ü Hurþid mes-
nevisinin yazýldýðý dönemi ve bu dönemlerin sosyal özelliklerini araþtýrýnýz. Sonuçlarý defterinize yazýnýz.

(110. sayfadaki 2. etkinliðe yöneliktir.)

Olay çevresinde oluþan edebî  metinler iþlendikten sonra bu metinlerden herhangi birini sýnýfta can-
landýrmak üzere hazýrlýk yapýnýz.

ÖZ ELEÞTÝRÝ TABLOSU

Bu bölümden önce Yunus
Emre, Hoca Dehhânî ve
tasavvuf hakkýnda

Bu bölümde Yunus Emre, Hoca Dehhânî ve tasavvuf ilgili

neler biliyordum? neler öðrendim? neleri kavrayamadým?

kavrayamadýklarýmý nasýl öðrenebilirim?
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1. Metin

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Daha önce beðenerek izlediðiniz bir filmde, okuduðunuz bir kitapta ya da dinlediðiniz bir olayda geçen
aþk veya kahramanlýk hikâyesi hatýrlayýnýz. Kahramanlarýn kiþilik özellikleri ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?

“Deniz kenarý, ben, gün batýmý” sözcükleri etrafýnda geliþen kýsa bir hikâye yazýnýz.

BATTALNÂME

(Simbat adlý bir kâfir beyinin tutulup yok edilmesini ve hisarýnýn fethini anlatan aþaðýdaki parça 15.
yüzyýldan kalma Battal Gazi destanýndan alýnmýþtýr.

Simbat kâfiri harap bir kaleyi tamir ettirip yerleþmiþ ve etraftaki Müslümanlara dehþet saçmaya
baþlamýþtýr. Battal Gazi, "Onun þerrini bu iklimden defetmeðe" karar verir.)

Seyyit hemen yola çýktý. Geldiler, gördüler. Bir on bin kadar var Frenk, konmuþlar, otururlar.
Seyyit, yüz kiþiyi dört yol eyledi, yirmi beþ kiþi, dört yandan dün buçuðunda davlumbaz urdular, baskýn

yaptýlar. Frenk askeri, birbirini kýrdýlar. Seyyit, vakit vakit bir taraftan naðra ururdu. Erteye deðin, kâfirler
birbirleriyle cenk eylediler. Cenk arasýnda Battal, Simbat’a eriþti. Bir vuruþ ile yýktý. Üstüne saldýrdýlar.
Ortadan Simbat’ý aldýlar. Lakin artýk durmadý, kaleye çýktý, kapýyý kapadý. Çerisi sindi, tarumar oldu. On bin
erin malýn aldýlar, bir yere topladýlar.

Seyyit, yürüdü kaleyi dolaþtý ki fýrsat bula, kaleyi ala. Bir yere vardý, gördü ki su gider. Ol suyu gözetti.
Su geldi, bir deliðe girdi. Seyyit eyitti:

"Ýþbu su hisara gider, eðer çare olursa iþ bundan olur." dedi. Hemen atýn bir yere kodu, elbisesini

bb..   OOllaayy  ÇÇeevvrreessiinnddee  OOlluuşşaann  EEddeebbîî   MM eett iinnlleerr
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çýkardý. Allahuteala’ya sýðýndý, o su deliðinden içeri girdi. Gide gide su geldi, bir sarnýca döküldü. Seyyit
dahi sarnýca düþtü. Gayet soðuk idi. Hayli zahmet çekti. Hele nazar kýldý, bir merdiven gördü ki o merdi-
venden taþra çýktý.

Yatsý vaktiydi. Biraz durdu, gördü bir kadýn suya geldi. Seyyit’i gördü ol dem düþtü, aklý baþýndan gitti.
Bir zamandan sonra aklý baþýna geldi, gözün
açtý, yine Seyyit’i gördü. Meðer biçarenin bir
oðlu gitmiþ, Tanrý Taâlâ Seyyit’i onun
suretinde gösterdi. Kadýn eydür:

- Caným oðul, þimdiye dek kande idin, dedi.
Seyyit’in üstüne düþtü.

Seyyit dahi:
- Caným ana, dedi. Söz söyleyecek vakit

deðil. Üþüdüm, beni eve ilet ve hem dahi beni
kimseye söyleme!

Karýcýk, sevindiðinden aðlayý aðlayý evine
geldi. Seyyit eydür:

- Caným ana, bastýr beni, biraz yatayým,
dedi.

Andan sonra yattý. Karý, bulduðu nesneler-
den üstünü örttü. Kapýyý muhkem berkitti.
Yanýnda oturdu. Seyyit biraz uyudu, hele
kendiye geldi, uyandý. Eydür:

- Caným ana, karným açtýr, nesnecik getir
yiyeyim, dedi.

Karý durdu, geldi. Yumurta piþirip üzüm
pekmez getirdi. Seyyit yedi, karnýný doyurdu,
andan taþra çýktý. Frenk oðlunun elbisesini
giymiþ (olarak) sürdü, Simbat lainin sarayýna geldi. Gördü ki içmiþ mest olmuþ laflar urur. Eydür:

-Erte aþaðý ineyim… Ne Battal koyam ne halifesin koyam! Her kim elime gelirse öldüreyim. Göreyim
Battal’ýn tanrýsý bana neyler! 

Andan mest olup yattý, uyudu.
Kullar daðýldý. Seyyit, bir karanlýkça yerde kaldý. Sabreyledi, âlem düþmanlardan boþalýnca hemen

Allah’a sýðýnýp Simbat’ýn üstüne geldi. Meðer baþ ucunda bir Hindî kýlýç vardý, aldý. Dahi, Simbat uyurdu.
Hemen lain gözün açýp banlayu eydür:

- Sen kimsin? 
Seyyit eyitti:
- Seyyit Battal Gazi’yim... Tez iman getir! Yoksa sen bilirsin! 
Melun diledi ki çaðýra... Hemen berkçe boðazýn sýktý. Komadý ki çaðýra. Ol dem berkçe baðladý, getir-

di kale kapýsýna. Kapýda kýrk kiþi vardýr. Kamusu sarhoþ yatmýþlardý. Ol dem hançer çýkarýp baþlarýný kesti.
Kapýnýn kilidini sýndý, önüne çýktý. Bir naðra urdu, haykýrdý. Müslümanlar iþittiler, bindiler, seðirttiler. Kale
halký birbirine dokundu.

Simbat melunu dine davet eyledi, çare olmadý. Kapý önüne astý. Erteye deðin kýlýç yürüttü. Çünküm
erte oldu, Malatya’dan üç yüz gazi çýkageldi. Seyyit’in elin öpüp görüþtüler. Kalenin fethine gayet saz oldu-
lar. Çokluk mal buldular. Seyyit, gazilere bahþeyledi. Simbat’ýn kýzýný Hüseyin Ýbn-i Ali’ye verdi. Kaleyi
harap kýldý. Andan yine Malatya’ya geldiler. 

Ahmet KABAKLI
Türk Edebiyatý

Süvari (Askerî Müze, Ýstanbul)
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Metnin Yapýsýný
Oluþturan Ögeler

Metnin Yapýsýný Oluþturan 
Ögeler Arasýndaki Ýliþki

1. a. Metinde geçen olaylarý ve metne bütünlük kazandýran olay örgüsünü defterinize yazýnýz.

b. Olay örgüsünden hareketle metnin temasýný bularak aþaðýya yazýnýz.

a. Araþtýrma sonuçlarýndan hareketle Battalnâme’nin yazýya geçirildiði dönemin sosyal özellikleriyle
metnin temasýný karþýlaþtýrýnýz. Sonuçlarý sözlü olarak ifade ediniz. 

b. Battalnâme’de olayýn yaþandýðý dönemin günlük hayatý ile ilgili unsurlarý belirleyiniz. Sonuçlarý
sözlü olarak belirtiniz.

2. Günümüzde, Battalnâme’nin temasýyla benzerlik gösteren yerli ve yabancý örneklere (film, roman,
hikâye, tiyatro vb.) rastladýnýz mý? Bulduðunuz örneklerden hareketle Battalnâme’nin temasýnýn evrensel-
liðiyle ilgili çýkarýmlarda bulununuz. Sonuçlarý tahtaya yazýnýz.

3. Metnin yapýsýný oluþturan ögeleri ve bu ögeler arasýndaki iliþkiyi belirleyerek ilgili yerlere yazýnýz.

Tema:



87

KAHRAMAN ADI Bat t al  Gazi Simbat Kadýn

Kahraman nasýl bir
insandýr?

Kahraman duraðan
mýdýr, dinamik midir? 

Destanýn hangi kýsmý
sizin kahraman hak-
kýnda böyle düþünme-
nize neden oldu?

Sosyal ortam ve çevre
bu kahramanı nasýl
etkilemiþtir?

Bu kahramanın sizin
toplumsal yapýnýzdan
farký var mý?

Bu kahramanın  diðer
kahramanlar üzerinde
etkisi var mý?

Kahraman kendi kiþi-
liðinin farkýnda mý?
Yani sizin düþündükle-
rinizi kendi hakkýnda
düþünüyor mu? 

Sizce gerçek hayatta
bu destandaki kahra-
man gibi davranan biri
olabilir mi?

4. Battal Gazi Destaný’ndaki kahramanlarýn özelliklerini belirleyip aþaðýda verilen çözümleme tablosun-
daki sorularý cevaplayýnýz.
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M e k â n Z a m a n

Mekânýn ve
Zamanýn Anlatýldýðý

Cümleler

Mekânýn ve
Zamanýn Anlatýmý

"… Seyyit atýndan indi. Üç yirden kolanýn berkitdi. Bir nara urdý kim yirler sarsýldý. Kendözin Kayser’in

leþkerine urdý. Her yire kim uðradý, târumar kýldý. Âdem kaný seyl gibi akdý. Çünkim ahþam irdi. Yine çeri-

den çýkdý. Daða yörüyivirdi. Bu yana Kayser çerisine katý korký düþdi."

5. Metinde zaman ve mekânýn anlatýldýðý cümleleri tespit ediniz. Bu cümlelerde zaman ve mekânýn nasýl
anlatýldýðýný aþaðýdaki tabloya yazýnýz.

6. a. Metnin anlatýcýsý kimdir? Anlatýcýnýn bakýþ açýsý hakkýnda çýkarýmlarda bulunarak tahtaya yazýnýz.

b. Metnin anlatýcýsý siz olsaydýnýz olayý nasýl anlatýrdýnýz? Sözlü olarak ifade ediniz.

7. Metindeki tasvirleri bulunuz. Tasvirlerin metindeki iþlevini belirleyiniz.

8. Aþaðýda Battalnâme’den özgün bir bölüm verilmiþtir. Metin parçasýný günümüz Türkçesine aktarýnýz.

Altý çizili sözcükleri de dikkate alarak iki metni dil özellikleri bakýmýndan karþýlaþtýrýnýz. Sonuçlarý maddeler

hâlinde tahtaya yazýnýz.

Tasvirler Tasvirlerin Ýþlevleri
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DUHA KOCA OÐLU DELÝ DUMRUL 
DESTANINI BEYAN EDER
Günümüz Türkçesiyle

Meðer hâným, Oðuz’da Duha Koca
oðlu Deli Dumrul derlerdi bir er var idi.
Bir kuru çayýn üzerine bir köprü yaptýr-
mýþtý. Geçeninden otuz üç akçe alýrdý,
geçmeyeninden döve döve kýrk akçe
alýrdý. Bunu niçin böyle ederdi? Onun
için ki benden deli, benden güçlü er var
mýdýr ki çýksýn benimle savaþsýn der;
benim erliðim, bahadýrlýðým, kahra-
manlýðým, yiðitliðim Ruma, Þama
gitsin, ün salsýn, der idi.

Meðer bir gün köprüsünün yanýnda
bir bölük oba konmuþtu. O obada bir
iyi, güzel yiðit hasta düþmüþtü. Allah’ýn
emriyle o yiðit öldü. Kimi oðul diye, kimi
kardeþ diye aðladý. O yiðit üzerine
dehþetli kara feryat koptu.

Ansýzýn Deli Dumrul dört nala
yetiþti. Der: Bre kavatlar, ne aðlýyorsu-
nuz, benim köprümün yanýnda bu
gürültü nedir, niye feryat ediyorsunuz,
dedi. Dediler: Hâným, bir güzel
yiðidimiz öldü, ona aðlýyoruz, dediler.
Deli Dumrul der: Bre, yiðidinizi kim
öldürdü? Dediler: Vallah bey yiðit, Allah
Teala’dan buyruk oldu, al kanatlý Azrail
o yiðidin canýný aldý. Deli Dumrul der:
Bre, Azrail dediðiniz ne kiþidir ki
adamýn canýný alýyor? Ya Kadir Allah,
birliðin varlýðýn hakký için Azrail’i benim
gözüme göster, savaþayým, çekiþeyim,
mücadele edeyim, güzel yiðidin canýný
kurtarayým, bir daha güzel yiðidin
canýný almasýn, dedi. Çekildi, döndü.
Deli Dumrul evine geldi.

Hak Teala’ya Dumrul’un sözü hoþ
gelmedi. Bak bak, bre deli kavat,
benim birliðimi tanýmýyor, birliðime
þükür kýlmýyor, benim ulu dergâhýmda
gezsin, benlik eylesin, dedi. Azrail’e
buyruk eyledi kim ya Azrail, var ve o
deli kavatýn gözüne görün, benzini sarart, dedi, canýný hýrýldat al, dedi.

Deli Dumrul kýrk yiðit ile yiyip içip otururken ansýzýn Azrail çýkageldi. Azrail’i ne çavuþ gördü ne kapýcý.
Deli Dumrul’un görür gözü görmez oldu, tutar elleri tutmaz oldu. Dünya âlem Deli Dumrul’un gözüne
karanlýk oldu. Çaðýrýp Deli Dumrul söyler, görelim hâným ne söyler:

Der:
Bre, ne heybetli ihtiyarsýn!
Kapýcýlar seni görmedi.
Çavuþlar seni duymadý.
Benim görür gözlerim görmez oldu,
Tutar benim ellerim tutmaz oldu.
Titredi benim caným, cuþa geldi.
Altýn kadehim elimden yere düþtü.

2. Metin

Deli Dumrul minyatürü (A.Ülker ERKE)
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Aðzýmýn içi buz gibi,
Kemiklerim tuz gibi oldu.
Bre sakalcýðý akça ihtiyar, 
Gözceðizi fersiz ihtiyar!
Bre, ne heybetli ihtiyarsýn söyle bana? 
Kazam belam dokunur bugün sana, dedi.

Böyle deyince Azrail’in hiddeti tuttu, der:
Gözümün fersiz olduðunu ne beðenmiyorsun?
Gözü güzel kýzlarýn, gelinlerin canýný çok almýþým .
Sakalýmýn aðardýðýný ne beðenmiyorsun?
Ak sakallý, kara sakallý yiðitlerin canýný çok almýþým. 
Sakalýmýn aðarmasýnýn manasý budur, dedi.

Bre deli kavat övünüyordun: AI kanatlý Azrail benim elime geçse öldüreydim, güzel yiðidin canýný onun
elinden kurtaraydým diyordun, þimdi bre deli, geldim ki senin canýný alayým, verir misin yoksa benimle cenk
eder misin, dedi. Deli Dumrul der: Bre, al kanatlý Azrail sen misin, dedi. Evet benim, dedi. Bu güzel yiðit-
lerin canýný sen mi alýyorsun, dedi. Evet ben alýyorum, dedi. Bre Azrail, ben seni geniþ yerde istiyordum,
dar yerde iyi elime girdin deðil mi, dedi. Ben seni öldüreyim, güzel yiðidin canýný kurtarayým, dedi. 

Kara kýlýcýný sýyýrdý, eline aldý, Azrail’e çalmaya hamle kýldý. Azrail bir güvercin oldu, pencereden uçtu
gitti. insanoðlunun ejderhasý Deli Dumrul elini eline çaldý, kah kah güldü. Der: Yiðitlerim, Azrail’in gözünü
öyle korkuttum ki geniþ kapýyý býraktý dar bacadan kaçtý, mademki benim elimden güvercin gibi kuþ oldu
uçtu, ben onu býrakýr mýyým doðana aldýrmayýnca, dedi.

Kalktý atýna bindi, doðanýný eline aldý, ardýna düþtü. Bir iki güvercin öldürdü. Döndü, evine gelirken
Azrail atýnýn gözüne göründü. At ürktü, Deli Dumrul’u kaldýrdý yere vurdu. Kara baþý bunaldý, darda kaldý.
Ak göðsünün üzerine Azrail basýp kondu. Demin mýrýldanýyordu, þimdi hýrýldanmaya baþladý.

Der: 
Bre Azrail aman:
Tanrý’nýn birliðine yoktur güman.
Ben seni böyle bilmezdim,
Hýrsýz gibi can aldýðýný duymazdým.
Tepesi büyük büyük bizim daðlarýmýz olur,
O daðlarýmýzda baðlarýmýz olur,
O baðlarýn kara salkýmlý üzümü olur,
O üzümü sýkarlar, al þarabý olur,
O þaraptan içen sarhoþ olur,
Þaraplýydým duymadým.
Ne söyledim bilmedim!
Beylikten usanmadým, yiðitliðe doyamadým,
Canýmý alma, Azrail medet, dedi.

Azrail der: Bre deli kavat ne yalvarýyorsun, Allah Teala’ya yalvar, benim de elimde ne var, ben de emir
kuluyum. Dumrul der: Peki ya can veren can alan Allah Teala mýdýr? Evet odur, dedi. Döndü Azrail’e, peki
ya sen ne eylemekli belasýn, sen aradan çýk, ben Allah Teala ile haberleþeyim, dedi. Deli Dumrul burada
söylemiþ, görelim hâným ne söylemiþ:

Yücelerden  yücesin,
Kimse bilmez nicesin,
Güzel Tanrý!
Nice cahiller seni gökte arar yerde ister.
Sen bizzat müminlerin gönlündesin.
Daim duran cebbar Tanrý!
Baki kalan settar Tanrý!
Benim canýmý alacaksan sen al,
Azrail’e almaya býrakma, dedi. Allah Teala’ya Deli Dumrul’un burada sözü hoþ geldi. Azrail’e nida

eyledi ki madem deli kavat benim birliðimi bildi, birliðime þükür kýldý, ya Azrail, Deli Dumrul can yerine can
bulsun, onun caný azat olsun, der. Azrail der: Bre Deli Dumrul Allah Teala’nýn emri böyle oldu ki Deli
Dumrul caný yerine can bulsun, onun caný azat olsun, dedi. Deli Dumrul der: Ben nasýl can bulayým?
Yalnýz, bir ihtiyar babam, bir ihtiyar anam var, gel gidelim, ikisinden biri belki canýný verir, al, benim canýmý
býrak, dedi.

Deli Dumrul sürdü, babasýnýn yanýna geldi. Babasýnýn elini öpüp söylemiþ, görelim haným ne söylemiþ:
Ak sakallý aziz izzetli caným baba,
Biliyor musun neler oldu?
Küfür söz söyledim,
Hak Teala’ya hoþ gelmedi,
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Gök üzerinde al kanatlý Azrail’e emreyledi,
Uçup geldi.
Benim akça göðsümü bastýrýp kondu,
Hýrýldatýp tatlý canýmý alýr oldu.
Baba senden can dilerim verir misin? 
Yoksa Deli Dumrul diye aðlar mýsýn?

Babasý der:
Oðul oðul ay oðul!
Canýmýn parçasý oðul!
Doðduðunda dokuz erkek deve kestiðim aslan oðul!
Penceresi altýn otaðýmýn kabzasý oðul!
Kaza benzer kýzýmýn, gelinimin çiçeði oðul!
Karþý yatan kara daðým gerek ise
Söyle gelsin Azrail’in yaylasý olsun.
Soðuk soðuk pýnarlarým gerek ise
Ona içit olsun,
Tavla tavla koç atlarým gerek ise
Ona binek olsun,
Katar katar develerim gerek ise
Ona yük taþýyýcý olsun.
Aðýllarda akça koyunum gerek ise
Kara mutfak altýnda onun þöleni olsun.
Altýn gümüþ para gerek ise
Ona harçlýk olsun.
Dünya tatlý, can aziz,
Canýmý kýyamam belli, bil!
Benden aziz, benden sevgili anandýr.
Oðul anana var, dedi.

Deli Dumrul babasýndan yüz bulmayýp sürdü anasýna geldi. Der: .
Ana biliyor musun neler oldu?
Gökyüzünden al kanatlý Azrail uçup geldi.
Benim akça göðsümü,
Hýrýldatýp canýmý alýr oldu.
Babamdan can diledim, ana vermedi.
Senden can dilerim ana,
Canýný bana verir misin?
Yoksa oðul Deli Dumrul, diye aðlar mýsýn?
Acý týrnak ak yüzüne çalar mýsýn?
Kargý gibi kara saçýný yolar mýsýn ana, dedi. Anasý burada söylemiþ, görelim hâným ne söylemiþ.

Anasý der:
Oðul oðul ay oðul!
Dokuz ay dar karnýmda taþýdýðým oðul!
On ay deyince dünya yüzüne getirdiðim oðul !
Dolma beþiklerle belediðim oðul!
Dolu dolu ak sütümü emzirdiðim oðul!
Akça burçlu hisarlarda tutulaydýn oðul!
Pis dinli kâfir elinde esir olaydýn oðul!
Altýn akçe gücüne dayanarak seni kurtaraydým oðul!
Yaman yere varmýþsýn, varamam!
Dünya tatlý, can aziz,
Canýmý kýyamam belli bil, dedi. Anasý da canýný vermedi. Böyle deyince Azrail geldi Deli Dumrul’un

canýný almaya. Deli Dumrul der:
Bre Azrail aman!
Tanrý’nýn birliðine yoktur güman!

Azrail der: 
Bre deli kavat, daha ne aman diliyorsun, ak sakallý babanýn yanýna vardýn, can vermedi; ak pürçekli

ananýn yanýna vardýn can vermedi, daha kim verecek, dedi.
Deli Dumrul der:
Hasretlim vardýr, buluþayým, dedi. 
Azrail der:
Bre deli hasretlin kimdir, der. EI kýzý helallim var, ondan benim iki oðlancýðým var, emanetim var, ýsmar-

layacaðým onlara, ondan sonra benim canýmý alasýn, dedi.
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Sürdü helallisinin yanýna geldi, der:
Biliyor musun neler oldu?
Gökyüzünden al kanatlý Azrail uçup geldi.
Benim beyaz göðsümü bastýrýp kondu.
Benim tatlý canýmý alýr oldu.
Babama ver dedim, can vermedi.
Anama vardým, can vermedi.
Dünya þirin, can tatlý, dediler.
Þimdi,
Yüksek yüksek kara daðlarým sana yaylak olsun!
Soðuk soðuk sularým sana içit olsun!
Tavla tavla koç atlarým sana binit olsun!
Penceresi altýn otaðým sana gölge olsun!
Katar katar develerim sana yük taþýyýcý olsun!
Aðýllarda beyaz koyunum sana þölen olsun!
Gözün kimi tutarsa
Gönlün kimi severse
Sen ona var.
Ýki oðlancýðý öksüz koyma, dedi. Kadýn burada söylemiþ, görelim bakalým haným ne söylemiþ:

Der:
Ne diyorsun, ne söylüyorsun?
Göz açýp da gördüðüm,
Gönül verip sevdiðim,
Koç yiðidim, þah yiðidim!
Karþý yatan kara daðlarý,
Senden sonra ben neyleyim!
Yaylar olsam benim mezarým olsun.
Soðuk soðuk sularýný,
Ýçer olsam benim kaným olsun.
Altýn akçeni harcar olsam benim kefenim olsun.
Tavla tavla koç atýný,
Biner olsam benim tabutum olsun.
Arþ þahit olsun, sekizinci kat gök þahit olsun, 
Yer þahit olsun, gök þahit olsun,
Kadir Tanrý þahit olsun!
Benim caným senin canýna kurban olsun, dedi, razý oldu. Azrail hatunun canýný almaya geldi.

Ýnsan oðlunun ejderhasý eþine kýyamadý. Allah Teala’ya burada yalvarmýþ, görelim nasýl yalvarmýþ:
Der:

Yücelerden yücesin,
Kimse bilmez nicesin,
Güzel Tanrý!
Çok cahiller seni gökte arar, yerde ister,
Sen bizzat müminlerin gönlündesin.
Daim duran Cebbar Tanrý,
Ulu yollar üzerine,
Ýmaretler yapayým senin için,
Aç görsem doyurayım senin için,
Çıplak görsem donatayım senin için.
Alýrsan ikimizin canýný beraber al! 
Býrakýrsan ikimizin canýný beraber býrak!
Keremi çok kadir Tanrý, dedi. Hak Teala’ya Deli Dumrul’un sözü hoþ geldi. Azrail’e emreyledi: 

Deli Dumrul’un babasýnýn anasýnýn canýný al, o iki helalliye yüz kýrk yýl ömür verdim, dedi. Azrail de
babasýnýn, anasýnýn derhal canýný aldý. Deli Dumrul yüz kýrk yýl daha eþi ile ömür sürdü.

Dedem Korkut gelip destan söyledi, deyiþ dedi. Bu destan Deli Dumrul’un olsun, benden sonra alp
ozanlar söylesin, alný açýk cömert erenler dinlesin, dedi.

Dua edeyim haným: Yerli kara daðlarýn yýkýlmasýn. Gölgeli koca aðacýn kesilmesin. Taþkýn akan güzel
suyun kurumasýn. Kadir Tanrý seni namerde muhtaç etmesin. Ak alnýnda beþ kelime dua kýldýk, olsun
kabul. Derlesin toplasýn günahýmýzý adý güzel Muhammed’e baðýþlasýn hâným hey!..    

Dede Korkut Kitabý                                   
hzl.: Muharrem ERGÝN



Olay Örgüsü

(  ) Dedem Korkut gelip destan söyler.
(  ) Geçenden otuz üç, geçmeyenden kýrk akçe alýr.
(  ) Deli Dumrul, Azrail’e kafa tutar.
(  ) Eþi canýný vermek ister.
(  ) Deli Dumrul, yiðidi Azrail’in elinden kurtarmak ister.
(  ) Allah Teala caný yerine can bulmasýný ister.
(  ) Dedem Korkut dua eder.
(  ) Köprünün yakýnýndaki obada bir yiðit ölür.
(  ) Deli Dumrul, eþinin yanýna gelir.
(  ) Hak Taâla Deli Dumrul ve eþine yüz kýrk yýl ömür verir.
(  ) Deli Dumrul, kuru bir çayýn üzerine köprü kurar.
(  ) Azrail canýný alacakken Deli Dumrul Hak Taâla’ya yalvarýr.
(  ) Anne ve babasý, canlarýný vermek istemezler.
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1. a. Aþaðýda okuduðunuz metindeki  olaylar karýþýk olarak verilmiþtir. Olaylarý oluþ sýrasýna göre
numaralandýrarak olay örgüsünü tespit ediniz.

a. Araþtýrma sonuçlarýndan hareketle Deli Dumrul Hikâyesi’nin yazýya geçirildiði dönemin sosyal
özellikleriyle metnin temasýný karþýlaþtýrýnýz. Sonuçlarý sözlü olarak ifade ediniz. 

b. Deli Dumrul Hikâyesi’nde olayýn yaþandýðý dönemin günlük hayatý ile ilgili unsurlarý belirleyip sözlü
olarak ifade ediniz.

2. Deli Dumrul Hikâyesi’ndeki temanýn evrenselliðiyle ilgili çýkarýmlarda bulununuz. Sonuçlarý maddeler
hâlinde tahtaya yazýnýz.

Tema:

b. Olay örgüsünden hareketle metnin temasýný bulunuz.

Mekân Zaman

Mekânýn ve
Zamanýn Anlatýldýðý

Cümleler

Mekânýn ve
Zamanýn Anlatýmý

Metnin Yapýsýný
Oluþturan Ögeler

Metnin Yapýsýný Oluþturan Ögeler
Arasýndaki Ýliþki

4. Metinde zaman ve mekânýn anlatýldýðý cümleleri tespit ediniz. Bu cümlelerde zaman ve mekânýn nasýl
anlatýldýðýný aþaðýdaki tabloya yazýnýz.

3. Metnin yapýsýný oluþturan ögeleri ve bu ögeler arasýndaki iliþkiyi ilgili yerlere yazýnýz.
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5. a. Deli Dumrul Hikâyesi’nde geçen kahramanlarýn özelliklerini belirleyip aþaðýda verilen çözümleme
tablosundaki sorularý cevaplayýnýz.

b. Deli Dumrul’un karakterindeki deðiþimi ve bu deðiþimin sebeplerini açýklayýnýz.

KAHRAMAN ADI Deli Dumrul Anne - Baba Eþ

Kahraman nasýl bir
insandýr?

Kahraman duraðan
mýdýr, dinamik midir? 

Hikâyenin hangi
kýsmý sizin kahraman
hakkýnda böyle
düþünmenize neden
oldu?

Sosyal ortam ve çevre
bu kahramanı nasýl
etkilemiþtir?

Bu kahramanın sizin
toplumsal yapýnýzdan
farký var mý?

Bu kahramanın diðer
kahramanlar üzerinde
etkisi var mý?

Kahraman kendi kiþi-
liðinin farkýnda mý?
Yani sizin düþündükle-
rinizi kendi hakkýnda
düþünüyor mu? 

Sizce gerçek hayatta
bu hikâyedeki kahra-
man gibi davranan biri
olabilir mi?



b. Metnin anlatýcýsý siz olsaydýnýz olayý nasýl sonuçlandýrýrdýnýz? Sözlü olarak ifade ediniz.

7. a. Aþaðýda Deli Dumrul Hikâyesi’nden bazý cümleler verilmiþtir. Bu cümlelerdeki tasvirleri bulunuz.

b. Tasvirleri çýkartarak cümleleri okuduðunuzda nasýl bir deðiþiklik olduðunu tartýþýnýz. Sonuçlarý
sözlü olarak ifade ediniz.
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M et nin Anlat ýcýsý Anlat ýcýnýn Bakýþ Açýsý

Yüksek yüksek kara daðlarým sana yaylak olsun
Soðuk soðuk sularým sana içme olsun
Tavla tavla koç atlarým sana binek olsun 
Penceresi altýn otaðým sana gölge olsun
Katar katar develerim sana yük taþýyýcý olsun
Aðýllarda beyaz koyunum sana þölen olsun

c. Deli Dumrul ile karþýlaþsaydýnýz yaptýklarýyla ilgili ona nasýl bir öðüt verirdiniz? Sözlü olarak ifade ediniz.

ç. Deli Dumrul’un yaþadýðý dönemde yönetici olsaydýnýz, onun olumsuz davranýþlarý karþýsýnda ne
yapardýnýz? Sözlü olarak ifade ediniz.

6. a. Metnin anlatýcýsý kimdir? Anlatýcýnýn bakýþ açýsýyla ilgili çýkarýmlarýnýzý aþaðýdaki bölümlere yazýnýz.
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DUHA KOCA OÐLU DELÝ DUMRUL DESTANINI BEYAN EDER HÂNIM HEY

Bunu niçün böyle eder idi? Anun içün ki menden deli, menden güçlü er var mýdur ki çýka menümile

savaþa deridi. Menüm erligüm, bahadýrlugum, cýlasunlugum, yigitIügüm Ruma, Þama gide, çavlana deridi.

Meger bir gün köprüsünün yamaçýnda bir bölük oba  konmýþýdý.

Ol obada bir yahþý yigit sayru düþmiþidi. Allah emriyile ol yigit öldü. 

Kimi oðul deyü, kimi kardaþ deyü aðladý. Ol yigit üzerine muhkem kara þiven oldu. 

Nagahandan Deli Dumrul çapar yetdi. Aydur: Mere kavatlar, ne aðlarsýz, menüm köprüm yanýnda bu

gavga nedür, neye þiven edersiz, dedi.

Ayýtdýlar: Hânum, bir yahþý yigidümüz öldü, ana aðlarýz, dediler.

Deli Dumrul aydur: Mere yigidünüzü kim öldürdü, dedi.

Ayýtdýlar: Vallahi beg yigit, Allah Teala’dan buyruk oldu, al kanatlu Azrail ol yigidün canýn aldý, dediler.

Ýþlediðiniz konuyla ilgili “100 Eser” den aþaðýda verilen eseri okuyunuz. Eserin karþýsýna istenilen
bilgileri yazýnýz.

Nu. ESER ESERÝN YAZARI ESERÝ OKUDUM

1
DEDE KORKUT HÝKÂYELERÝ

ESER NELERDEN BAHSEDÝYOR?

8. Aþaðýdaki bölüm Deli Dumrul Hikâyesi’nin 15. yüzyýlda derlenip yazýya geçirilen özgün metninden
alýnmýþtýr. Metin parçasýnýn cümle özelliklerini ve altý çizili sözcükleri dikkate alarak ses özelliklerini belir-
leyiniz. Sonuçlarý maddeler hâlinde tahtaya yazýnýz.
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El-MECLÝSÜ’L-HÂMÝS ‘AÞER

On beþinci meclise baþlayalum
Sözü gül budagýna aþlayalum

Râvîler þöyle rivâyet eyledi
Her birisi gördüginden söyledi

Bir giçe þehr-i Haraþna’da î can
Yatur iken ol Melik ü pehlivan

Gördi bir düþ dinle düþde ne görür
Gördi gelmiþ Seyyidi Battâl turur

Atu silâhý ve hem toný bile
Þahâne tonlar-ýla geldi bile

Melik’e karþu varup didi ki tur
Ne yatursýn þöyle kýldýn mý huzûr

Sisiyye kavmi Dükiyye kavmiyle
Mankuriyye kavmi dahi cem’i-le 

Kâfir elinden katý zahmetdedür
Bunda bu ne hoþ huzûr-ýla uyur

Dört yanuna göz kulak urmayasýn
Ol müsülmanlarý kayurmayasýn

Tur uyuma anlara yitiþ ey yâr
Tâ ki senden razý ola Bir ü Bar

Ne yatursýn ne yatursýn tura tur
Yatasýn ança ki tâ çalýnca sûr

ONBEÞÝNCÝ MECLÝS

On beþinci meclise baþlayalým,
Sözü gül budaðýna aþlayalým.

Raviler þöyle rivayet eyledi,
Her biri gördüðünden söyledi.

Ey dost, bir gece Haraþna’da,
Melik ve pehlivan yatarken

Bir rüya gördü, rüyada ne gördüðünü dinle:
Gördü ki Seyyit Battal gelmiþ, ayakta bekler.

Atý, silâhý ve elbisesi ile,
Hem de þahane elbiseler ile geldi.

Melik’le karþýlaþýnca dedi ki ayaða kalk,
Ne yatýyorsun, huzuru saðladýn mý?

Gümenek halký, Tokat halkýyla
Mankuriyye halký da tamamen,

Kâfir elinden çok sýkýntý çekmektedir. 
Burada bu nasýl rahatlýk içerisinde uyuyabilir?

Dört yanýna göz kulak tutmuyorsun,
O Müslümanlarýn elinden tutmuyorsun.

Ey dost, uyuma, ayaða kalk, onlara yetiþ!
Tanrý ancak bu hâlde senden razý olur.

Ne yatýyorsun, ne yatýyorsun ayaða kalk,
Hz. Ýsrafil suru çalýnca yatarsýn.

3. Metin

Nesir:
Çün Melik Dâniþmend bu düþi gördi, düþinde varup Seyyid Battâl elin öpdi. Seyyid dahý Melik’i bagrý-

na basdý, eytdi kim: “Ciger-gûþem. Tanla, gerek kim turasýn, Ahmet Serkis’i Ma’mûriyye’den yana göndü-
resin ki ol ili aça. Süleymân’ý dahý Samiyye tarafýna göndür ki ol illeri ol aça. Gerekdür ki sen Dükiyye’den
yana varasýn.”

DÂNÝÞMENDNÂME

(Dâniþmendnâme, birbirinin devamý niteliði taþýyan on yedi meclis(bölüm)’ten oluþmuþtur. Eser
I. Murat’ýn emriyle Tokat Kalesi dizdârý Arif Ali tarafýndan 1360 yýlýnda derlenerek yeniden kaleme alýn-
mýþtýr.)

Günümüz Türkçesiyle
Nesir:
Melik Dâniþmend gördüðü bu rüyada gidip Seyyid Battal’ýn elini öptü. Seyyid de Melik’i baðrýna bastý

ve söyledi: “Evladým, sabah erkenden kalk, Ahmed Serkis’i Ankara tarafýna gönder. O ili o fethetsin.
Süleyman’ý da Samsun tarafýna gönder. O illeri o açsýn. Sen de Tokat tarafýna git.”
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Melik uyanýnca ayaða kalktý, sabah namazýný kýldý. Gülnuþ Banu’ya ve Gazi Bey’e veda edip kaleden
aþaðý indi. At çektiler, bindi, otaðýna geldi. Gaziler onu karþýlayýp selam verdiler, Melik ile otaða girip otur-
dular. O sýrada bir elçi geldi ve Melik Dâniþmend’e bir mektup sundu. Melik mektubu açýp okudu.
Yazmýþlar: “Bu mektup benim tarafýmdan yani Kara Tiðin tarafýndan gönderilmektedir. Size yani Melik
Dâniþmend’e gönderilmektedir. Bilmiþ olun ki Ankara ordusu bize saldýrdý. Kaytal oðlu Mitralos her gün
bize zahmet vermektedir. Þimdi mektup size ulaþýr ulaþmaz bize yardým gönderin. Aksi hâlde kale elden
gider. Bunu böyle biliniz.” demiþ. 

Bunlar bunu okuyup bitirince o anda gördüler ki Abdurrahman-ý Tokatî otaðýn kapýsýndan içeri girdi,
külahýný yere vurdu. Melik Dâniþmend sordu: “Sana ne oldu?”

Abdurrahman söyledi: “Gümenek kâfirleri, Niksar kâfirleri ile el birliði yapýp her tarafý harap ettiler.
Hazineyi Tokat’a iletirken þehrin harap olduðunu gördüm. Kaleyi de bir ordu kuþatmýþ. Harsanosiyye yani
Niksar Beyi Mihayil’in kardeþi Gavarýs ve Bidaris adlý bir mel’un ile elli bin er getirmiþ. Tokat Kalesi’ni kuþ-
atmýþ. Ben oradan geçerken savaþýyorlardý. Ansýzýn benim vardýðýmý öðrendiler ve bana saldýrdýlar. Biz
de müminler ile tekbir getirip saldýrdýk. Çok düþman kýrdýk. Sonunda o gaziler þehit oldu. Onlar da malý
yaðmaladýlar. Ben de yaralý bir þekilde kaçarak hizmetine geldim, Allah’a þükür, mübarek yüzünü gör-
düm.” dedi.

Melik söyledi: “Ýþte Seyyid Battal Gazi’nin sözü gerçekleþti.” dedi. Sonra rüyasýný  gazilere ve ulu kiþi-
lere anlattý. Ulu kiþiler dinleyince Seyyid Battal’ýn canýna dualar okudular. 

Derhâl buyurdu, Ahmed Serkis beþ bin erle Ankara tarafýna gitmek üzere yola çýktý. Melik, “Ankara
Kalesi’ne de yardým et.” dedi. Asker, yiyecek ve elli yük hazine verdi. Binlerce rahmet gazilerin canýna
deðsin. Tanrý cemali ile þereflendirsin. Amin, ya Rabbe’l-alemin!

O gece Melik dinlendi. Sabah olunca buyurdu: Osman ibn-i Apiyye’ye beþ bin er ile alem, sancak,
savaþ malzemeleri ve hazine verildi, Kastamoniyye tarafýna gönderildi. O zamana kadar bu vilayete
Esneboliyye derlerdi. Gaziler o ili fethedince adýna Kastamoniyye dediler.

Osman ibn-i Apiyye yola çýktý. Eflonýs Kalesi’ne ulaþtý, o kaleyi aldý, içine girip yerleþti. Bazen kaleden
çýkýp Kastamoniyye vilayetini vururdu, geri kaleye gelirdi. Osman bu þekilde o vilayeti fethetti. Türkler
oraya Osmancýk derlerdi. Önce Eflonýs idi. Binlerce rahmet Osman’ýn canýna olsun. Tanrý cemali ile þeref-
lendirsin.

Sonra Melik Dâniþmend, Süleyman bin Numan’ý da beþ bin er ile alem, sancak baðýþlayýp Samsun
tarafýna ve deniz kenarýna gönderdi. Göndermesinin sebebi o vilayeti Melik devletinde fethetmek idi. O ulu
kiþileri Melik Dâniþmend, gazaya gönderdikten sonra geri kalan askeri saydýlar. Yirmi bin er hesaplandý.
Hemen hazýrlandýlar. Eyyüb bin Yunus, Artuhî, Efrumiyye ve Abdurrahman-ý Tokatî hazýrlandý. Melik
buyurdu, davullar çaldýlar. Rengârenk alemler götürdüler. Niyet, gaza deyip yirmi bin erle Tokat’a gitmek
üzere yola çýktýlar. 

Tokat Kalesi’ne yaklaþýnca Yahya bin Ýsa, Melik’e haber getirdi: Tokat’a hemen yardýma yetiþin. Yoksa
harap edecekler.” dedi. Melik onu iþitince düþmanlara gece baskýný yapmak için hazýrlýk yaptý. Hemen
buyurdu, orduyu dörde böldüler. Her bölüðe bir baþ diktiler. Gece yarýsý geçtikten sonra düþman ordusu-
na ulaþtýlar. Onlar, Tokat önünde konaklamýþlardý.

Müslümanlar dört taraftan saldýrdýlar. Çok düþman kýrdýlar. O gece sanki düþmanýn baþýna kýyamet
koptu. Kâfirler de hazýrlandý, Kâfirler kuvvetlendi. Çünkü altmýþ bin düþman var idi. Az kaldý Müslümanlarý
kýracaklardý. O anda Melik Gazi gelip bir nara attý, sanki dünya sallandý. Düþmanlar þaþýrýp kaldý. Tokat
halký kale içinden Melik’in sesini iþitti. Hepsi birden tekbir getirip müjde davullarýný çaldýlar. Kale beyi,
Abdullah idi. Kale kapýsýný açtýlar, beþ yüz kiþi ile kaleden dýþarý çýktýlar ve hemen düþmanlara hamle yap-
týlar. Tarif edilemeyecek kadar þiddetli bir savaþ oldu. Ansýzýn Melik Dâniþmend cenk arasýnda Mihayil’e
rastladý. Mihayil, Melik’e hamle yaptý, alamadý. Ýkinci, üçüncü hamlesini Melik savdý. Bu kez lain gürzünü
çýkarmak için elini hareket ettirdi. Melik hemen atýný tepti, ulaþtý, laine bir kýlýç darbesi vurdu. Mihayil’i
öldürdü. Düþmanlar tarafýndan feryat koptu.

Bu tarafta Artuhî, Bidaris’e ulaþtý. Düþmanýn göðsünden süngüyü soktu. Canýný cehenneme verdi. O
gece sabaha kadar cenk ettiler.

Sabah olunca Efrumiyye alem dibine ulaþtý, alemi, alemdarý yýktý. Kâfir askerleri onu görüp kaçmaya
baþladý. Gavarýs, Niksar tarafýna kaçtý. Askerleri tamamen daðýldý.
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Gümenek halký iþitti: Melik Dâniþmend geldi. Gümenek içinde bin Müslüman vardý, esir olmuþlardý.
Hepsini hapisten çýkarttýlar. Gümenek’in önünde þehit ettiler. Ruhlarý þad olsun. Tanrý didar ile þereflen-
dirsin. Amin.

Biz geldik bu tarafa: Melik Dâniþmend düþman ordusunu yenince beylerini öldürdü. Diðerlerini de esir
aldý. Akþama yakýn geri döndüler, çadýrlarýna geldiler. Melik buyurdu, esirleri bir araya topladýlar. Sekiz bin
kiþi tutsak olmuþ. Beklemek için bekçiler görevlendirdiler. Sonra kale dizdarý Abdullah, Melik’in yanýna
geldi, elini öptü. Melik söyledi: “Seni nasýl bulalým, kâfirler bize çok iþkence yaptý.” dedi. Abdullah,
Gümenek kâfirlerinden çok þikâyette bulundu. Melik ant içti: “Ben orayý harap edene kadar durmaya-
caðým.” dedi. Buyurdu, yemek getirdiler, yediler. Götürdüler, dua ve sena ettiler. Sonra ezan okudular,
akþam namazýný kýldýlar. Gazilerin her biri kendi yerine gidip dinlendi. O gece Artuhî nöbet bekledi, ordu-
yu muhafaza etti. Sabahýn ilk ýþýklarý görünmeye baþladý. Nazým: 

Biraz sonra Kaf Daðý’nýn kokusundan,
Cihan aydýnlýðýnýn kaynaðýndan,

Nurunun seli taþarak gelip ulaþtý, 
Karanlýðý boðdu.

Sulsul, baðlarda figan etmeye baþladý,
Gül güldü, bülbül aðladý.

Yine güneþ bütün âleme ýþýk saçýnca,
Yüzünden ferah örtüsünü çýkardý.

Yine cihan halký, genç yaþlý herkes,
Ýþleriyle meþgul olmaya baþladý.…
Hakký tanýyan o doðru söze uyar,
Zira gözü olanlar güzel yüze bakar.

Doðru söze inanmayan gözsüzdür,
Her iþte kin ve kibirle hareket eder.

O, Tanrý’nýn dostuna düþman olur,
Ýyilik edene kötülükler yapar.

Özellikle Sisiyye halký,
Zaman zaman gör Melik’e neler yaparlar.

Onlarýn Melik ile macerasýný,
Anlatayým, dinleyin.…

Nesir: 
Sabah olunca Melik buyurdu, o esirleri getirdiler. Düþman beylerinden yirmisi de esir olmuþtu.

Mihayil’in amcasýnýn oðlu Tadýk bile esir olmuþtu. Melik bunlarý dine davet etti. Tadýk söyledi: “Biz Mesih
dininden bu kadar keramet gördük, nasýl dönelim?” dedi. “Eðer dinin hak din ise bize sen de bir alamet
göster. Ancak o zaman Müslüman oluruz.” dedi. Melik söyledi: “Ne istersiniz?” Onlar söyledi: "Dua et. Bu
Gümenek Irmaðý kesilsin, akmaz olsun. O zaman biz Müslüman oluruz." dedi. Melik baþýný eðip bir süre
düþündü. Yine baþýný kaldýrýp söyledi: “Bu gün bana mühlet olsun. Sabahleyin dediðiniz olmazsa hepini-
zi azat edeyim.” dedi. Onlar: “Kabul ediyoruz.” dediler.

Melik geri döndü, arkadaþlarýnýn yanýna geldi, o gün oruç tuttu. Bir çadýr içine girdi. O gün, o gece iba-
detle meþgul oldu. Baþýnı secdeye koyup yalvardý, çok aðladý. Seher vakti olunca gözünü uyku aldý. Bir
rüya gördü. Nazým:

Rüyasýnda Mustafa’nýn geldiðini gördü,
O’nun doðruluðu tamdýr, doðruluk ve safanýn kaynaðýdýr. 
Ona, ey azizlerin ulu kiþisi, 
Ashap senin varlýðýn için aðlar, dedi.
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Bu düþmanlarýn dediklerine üzülme,
Sana yardým daima Tanrý’dan gelir.

Tanrý kudretlidir, dertlere derman verir,
Þimdi sana bir dua verildi.

Bu duayý okuyup istekte bulun,
Tanrý’nýn ne kudret gösterdiðini gör.

Üzüntü içerisine düþtüðün yerde,
Bu duayý oku, hacetlerini iste.

Bunu dostlarýna da ver,
Onlar bunu sýkýntýlý zamanlarýnda okusun.

Peygamber ona o duayý verdi, 
Melik uyandý, donup kaldý. 

Elinin içinde bir parça ipek gördü,
O misk ve abir gibi kokuyordu.

O ünlü kiþi açtýðý zaman duayý gördü,
O, bunu görünce sevindi.

Ey Kadir, Hallak, Mevla, 
En yüce sultan, hakikat sensin, dedi,
… 

Nesir: 
Melik Dâniþmend, Hazret-i Resul’ün mübarek cemalini gördü. Sonra buyurdu, bu duayý okuyup o

ýrmaðýn üzerine otur: “Su hemen kesilir, durur.” demiþti. Sabah olunca gördü ki yeþil bir ipek üzerine bu
dua yazýlmýþ: “Rahman ve Rahim olan Allah’ýn adýyla. Daima baki olan, hatalarý affeden, duayý iþiten,
affetme kapsamýný geniþleten, Musa’yý Kelimullah, Ýsa’yý Ruhullah, Adem’i Seyfiyullah, Muhammed’i
Resulullah kýlan; eman, furkan sahibi olan Allah’tan baþka Ýlah yoktur. Ey merhametlilerin en merhametlisi
olan Allah’ýn rýzasýyla.”

Melik Dâniþmend Gazi uyanýnca bu duayý elinde buldu. Sevinç içerisinde sabah namazýný kýldý. Sonra
dua haberini gazilere anlattý. Gaziler sevindiler. Sonra Melik Dâniþmend atýna binip esirlerin yanýna gitti.
O, düþman beylerinin yanýna gelince: “Ýstediðiniz iþi iþte þimdi görün.” dedi. Söylediler: “Eðer öyle eder-
sen sözümüzü tutup Müslüman olacaðýz.” dediler. Sonra Melik buyurdu, o esirlerin baðlarýný çözdüler.
Sonra yürüyerek o ýrmaðýn kenarýna geldiler. Gaziler de onlarla beraber idi. Sonra Melik baþýný açýp
yüzünü dergâha tuttu. O duayý sýdk ile okudu. Tamamlayýnca Tanrý’nýn emriyle su kesildi. O kavim aþaðý
yukarý koþtu. Irmaðýn suyundan çoðalma iþareti göremediler. Asla Tanrý adýna þüphe getirmeyin. Gördüler
ki o büyük ýrmak kesildi, belirsiz oldu. O beyler ve diðer düþmanlar hep beraber imana geldiler. Sonra
Melik söyledi: “Bu sudan Müslümanlara çok fayda vardýr.” diye o duayý yine okudu. Yine o su ortaya çýkýp
geldi, derhâl akmaya baþladý. 

Sonra Melik, o yeni Müslümanlara silah verdi. Hepsi donandý ve aðýr hazine açýp bunlarý zengin etti.
Hiç beklenmeyen bir anda o taraftan iki bin düþman gelip Melik’in at sürüsünü götürdü. Bu haber Melik’e

ulaþtý. Çok huzursuz oldu. Derhâl Hazret-i Resul’ün duasýný okudu. Sonra Gümenek halkýna dua etti.
Tanrý onun duasýný kabul etti. O gece Melik rüyasýnda nur yüzlü yaþlý bir kiþinin geldiðini gördü. Sakalý

göðsüne inmiþ, söyledi: “Ben Abdülvehhâb Gazi’yim. Yarýn ordunu bu ovadan uzaklaþtýr. Yüksek daðlara
çýkýn. Tanrý, Gümenek halkýna hýþým verecek. Bu gün onlarý helak edecek.” Melik uyandý, durumu asker-
lere anlattý. Göçüp yüksek daðlara çýktýlar. O ovada hiç Müslüman kalmadý. Bir sonraki gün öðleye yakýn
gökyüzünü bulut kapladý, gürültü oldu. Geceye kadar yýldýrýmlar düþtü. Gecenin bir yarýsý geçmiþti. Nuh
tufaný gibi yaðmurlar yaðdý. Daðlar gibi seller oldu. Tanrý’nýn emriyle Gümenek halký olanlardan habersiz
uyuyordu. Þehri sel bastý. O þehrin içinde ne varsa sel götürdü. Ancak beþ yüz ev kaldý. Onlar da kâfirlik-
ten dönüp tövbe etmiþlerdi. Fakat kâfirlerden korktuklarý için bunu saklamýþlardý.

O kýyamet gecesi geçtikten sonra sabah oldu. Tanrý’nýn emriyle yaðmur dindi. Melik’e haber verdiler ki
Gümenek halkýný sel aldý. Melik iþitince sevindi. Rum’a bir haber yayýldý: “Gümenek halkýný sel aldý, þehir 
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harap oldu.” dediler. Bütün âlem þaþýrýp kaldý. O þehirde ancak bir mahalle kaldý. Selden kurtulan halk
Melik’in yanýna gelip Müslüman oldu. Melik onlara dua etti. Sonra Melik, Tokat halkýna söyledi: “Bundan
sonra Gümenek halkýndan korkmayýn.”  dedi. Derhâl Melik buyurdu, yine mescidler, medreseler inþa etti-
ler.

Bu tarafta Süleyman, Samsun tarafýna gitmiþti, geri geldi. Melik ondan ordunun durumunu sordu.
Süleyman söyledi: “Ben o tarafa gidince birçok yeri fethettim, bir kýsmýný da harap ettim. “Sonra bir haber
geldi ki Canik tarafýndan hesapsýz asker çýkmýþ, bu tarafa, Müslümanlarýn üzerine gelirmiþ. Ben onu iþi-
tince geri döndüm. Hizmetine geldim.” dedi. 

Melik onu iþitince söyledi: “Niksar tarafýna gitmek gerek. Belki oralarý da fethederiz.” dedi. Sonra buyur-
du, askerleri saydýlar. Kýrk bin erin hazýr olduðu anlaþýldý. Tokat Kalesi’ne on bin kiþi býraktý. Bunlarýn gör-
evi Çorum kapýsýna kadar gözetmekti. Kendisi otuz bin erle Harsanosiyye’den yani Niksar’dan tarafa yola
çýktý. Ordu komutaný Artuhî idi. Gümenek’ten göçtüler. O ova içinde konakladýlar. O ovaya þimdi Cincife
derler. Melik, Cincife ovasýnda hazýrlýk yapmak için konakladý. 

Biz gelelim bu tarafa, Canik ordusunun hikâyesine: Gavarýs, Melik’in elinden kaçtý, Matrobid’e gitti. O,
Canik Beyi idi. Melik’in yaptýðý kötülükleri anlattý. Matrobid öfkelendi, Canik askerlerini, Tarabuzan
(Trabzon) ordusunu, Ermeni ve Gürcü sipahisinin hepsini topladý. Onlar gelip Niksar Irmaðý’nýn kenarýn-
da konaklamýþlardý.

O sýrada casus gelip Melik’in haberini getirdi. Onlar, otuz bin erle Cincife yaylasýnda konaklamýþlardý.
Kâfirler bu haberi iþitince söylediler: “Gidip Müslümanlara gece baskýný yapmaktan daha iyi seçeneðimiz
yoktur.” dediler. Kâfirler bu çareyi düþündükten sonra yirmi bin er Niksar önünde konakladý. Seksen bin
kâfir, Matrobid’le Müslümanlara gece baskýný yapmak için yola çýktý. Onlar yaklaþýnca Yahya haber getir-
di: “Gafil olma, seksen bin düþman yaklaþtý.” dedi. Derhâl Melik buyurdu, askerleri pusuya yerleþtirdiler.
Onlar hazýr beklediler. Gece yarýsý geçince düþmanlar gelip Müslümanlara saldýrdý. Askerler birbirine
karýþýnca pusudaki gaziler hemen tekbir getirdiler, sonra kâfirlere hamle yaptýlar ve çok kâfir öldürdüler.
Önde bulunan Artuhî, Efrumiyye, Süleyman, Eyyüb ve Abdurrahman-ý Tokatî düþman askerlerine tarif edi-
lemez iþler ettiler.

Bu tarafta Melik de ordunun merkezine ulaþtý. Kýlýç darbesiyle alemi, alemdarý yýktý. Matrobid bu hâli
gördü, Melik’in önünden kaçtý. Melik arkasýndan gitti. Lain kaçtý, Niksar yanýnda bir taþ vardý, o mel’un can
acýsýndan, Melik korkusundan attan indi, yürüyerek gitti, o taþýn arkasýna girdi, gizlendi. Melik Dâniþmend
onu gördü, atýný sürüp oraya gitti. Bir kez nara atýp haykýrdý, kýlýcýný çýkardý, o taþa vurdu. Kýlýç o taþý pey-
nir gibi kesti. Lain sýçradý, kaçtý. Melik atýna mahmuz vurup ulaþtý. Matrobid’e bir kýlýç vurdu. Kâfirin baþý
kýrk adým yere gitti. Kâfirler onu görünce artýk savaþmadýlar, arka arka kaçtýlar. Gavarýs’a haber geldi:
“Melik Dâniþmend babaný öldürdü.” dediler. Lain onu iþitince kendi canýndan ümidini kesti, aðlayarak ora-
dan kaçtý, Niksar’a gitti.

Bu tarafa geldik. Melik Dâniþmend sonra düþmanlarýn malýný ganimet olarak aldý, gazilere paylaþtýrdý-
lar. Bu fethe sevindiler. Sonra o daðdan inip Niksar karþýsýnda bir ovada konakladýlar. Otað ve çadýr kur-
dular. Birkaç gün rahat olup dinlendiler. Ýþte on beþinci meclis de burada tamam oldu. Allah’ýn izniyle on
altýncý meclisi de size anlatýrýz.

Bu meclis tamamlandýðý için,
Mustafa’nýn ruhuna salavat ver.

Gazilerin ruhu tamamen þad olsun,
Tanrý, cemalini daima onlara layýk görsün
…
Ey dost, gazilerden sayýlana kadar
Yürü, nefsi öldür, canýný uyandýr.

Onbeþinci meclis tamamlanýnca,
Onaltýncýdan da kelam söyle.

Salavat ver, bir nefes dinlenelim,
Çünkü can kuþuna kafes tendir.

Dâniþmendnâme
hzl.: Necati DEMÝR
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Metnin Yapýsýný
Oluþturan Ögeler

Metnin Yapýsýný Oluþturan 
Ögeler Arasýndaki Ýliþki

On beþinci meclise baþlayalým,
Sözü gül budaðýna aþlayalým.

Raviler þöyle rivayet eyledi,
Her biri gördüðünden söyledi.

On beþinci meclise baþlayalum
Sözü gül budagýna aþlayalum

Râvîler þöyle rivâyet eyledi
Her birisi gördüginden söyledi

Çün Melik Dâniþmend bu düþi gördi, düþinde varup Seyyid Battâl elin öpdi. Seyyid dahý Melik’i bagrýna
basdý, eytdi kim: “Ciger-gûþem. Tanla, gerek kim turasýn, Ahmet Serkis’i Ma’mûriyye’den yana göndüresin
ki ol ili aça. Süleymân’ý dahý Samiyye tarafýna göndür ki ol illeri ol aça. Gerekdür ki sen Dükiyye’den yana
varasýn.”

Melik Dâniþmend gördüðü bu rüyada gidip Seyyid Battal’ýn elini öptü. Seyyid de Melik’i baðrýna bastý ve
söyledi: “Evladým, Sabah erkenden kalk, Ahmed Serkis’i Ankara tarafýna gönder. O ili o fethetsin.
Süleyman’ý da Samsun tarafýna gönder. O illeri o açsýn. Sen de Tokat tarafýna git.”

1. a. Metinde geçen olaylarý ve metne bütünlük kazandýran olay örgüsünü defterinize yazýnýz.

b. Olay örgüsünden hareketle metnin temasýný sözlü olarak ifade ediniz.

a. Araþtýrma sonuçlarýndan hareketle Dâniþmednâme’nin yazýya geçirildiði dönemin sosyal özellik-
leriyle metnin temasýný karþýlaþtýrýnýz. Sonuçlarý sözlü olarak ifade ediniz. 

b. Dâniþmendnâme’de olayýn yaþandýðý dönemin günlük hayatý ile ilgili unsurlarý söyleyiniz.

2. Günümüzde kahramanlýk temasýnýn görsel ve yazýlý iletiþim araçlarýnda sýkça iþlenmesinin sebebi
nedir? Buradan yola çýkarak Dâniþmendnâme’nin temasýnýn evrenselliðiyle ilgili neler söyleyebilirsiniz?

3. Aþaðýda Dâniþmendnâme’den özgün ve günümüz Türkçesine aktarýlmýþ metin parçalarý verilmiþtir.
Bunlarý dil özellikleri bakýmýndan karþýlaþtýrýnýz. Sonuçlarý maddeler hâlinde tahtaya yazýnýz.

4. Metnin yapýsýný oluþturan ögeleri ve bu ögeler arasýndaki iliþkiyi belirleyerek ilgili yerlere yazýnýz.
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M e k â n Z a m a n

Mekânýn ve
Zamanýn Anlatýldýðý

Cümleler

Mekânýn ve
Zamanýn Anlatýmý

Tasvir Cümleleri Tasvirlerin Metindeki Ýþlevi

5. Metinde zaman ve mekânýn anlatýldýðý cümleleri tespit ediniz. Bu cümlelerde zaman ve mekânýn nasýl
anlatýldýðýný aþaðýdaki tabloya yazýnýz.

6. Metinde kahramanlarýn ve mekânýn anlatýldýðý bölümlere dikkat ediniz. Bu bölümlerde tasvirler nasýl
yapýlmýþtýr? Tasvirlerin metindeki iþlevi nedir? Aþaðýdaki bölümlere yazýnýz.

7. Metnin anlatýcýsý kimdir? Anlatýcýnýn bakýþ açýsý hakkýnda çýkarýmlarda bulunarak tahtaya yazýnýz.

8. Battal Gazi ile Dâniþmend Gazi arasýndaki benzerlikler nelerdir? Sözlü olarak ifade ediniz.
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9.a. Dâniþmendname’nin ana kahramaný Dâniþmend Gazi’yi aþaðýdaki çözümleme tablosuna göre
inceleyiniz.

b. Dâniþmendnâme’deki diðer karakterleri belirleyerek defterinize yazýnýz.

KAHRAMAN ADI DÂNÝÞMEND GAZÝ

Kahraman nasýl bir insandýr?

Kahraman duraðan mýdýr, dinamik
midir? 

Hikâyenin hangi kýsmý sizin kahra-
man hakkýnda böyle düþünmenize
neden oldu?

Sosyal ortam ve çevre bu kahramanı
nasýl etkilemiþtir?

Bu kahramanın sizin toplumsal
yapýnýzdan farký var mý?

Bu kahramanın diðer kahramanlar
üzerinde etkisi var mý?

Kahraman kendi kiþiliðinin farkýnda
mý? (Yani sizin düþündüklerinizi kendi
hakkýnda düþünüyor mu?)

Sizce gerçek hayatta bu hikâyedeki
kahraman gibi davranan biri olabilir
mi?
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CEMÞÝD Ü HURÞÝD

Düþinde çünki gördi ol yüzi þâh
Be-sad dil âþýk olup eyledi âh

Figân idüben uykudan uyandý
Nitekim lâle kan yaþa boyandý

Anun âhý ki olmıþd' ateþ ü dûd
Yüzin itmiþdi göðin dûd endûd

Ýþitmiþdi ki Rûm ilinde bir kýz
Var ü mânendi yok âlemde hergiz

Kýzýdur þâh-ý Rûm'un nâz-perverd
K’iriþmemiþ anun eteðine gerd

Didi kim var ise bu ol olýsar
Baþuma hod andan ne geliser 

Uyanup gördi aný kul karavaþ
Nigârun zülfi gib'olmýþ müþevveþ

Gönül kuþý belâ dâmýn ulaþmýþ
Direm dâne diyü dâma dolaþmýþ

Didiler ana kim n'oldun eyitgil
Ne derdün var durur takrîr itgil

Didi kim derdümün yokdur kerâný
Nice takrîr ideyim ben aný

Günümüz Türkçesiyle

Þah, o yüzü rüyasýnda görünce,
Yüz gönülle âþýk olup ah eyledi.

Aðlayarak uykudan uyandý,
Ve lale gibi kan yaþa battý.

Ahý, ateþ ve duman olmuþ, 
Gökyüzünü dumana salmýþtý.

Rum ilinde bir kýz olduðunu ve 
Dünyada bir eþi bulunmadýðýný iþitmiþti

(Bu kýz) Rum þahýnýn kýzýydý, nazlýydý.
Ve eteðine bir toz bile deðmemiþti.

(Kendi kendine) “Olsa olsa bu kýz odur.
Baþýma ne gelecekse onun yüzünden gelecek-

tir.” (dedi).

Uyandýðýnda kullarý onu, 
Sevgilinin yüzü gibi karmakarýþýk gördüler.

Gönül kuþu bela tuzaðýna tutulmuþ,
Dane dereyim derken tuzaða düþmüþ.

Ona dediler ki “Ne oldun söyle,
Ne derdin vardýr, anlat.”

“Derdimin dermaný yoktur,
Onu nasýl anlatayým.” dedi.

“Rüyada ne gördüðünü söyle de
Rüya tabircileri tabir etsin.” dediler.

“Rüyada bir can sureti (güzel) gördüm,
O sýrrýn gizli olmasý gerektir.” dedi.

3. Metin

Mahmud FERŞÇİYAN (1930- )



106

"Beni talih öyle bir derde soktu ki
Taht ve taç gözüme görünmez oldu.” dedi.

"Aklýný baþýna topla.
Ve (bu) konuda kendine öðüt ver." dediler.

"Âþýðýn aklý mý olur ve 
Âþýk olan kiþi nasihat kabul eder mi?" dedi.

"Derdin nedir bilelim,
Hekime söyleyip ilaç yapalým." dediler.

"Benim mizacým baþka türlü yoldan çýkmýþtýr.
Ýlacým hekim elinde deðil." dedi.

"Bu humarun (sersemliðin) ve bütün aðlayýp
sýzlamalarýn þaraptan olmalý." dediler.

"Bu ne biçim ateþtir ki þarap öylesine sevda
baþa getirir." dedi.

"Neren aðrýr, neren saðlamdýr?" dediler.
"Ýçim dýþým yara doludur." dedi.

Dediler : "Þehirde, ülkede kendini rezil etme."
Dedi ki: "Elimde deðil."

"Peki babana ne diyelim?" dediler.
"Ýþte hâlimi görüyorsunuz." dedi.

"Annene ne diyelim?" dediler.
"Ne olduðunu söylerseniz ona yazýk." dedi.

"Sabýr ile her sýkýntý sona erer." dediler.
"Hiç âþýk sabreder mi?" dedi.

Kýsaca söz o duruma geldi ki
Gizli sýrrýný açýða vurdu.

Baðdan saraya geldi ve tekrar aðlayýp sýzla-
maya baþladý.

Tekrar o ay gibi güzeli anarak öyle aðladý ki
kendi bile býktý.

Hasretinden gözümün kanlý yaþýný o kadar
döktüm ki 

Eridim, benliðimde kuru yaþ býrakmadým.

Yakup, yüreðimin üzüntüsüne bakarsa aðlar.
Eyyüp, gözümün yaþýný görürse bana acýr.

Buhurdan içinden tutuþur, mum dýþýndan yanar.
Yazýklar olsun ki için dýþýn benim gibi ateþ tutsun.

Mum baþýndan ve canýndan aþaðý sýkýntý
verirken

Bazen nur olup canýný yakar, baþýný kestirir.

Hem kim “Fýrat ve Nil'i seyredeyim.” derse 
Benim gözümden kanlý yaþýmýn nasýl aktýðýný

görsün.

Ahým, katý gönüllüye tesir etmez;  çünkü  bu ah
ve ateþ felekleri kaplar.

Yazýk yeniden ah çekerek "Bu sevda beni çýlgý-
na döndürdü." dedi.

“Bu derdi ve hasreti kime diyeyim?
Bu derde kimden çare isteyeyim?”

Bu sevda baþýma bela getirdi.
Lalenin hayali, o uzun boylu sevgilinin yüzü...

Rüyamda görüp âþýk olmakla
Gözüm görmeden konuþmak doðru olur mu?

Neredeyse Hurþid'i bilsinler.
Varýp çeng ve def ile onu bulsunlar.

Nereye varýrsa çalgýcý bir yol bulur,
Büyüðe küçüðe sýrdaþ olur.

Þah Cemþid bu sözü kabul etti,
Ki bu tedbirde ümit çok idi.

Yâre çok yazý yazmayý diledi,
(Sabah) sarhoþluðunun sýkýntýsýný onunla

yazdý.

Gece papaðaný gibi Hint ülkesinden çýkarak
Mürekkebi güzel kokulu kapýdan yazýlsýn.

Ki Hindistan'da demir kafeste olur,
O kadar hevesliydi ki Çin'e bile giderdi.

"Kendini topla, taht ve taç 
Sana yakýn zamanda muhtaç olacaktýr." dediler.
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Hindistan'dan çýkýp Çin'e geldi,
Oradan Anadolu'ya gitmek için yola çýktý.

Yüreðini bu ateþle sâz eyledi.
Bu kederli hikâyeyi söylemeye baþladý.

Kayser, sarayýna gelince
Hurþid ile Efser huzuruna çýktýlar.

Aslan, onun yanýna gelse (onun kudretinden)
geri dönerdi.

Sonra Cemþid'in hikâyesini anlattýlar.       

Bu, uzaktan gelen miskin garibi,
Görürüm çok hünerlidir.

Efser, “Bu mert delikanlý dünyanýn hem
sýcaðýný hem soðuðunu görmüþtür.” dedi.  

O benim katýmda “aynel yakin”, Çin hüküm-
darýnýn gözünün nurudur.

Tahtýný, tacýný býrakarak Kayser'in hizmetkârý
olmaya gelmiþtir.

Hurþid, Þah’a dedi ki “Ey gönül aydýnlatan
(þah), saçlarýn gecedir, yanaklarýn gündüz.”

Sýkýntýlý yola niçin gidersin? 
Niçin yarana merhem yerine dað vurursun?
Sýkýntý çekmek bende alýþkanlýk hâline geldi.
Çünkü senden ayrý kalmaktan korkarým.

Bana oktan ve kýlýçtan korku yoktur, 
Hamlemin yeli bile düþmanlarý topraða serer.

Beni Anadolu'ya senin aþkýn getirdi,
Bu hâle de senin aþkýndan düþtüm.

Cemþid, Kayser'den izin aldý, 
Hurþid de yola çýkmak için hazýrlandý.

Mutlulukla oradan ayrýldýlar,
Çin'e gitmek için yola çýktýlar.

Gelince (Çin) þahý onu tahta geçirdi,
Bütün malýný mülkünü ona verdi.

Ona tacýný, tahtýný ve hükümranlýðýnýn her
þeyini baðýþladý.

Cemþid, Çin tahtýna oturdu.
Felek ona taht, güneþ de taç oldu.

Ahmedî
Cemþid ü Hurþid

hzl.: Mehmet AKALIN

1. a. Cemþid ü Hurþid’de geçen olaylarý ve metne bütünlük kazandýran olay örgüsünü belirleyerek def-
terinze yazýnýz.

b. Anlatýlan olaylarýn gerçek hayatta yaþanabilir mi? Neden?

c. Siz olsaydýnýz Cemþid ü Hurþid mesnevisine ne ad verirdiniz? Sözlü olarak ifade ediniz.

2. Cemþid ü Hurþid’in sizde uyandýrdýðý duygularý bir resimle ifade ediniz.

a. Araþtýrma sonuçlarýndan hareketle Cemþid ü Hurþid mesnevisinin yazýya geçirildiði dönemin
sosyal özellikleriyle metnin temasýný karþýlaþtýrýnýz. Sonuçlarý defterinize yazýnýz.

b. Cemþid ü Hurþid mesnevisindeki kahramanlarýn yerinde olsaydýnýz olaylar karþýsýnda nasýl
davranýrdýnýz? Sözlü olarak ifade ediniz.

3. Günümüzde Cemþid ü Hurþid mesnevisinin temasýyla benzerlik gösteren yerli ve yabancý örneklere
(film, roman, hikâye, tiyatro vb.) rastladýnýz mý? Bulduðunuz örneklerden hareketle Cemþid ü Hurþid mes-
nevisinin temasýnýn evrenselliðiyle ilgili çýkarýmlarda bulununuz. Sonuçlarý tahtaya yazýnýz.
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Metnin Yapýsýný
Oluþturan Ögeler

Metnin Yapýsýný Oluþturan Ögeler
Arasýndaki Ýliþki

Kiþiler Kiþilerin Özellikleri Kiþilerin Ýþlevi

4. Metnin yapýsýný oluþturan ögeleri ve bu ögeler arasýndaki iliþkiyi belirleyerek ilgili yerlere yazýnýz.

5.  a. Metindeki kiþilerin özelliklerini ve iþlevlerini belirleyerek aþaðýdaki tabloya yazýnýz.

b. Cemþid ü Hurþid’de tanýtýlan kiþilerin benzerleri çevrenizde var mý? Sözlü olarak ifade ediniz.

6. Metin parçasýnda kahramanlarýn ruhsal portrelerinin anlatýldýðý bölümleri bulunuz. Bu bölümlerde
kahramanlarýn ruh hâllerinin nasýl anlatýldýðýný defterinize yazýnýz.

7. Metinde zaman ve mekânýn anlatýldýðý cümleleri belirleyerek tahtaya yazýnýz. Bu cümlelerde zaman
ve mekânýn nasýl anlatýldýðýný sözlü olarak ifade ediniz. 

8. Okuduðunuz metin parçasýndan anlatýcýnýn bakýþ açýsýný gösteren birkaç örnek cümle bularak tah-
taya yazýnýz.

9. Cemþid ü Hurþid mesnevisi roman türünde yazýlsaydý her iki eser arasýnda ne gibi farklýlýklar olurdu?
Sözlü olarak ifade ediniz.
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CEMÞÝD Ü HURÞÝD'den

Düþinde çünki gördi ol yüzi þâh Didi kim var ise bu ol olýsar
Be-sad dil âþýk olup eyledi âh Baþuma hod andan ne geliser

Figân idüben uykudan uyandý Uyanup gördi aný kul karavaþ
Nitekim lale kan yaþa boyandý Nigârun zülfi gib'olmýþ müþevveþ

Anun âhý ki olmıþd' ateþ ü dûd Gönül kuþi belâ dâmýn ulaþmýþ
Yüzin itmiþdi gögin dûd endûd Direm dâne diyü dâma dolaþmýþ

Ýþitmiþdi ki Rûm ilinde bir kýz Didiler ana kim n'oldun eyitgil
Var ü manendi yok âlemde hergiz Ne derdün var durur takrîr itgil

Kýzýdur þah-ý Rûm'un naz-perverd Didi kim derdümün yokdur kerâný
K’iriþmemiþ anun eteðine gerd Nice takrîr ideyim ben aný

AHMEDÎ

11. Ýncelenen metinden hareketle yazarýn fikrî ve edebî yönü hakkýnda çýkarýmlarda bulununuz.
Çýkarýmlarýnýzý aþaðýdaki þemaya yazýnýz.

10. Aþaðýda Cemþid ü Hurþid’in özgün metninden bir bölüm verilmiþtir. Metin parçasýnýn ses, kelime ve
cümle özelliklerini belirleyerek maddeler hâlinde tahtaya yazýnýz.
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Battalnâme Dâniþmendnâme Cemþid ü Hurþid

Anlat ým 
Özellikleri

Dil Özellikleri

Kahramanlarýn       
Özellikleri

• Battalnâme, Dede Korkut, Dâniþmendnâme ve Cemþid ü Hurþid adlı eserleri aþaðýdaki ölçütlere göre
karþýlaþtýrýnýz. Sonuçlarý aþaðýdaki tabloya yazýnýz. 

Yaptýðýnýz hazýrlýklar doðrultusunda olay çevresinde oluþan edebî metinlerden birini sýnýfta can-
landýrýnýz.

Deli Dumrul, Battal Gazi ve Dâniþmend Gazi; Deli Dumrul’un kimseyi  bedelsiz geçirmediði köprünün
baþýnda karþýlaþsa nasýl bir olay meydana gelir? Bu karþýlaþmayý hikâye ederek anlatýnýz. (En uygun
hikâye öðrenciler tarafýndan sýnýfta canlandýrýlýr.)

Dede Korkut  
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............................................................................................................................................
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............................................................................................................................................

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

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

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

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

1.   I. Oðuz Türkçesinin özellikleri görülür.
II. Nazým ve nesir karýþýk yazýlmýþtýr.
III. Bir aþk hikâyesi anlatýlmýþtýr.

Yukarýdakilerden hangisinde veya hangilerinde iþlediðiniz mesnevinin özellikleri bir arada ver-
ilmiþtir?

A) Yalnýz I             B) Yalnýz II  C) II ve III 
D) I ve II E) I ve III

2. Aþaðýdaki edebî türlerin hangisinde olay örgüsü yoktur?

A) Destan B) Masal C) Hikâye
D) Roman E) Deneme

3. 13-14. yüzyýlda Anadolu’da destani hikâyeler, bazý tarihî gerçekleri dile getirir. Mesneviler ve
destanlar olmak üzere iki gruba ayrýlan bu kahramanlýk hikâyelerinde fetih ve gaza temalarý iþlenmiþtir. Bu
dönemdeki eserlerin kaynaðý Ýslamiyet öncesi destanlar ve Ýslami dönemde oluþan hikâyelerdir. Bu bakým-
dan Dede Korkut, halk hikâyesi olmaya yöneldiði sýrada tespit edilen büyük bir destan parçasý manzarasý
arz eder.

Paragraftan aþaðýdakilerden hangisi çýkarýlamaz?

A) Destan ve halk hikâyelerinde yaþanmýþ bazý gerçeklerin anlatýldýðý
B) 13-14. yy.da anlatmaya baðlý metinlerin destan ve mesneviler olarak ikiye ayrýldýðý
C) Eserlerin kaynaðýnýn destanlar ve Ýslami dönemde oluþan hikâyeler olduðu
D) Dede Korkut Hikâyeleri’nin destandan halk hikâyesine geçiþ dönemi eseri olduðu
E) Eserlerde gaza ve fetih temalarýna çok az yer verildiði

4. Dede Korkut Hikâyeleri ve Battalnâme’de eski zaman kahramanlarýný tanýdýnýz. Onlarýn
mücadeleleri ve özelliklerini günümüz kahramanlarýyla karþýlaþtýrýnýz. Karþýlaþtýrma sonuçlarýyla ilgili
kýsa bir yazý yazınız.

5. Dede Korkut Hikâyeleri’nden Deli Dumrul’da, kahramanýn karakteri deðiþken bir özellik göster-
mektedir. Deli Dumrul’un karakterini ve düþüncelerini deðiþtiren sebepleri aþaðýya yazýnýz.
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6. Battalname ile ilgili cümlelerin karþýsýna bilgiler doðru ise “D” , yanlýþ ise “Y” yazýnýz.

• Battalname’de Battal Gazi’nin Sasanilerle yaptýðý savaþlar anlatýlýr. (   )
• Bu destan sözlü geleneðin özelliklerini taþýr. (   )
• XIX. yüzyýlda yazýya geçirilmiþtir. (   )
• Anadolu’da İslamiyetin etkisiyle oluþan ilk destan sayýlýr. (   )

7. Günümüze kadar gelememiþ Büyük Oðuz Destaný’nýn birçok deðiþiklikten sonra 15.yy. sonlarýna
doðru yazýya geçirildiði tahmin edilen parçalarýndan kalan on iki epik hikâyeden oluşur. Her hikâyenin
sonunda adý geçen, olaylardan hisse çýkaran, “Han”a dua eden ve her hâliyle eski þamanlarý hatýrlatan
Dede Korkut (Dedem Korkut, Korkut Ata) saz eþliðinde manzum hikâyeler söyleyen ozanlarý simgeler.
Dede Korkut Kitabý ayný zamanda Türk kültürü için çok deðerli bir malzeme kaynaðýdýr.

Paragrafta aþaðýdakilerin hangisine deðinilmemiþtir?

A) Dede Korkut Hikâyeleri’nin 15.yy sonlarýnda yazýya geçirildiðine
B) Kitapta on iki epik hikâyenin bulunduðuna
C) Dede Korkut’un her hikâyede yer aldýðýna
D) Dede Korkut’un hikâyelerin yazarý olduðuna
E) Hikâyelerin kültürümüz için deðerli kaynaklar olduðuna

ÖZ ELEÞTÝRÝ TABLOSU
Bu bölümden önce 13 - 15. yy.ýn olay

çevresinde oluþan edebî metinleri hakkýnda
Bu bölümde 13 - 15. yy.ýn olay çevresinde oluþan edebî

metinler ile ilgili olarak

neler biliyordum? neler öðrendim? neleri kavrayamadým?

(117. sayfadaki 2. etkinliðe yöneliktir.)
“Nasrettin Hoca” konulu bir pano hazýrlanmak üzere Nasrettin Hoca hakkýnda resim, yazý, fýkra bulunuz.

(117. sayfadaki 3. etkinliðe yöneliktir.)
“Nasrettin Hoca Fýkralarý” konusu iþlendikten sonra sýnýfta sahnelenmek üzere seçtiðiniz bir Nasrettin

Hoca fýkrasýný senaryolaþtýrýnýz.

(117. sayfadaki 1. etkinliðe yöneliktir.)
“Nasrettin Hoca Fýkralarý” konusu iþlendikten sonra “Nasrettin Hoca Fýkrasý Anlatma Yarýþmasý” düzen-

lenecektir. Bu yarýþmaya hazýrlanýnýz.

kavrayamadýklarýmý nasýl öðrenebilirim?
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1. Metin

1. “Ayaðýný yorganýna göre uzat.”, “Ýþleyen demir pas tutmaz.”, “Kiþi, ne yaparsa kendine yapar.” ve
“Damlaya damlaya göl olur.” gibi atasözlerini hangi durumlarda kullanýrýz? Bir toplumda atasözlerinin çok
kullanýlmasý o toplumun hangi yönünü ortaya koyar? Düþüncelerinizi aþaðýdaki bölüme yazýnýz.

2. Halk tarafýndan kabul görmüþ, dokunaklý, etkili ve düþündürücü söz söylemek önemli bir sanattýr.
Nasrettin Hoca fýkralarý bunun en güzel örneðidir. Bildiðiniz bir Nasrettin Hoca fýkrasýný sýnýfta anlatýnýz.

MAKÂLÂT
...

Hak Teâlâ, Ýblis’e sordu:
- Niçin Âdem’e secde etmedin? O zaman Ýblis þöyle cevap verdi:
- Beni ateþten, onu ise çamurdan yarattýn.

Yani “Sen beni ateþten, onu topraktan yarattýn. Bu yüzden
benim terkibim ulvi, toprak ise süflidir. Ben yaratýlýþta ondan yüce-
yim, bu yüzden Âdem’e secde etmedim.” dedi. 

Kendine güvendi ve gururlandý. Hak Teâlâ da onu dergâhýn-
dan kovdu. Önceleri Allah’a yakýn iken adý Haris’ti sonra mahrum,
þaþkýn ve melun oldu. Adý da Þeytan ve Ýblis oldu.

Ondan sonra Hak Sübhânehü Teâlâ buyurdu:
- Yâ Âdem! Yukarý bak! 

Bunun üzerine Hz. Âdem yukarý baktý. Arþta bu güzel keli-
menin yazýlmýþ olduðunu gördü:

"Lâ ilâhe illallâh Muhammedün resûllullâh."

cc..   ÖÖğğrreett iiccii   MM eett iinnlleerr

Hacý Bektâþ-ý Velî
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Hz. Âdem, onu gördü ve þöyle dedi:
-Ýlâhi Seyyîd ve Mevlâm! Lâ ilâhe illalâh senin birliðindir, ya Muhammed kimin adýdýr?

O ezelî ve ebedî  olan Tanrý buyurdu ki:
-Ya Âdem! O, benim habibimin adýdýr ki senin oðlundur.

Hz. Âdem, çok mutlu oldu ve þükretti.
Ondan sonra Hz. Âdem, sað yanýna baktý, üç güzel þahýs gördü ve dedi:

-Adýnýz nedir ve makamýnýz nerededir?
Birisi cevap verdi:

-Adým akýldýr ve makamým baþta, beyindedir.
Diðeri þöyle cevap verdi:

-Adým utanma ve hayâdýr ve makamým yüzdedir.
Bir diðeri ise þöyle cevap verdi:

-Adým ilimdir ve makamým göðüs içindedir.
Hz. Âdem:

-Gelin þimdi, yerli yerinize girin, dedi.
O saat üçü de yerlerine girdiler. Hz. Âdem de rahatladý.
Sonra sol tarafýna baktý. Üç þahýs gördü, ürktü ve dedi:

-Adýnýz nedir ve makamýnýz nerededir? Ne uðursuz kavimsiniz.
Onlardan birisi þöyle cevap verdi:

-Adým öfkedir ve makamým baþta, beyindedir.
Hz. Âdem:

-Baþ, akýl yeridir; senin baþta yerin yoktur, dedi.
O þahýs:

-Ben gelince akýl gider, dedi.
Diðer þahýs þöyle dedi:

-Adým açgözlülüktür ve makamým yüzdedir.
Hz. Âdem:

-Yüz, utanma ve hayâ yeridir; senin yüzde yerin yoktur, dedi.
O þahýs:

-Ben gelince utanma ve hayâ gider, dedi.
Bir diðer þahýs ise:

-Adým hasettir ve makamým göðüstedir, dedi.
Hz. Âdem:

-Göðüs, ilim yeridir; senin göðüste yerin yoktur, dedi.
O þahýs:

-Ben gelince ilim gider, dedi.
Þimdi azizim! Þöyle bilmek gerekir ki iman Rahmânîdir, þüphe ise þeytanîdir. Þüphe gelse iman,

iman gelse þüphe gider.
...

Makâlât
Hacý Bektâþ-ý Velî

hzl.: Esat COÞAN
(Sadeleþtirilmiþtir.)
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1.  Metin parçasýnda ana düþünceye yardýmcý olan olumlu, olumsuz kavram ve yargýlarý bulunuz.
Bunlardan hareketle metnin ana düþüncesini belirleyiniz. Sonuçlarý aþaðýdaki þablona yazýnýz.

2. Makâlât’tan alınmış metinden hareketle Hacý Bektâþ-ý Velî'nin bu eseri hangi amaçla yazmýþ olabile-
ceðini sözlü olarak ifade ediniz.

3. Aþaðýda Makâlât'ýn özgün metninden bir parça verilmiþtir. Verilen metin parçasýný dil özellikleri
bakýmýndan inceleyiniz. Ýnceleme sonuçlarýný aþaðýdaki noktalý yerlere yazýnýz.

MAKÂLÂT'tan
...
Andan Âdam Aleyhi's-selâm sag yanýna bakdý, üç latîf þahýs gördi, eyitdi kim:
— Adunuz nedür ve makâmunuz kandadur, didi.
Pes birisi eyitdi kim:
— Adum akýldur ve makâmum baþda beyni üstindedür, didi.
Ve hem birisi dahý eyitdi kim:
— Adum ud u hayâdur ve makâmum yüz üstindedür, didi.
Ve hem birisi dahý eyitdi kim:
— Adum ilimdür ve makâmum göðüs içindedür, didi.
Andan Âdam aleyhi's-selâm eyitdi kim:
— Gelün imdi yirlü yirünüze girün, didi.
...

MAKÂLÂT'IN DÝL ÖZELLÝKLERÝ
........................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

Ana düþünce

Olumlu 
Kavram ve Yargýlar

Olumsuz 
Kavram ve Yargýlar

ilim

haset



116

MANTIKU’T - TAYR

(Kuþlar, Süleyman’ýn haberci kuþu Hüthüt’ten
müþküllerini sorarlar. Hüthüt onlara “deðme kiþinin
eremeyeceði menzile” doðru sonsuz bir yolda, bir
"rehber"in peþine düþerek ve kendilerini feda etmeyi
göze alarak uçmalarýný salýk verir. Kendi de önlerine
düþer.)

...

Yola ne menzil belürdi ne niþan
Çýkdý her kuþ yüreginden yüz figan

Yidi yýl uçdýlar bülbül gibi
Bir nefeslik gitmediler gül gibi

Biri gördi bir sarây-ý zernigâr
Uçar iken anda indi þâh-vâr

Birisi bir mâh-rûyý gözledi
Yolýný kodý vü aný istedi

Birini bir dað baþýnda kurt yidi
Birisi ben girü dönerem didi

Kimi sayru oldý vü kaldý girü
Kimisi varmadý hiç ilerü

Yüz bin er yolda cân virmiþ henüz
Bilmedi biri ki nedür bu rumûz
...

Gülþehrî

4. Makâlât ve Mantýku’t-Tayr’dan hareketle 13 ve 14. yüzyýlda Oðuz Türkçesiyle yazýlan öðretici
metinlerin anlatým biçimleri bakýmýndan kaç gruba ayrýldýðýný aþaðýya yazýnýz.

13 ve 14. YÜZYIL ÖÐRETÝCÝ METÝNLERİ

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

5. Makâlât ve Mantýku’t-Tayr’ýn içeriðinden hareketle bu metinlerin hangi geleneðe baðlý kalýnarak oluþ-
turulduðunu aþaðýya yazýnýz.

MAKÂLÂT MANTIKU’T-TAYR

2. Metin

..........................
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GARÝBÝN KÝMÝ VAR KÝ!

Birgün Hoca, yokuþlarda ter dökerek, iniþlerde týrnak sökerek dað
bayýr aþarken bir dönemeç baþýnda nefesi kesilir:

“Ömrümü yakama dikmediler ya. Demek vadem bu kadar-
mýþ.” der. Bir torba kemik gibi yýðýlýr yere…

“Allah, eþin dostun eksikliðini vermesin, elbet gelir cenazemi
kýldýrýrlar.” diye bekler durur ama Hoca'nýn sayýkladýðýný kim,
nereden bilecek? Ne gelen olur ne de giden, ne arayan olur ne
soran.

“Þu yalancý dünyada vefa mý kaldý! Bari kendi ayaklarýmla
gidip haber vereyim…” der. Öle dirile gider. Yana yakýla vefat
ettiðini söyler ve yine dönüp gelir öldüðü yere. Karýsý ardýndan
bir ölü aðýdý tutturunca konu komþu baþýna toplanýr:

“Vah anam! Bu nasýl söz! Bu kara haberi kim yetiþtirdi?” der-
ler. Hatuncuk, iki gözü iki çeþme:

“Ah komþular, der. Garibin kimi var ki kimi göndersin!
Kendiceðizi gelip haber verdi. Sonra yine çekilip merhum olduðu
yere gitti.”

Nasrettin Hoca Fýkralarý
hzl.: Eflâtun Cem GÜNEY

3. Metin

Ana düþünce

6. Metinde ana düþünceye yardýmcý kavram ve yargýlarý bulunuz. Bunlardan hareketle metnin ana
düþüncesini belirleyiniz. Sonuçlarý aþaðýdaki þablona yazýnýz.

7. Bildiðiniz Nasrettin Hoca fýkralarýný nasýl öðrendiðinizi düþününüz.  Buradan hareketle Nasrettin Hoca
fýkralarýnýn hangi geleneðe baðlý kalýnarak oluþturulduðunu sözlü olarak ifade ediniz

Hazýrlýklarýnýz doðrultusunda, sýnýfta “Nasrettin Hoca Fýkrasý Anlatma Yarýþmasý” yapýnýz. 

Bulduðunuz fýkra, yazý ve  resimlerle “Nasrettin Hoca” konulu bir pano hazýrlayýnýz.

Senaryolaþtýrdýðýnýz “Nasrettin Hoca” fýkrasýný sýnýfta canlandýrýnýz.

Nasrettin Hoca
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1. Metin

2. Metin

3. Metin

1 a. Daha önce incelediðiniz ve aþaðýda verilen metin parçalarýndan hareketle 14. yüzyýl öðretici
metinlerini konularý bakýmýndan gruplandýrýnýz. Sonuçlarý metin parçalarýnýn sonundaki þemaya yazýnýz.

MÜNTEHABÜ’L - ÞÝFA
...
Altýncý bâb. Egek ve yüz ve dil agrýsýnda ve alametinde ve ilacýndadur. Kaçan ki dilde kabarcýk çýksa

eger kýzýl olsa ilacý kiðalden kan almak ca enseden hacamat itmedür. Sumak ve cülnar sirkede kaynadup
mazmaza ideler. Ve eger kara olup agrýsý az olursa sevdadandur ve sevdayý ishal ideler. Tedbir ki dükeli
envaýnda faide ide. Tohmukân ve nebat þekeri ve tebaþir ve cülnar ve zýrruverd yani kuru gül dükmeka
yapragý ve kuru benefþe ve ayva çekirdegi birer dirhem alalar, yumþak dögeler agrýyan yire saçalar. Eger
katý ýssý olup sarýrsak olursa safradandur, safrayý ishal ideler eger ak olup agrýsý az olursa balgamîdür, bal-
gam ishal ideler ve tuzlu zeytun kaynadup suyile mazmaza ideler. Kaçan dil ve agýz ýssýdan kabarsa ve
derisi sýyrýlsa ilacý sinürlüce dirler ve havanda dögeler, sýkup suyun alalar, bu sudan iki kaþuk ezilmiþ
sumak suyuna ve bir kaþuk dahi sirke karuþdurup mazmaza ideler nâfi ola.

...
Hekim Hacý Paþa

TERCÜME-Ý SÎRETÜ’N-NEBÎ

..
Ayun on iki gicesinden on biþine degin üç gün gice ve gündüz aydýnlýh olur, ol üç günün gicelerinde

Abdülmuttalib Kâbe'den evine varmazýdý. Ýrteyedegin Kâbe'yi tavâf eyleridi. Çün ol isneyn gicesi kim
Resûl’ün mevlûdý gicesiyidi. Þeybe, Âmine Hâtun katýna geldi. Eksügin geregin gördi. Dahý kapusýný üsdine
kilitledi. Kilit dilini bile aldý. Zîrâ korharýdý, eydüridi: “Olmasun kim düþmanlar, kullar, kýrnaklar yoldan
çýhalar, eve yol bulalar. Âmine Hâtun’a kasd ideler." didi ihtiyâtdan. Ziyân iriþe diyü ihtiyât ideridi. Ol gice
Þeybe oglanlarý birle yine tavâfa meþgul oldýlar. Âmine Hâtun hücresinde yalýnuz oturup durur. Ol gice
Resûl’ün mevlûdý gicesiyidi… Âmine Hâtun eydür: "Ol âvazý iþidicek ben yuharu bahdum. Nûr içinde
sanasýn gark oldum. Uyandum gördüm kim yir ile gök arasýnda bir döþek döþediler, yeþil harîrden. Andan
bir ulu feriþte geldi azîm heybetlü. Ol melegün elinde üç alem, bilesince çok feriþteler, yeþil kanatlu. Cem'isi
yalýn yüzlü, hûb sûretlü. Yayak degüller. Ýllâ küllîsi atlu, atlarý dahi kendüler bigi kanatlarý var. Gökyüzinde
uçarlar.

...
Erzurumlu Kadý Darîr

HAMZANÂME 
...
Meger ol gün ziyâde sýcak birgün idi. Þikârdan dönüp sahraya indiler. Ziyâde susudýlar. Þâh eyitdi:

“Þunda bir hâlî baðçe olsa hem dinlensek hem bir sucagýz içsek.” didi. Hoca: “N’ola þâhum!” diyüp sürüp
bir baðçeye geldiler. Yanýndakilere: “Sizler taþrada durun.” diyüp Þâh ile Hoca ol baðçeye girdiler. Sâhibi
bir pîr kiþi imiþ.Gördi ki iki yigit, biri siyâh sakallu biri dahi tâze sakallu muhteþem kimseler. Ol pîr karþu
gelüp: “Hoþ geldünüz!” diyüp  bunlarun önüne düþüp, getürüp baðçenün bir müferrih yirinde agaç
sâyesinde bir kerevet çatmýþ idi, üzeri döþenmiþ, “Buyurun!” didi. Þâh ile Hoca geçüp oturdýlar. Ol pîr erkâ-
na hizmet itmiþ idi, tîz varup bir sini ile peynir, reçel, zeytün ve meyvelerden mâ-hazarý getürüp bunlarun
önüne kodý. Hoca ile Þâh ol pîrün ferâsetine tahsîn itdiler. Didiler ki: “Pîrüm, eyü yollu adamsýn!” didiler.

...

Hamzavî



119

1. I. Oðuz Türkçesinin Anadolu'daki ilk ürünlerinde sade bir dil kullanýlmýþtýr.
II. Bu dönemdeki mensur eserler öðretici, yol gösterici ve aydýnlatýcý bir özellik gösterir.

III. Bu dönemde tasavvufi metinlerin azlýðý dikkat çeker.
IV. Türkçenin edebî bakýmdan kýsýrlaþtýðý görülür.

Yukarýda verilen özelliklerden hangileri Oðuz Türkçesinin Anadolu'daki ilk ürünlerine aittir?

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

2. 14. yüzyýla ait manzum ve mensur metinler hangi gelenek etrafýnda oluþturulmuþtur?

3. Aþaðýdakilerden hangisi Nasrettin Hoca fýkralarý için söylenemez?

A) Döneme ait bazý toplumsal özelliklerin görüldüðü
B) Fýkralardan çýkarýlacak derslerin olduðu
C) Sözlü edebiyat geleneðine baðlý kalýnarak oluþturulduðu
D) Fýkralardaki olaylarýn mizah anlayýþý çerçevesinde meydana geldiði
E) Nasrettin Hoca fýkralarýnýn 13. yüzyýlda yazýya geçirildiði  

4. Aþaðýda verilen noktalý yerlere uygun sözcükleri yazýnýz.
• Makâlât adlý eseri .............................................. yazmýþtýr.
• 14. yüzyýl öðretici metinleri anlatým biçimleri bakýmýndan ……………. ve ………… olmak üzere iki gruba

ayrýlýr.

KONULARI BAKIMINDAN
ÖÐRETÝCÝ METÝNLER

4. Metin
FÜTÜVVETNÂME

...
Gördüm ki fütüvvet kapusýnda oturan ahîlerde fütüvvet kitâbý yok kim bileler ve ögreneler, güçleri yet-

dükçe ve ellerinden geldükçe dutalar… Ahînün gerek kim dört nesnesi açuk ola. Evvel eli açuk ola, hîç
dünyâ içün kayurmaya ve eksilür demeye. Nitekim Resûl Hazreti buyurdý: Her kim mâlýn Tanrý yolýna harc
eylese birine bin vire. Enes bin Mâlik eyitdi: Resûl Hazreti yarýnki gün içün hiç nesne gizlemedi ve dahi
haberde þöyle gelmiþdür kim eger bir kiþinün dokuz yüz doksan dokuz ayýbý olsa ol cömerd olsa ve yidüri-
ci olsa, dükeli aybýn örter.

...
Ebü’l- Hayr Rûmî

b. Yukarýdaki mensur metinlerden yola çýkarak 14. yüzyýl nesrinin özellikleri hakkýnda çýkarýmlarda
bulununuz. Çýkarýmlarýnýzý maddeler hâlinde tahtaya yazýnýz.
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5. Aþaðýdaki cümlelerin karþýsýna yargýlar doðru ise "D", yanlýþ ise "Y" yazýnýz.

• Makâlât ayrý ayrý konularýn iþlendiði bölümlerden oluþur. (   ) 

• Makâlât mesnevi biçiminde yazýlmýþtýr. (   )

• 13 ve 14. yüzyýl Oðuz Türkçesiyle yazýlmýþ týp metinleri de vardýr.(   )

• Mantýku’t-Tayr alegorik bir eserdir. (   )

• Makâlât, dil bakýmýndan Hakaniye lehçesinin özelliklerini taþýr. (   )

• Nasrettin Hoca fýkralarý anonim bir özellik taþýr. (   )

• Nasrettin Hoca fýkralarýnda süslü, aðýr bir dil vardýr. (   )

ÖZ ELEÞTÝRÝ TABLOSU
Bu bölümden önce Hacý

Bektâþ-ý Velî ve Nasrettin Hoca
hakkýnda

Bu bölümde Hacý Bektâþ-ý Velî ve Nasrettin Hoca’yla ilgili

neler biliyordum? neler öðrendim? neleri kavrayamadým?

Nu. ESER ESERÝN YAZARI ESERÝ OKUDUM

1 Gülistân Sâdî

Ýþlediðiniz konuyla igili ‘100 Eser’ den aþaðýda verileni okuyunuz. Eserin karþýsýna kitabý
okuduðunuzu belirtiniz.

(126. sayfadaki 3. etkinliðe yöneliktir.)

Öðrenciler Bâkî hakkýnda araþtýrma yaparlar. Seçilen bir öðrenci Bâkî karakterine bürünerek
arkadaþlarýyla sohbet etmek ve onlarýn sorularýna cevap vermek için hazýrlanýr.

(124. sayfadaki 2. etkinliðe yöneliktir.)

Aþk temasýnýn iþlendiði günümüz þiirinden örnekler bulunuz.

kavrayamadýklarýmý nasýl öðrenebilirim?
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Bende yok sabr ü sükûn sende vefâdan zerre
Ýki yokdan ne çýkar fikredelim bir kerre

Nâbi

Arz-ý hâl etmeðe cânâ seni tenhâ bulamam
Seni tenhâ bulýcak kendimi aslâ bulamam

Ulvî

Benem âþýk ki rüsvâlýkla tutdý þöhretim þehri
Yazanlar kýssa-ý Mecnûn’u hep yabâne yazmýþlar

Nef’î

Aþk degül mi þol gönülde dað olan
Hem gönül bendin kesen hem bað olan

Âþýk Paþa

Yýlda bir kurban keserler halk-ý âlem ýyd içün
Dem-be-dem sâat-be-sâat men senün kurbanýnam

Fuzûlî

Halk içinde mu’teber bir nesne yok devlet gibi
Olmaya devlet cihânda bir nefes sýhhat gibi

Muhibbî

(126. sayfadaki 4. etkinliðe yöneliktir.)

Sýnýfta düzenlenecek þiir okuma yarýþmasýna katýlmak üzere bir gazel ezberleyiniz. Puanlamasý sýnýf-
taki öðrenciler tarafýndan yapýlacak yarýþmaya aþaðýdaki ölçütlere göre hazýrlanýnýz.

a. Telaffuz b. Jest ve mimikler      c. Vurgu ve tonlama ç. Ezberleme gücü

Öðrenciler küçük gruplar hâlinde oturur. Her grup hangi temayla ilgili þiir yazacaðýný belirler. Her grup
üyesinin elinde bir sayfa kâðýt vardýr. Herkes elindeki kâðýda, verilen konu ile ilgili bir dize yazýp kâðýdý
yanýndakine verir, ikinci turda önlerine gelen kâðýda ikinci dizeyi yazar ve kâðýdý yanýndakine verir. Bu
iþlem tur bitene kadar devam eder. Sonunda gruplarýn elinde gruptaki üye sayýsý kadar þiir bulunur. Þiirler
sýnýfta okunur.

• Aþaðýda Divan þiirinden seçilmiþ beyitler verilmiþtir. Bu beyitler size Divan þiiriyle ilgili neler
düþündürüyor? Düþüncelerinizi sözlü olarak ifade ediniz.

44 ..   XXIIVV..   YYüüzzyyıı llddaann  XXIIXX..   YYüüzzyyıı ll   OOrrtt aallaarr ıınnaa  KKaaddaarr   OOssmmaannll ıı   EEddeebbiiyyaatt ıı

aa..   CCooşşkkuu  vvee  HHeeyyeeccaannıı   DDii llee  GGeett ii rreenn  MM eett iinnlleerr   ((ŞŞii ii rr ))

11 ..   DDiivvaann  ŞŞii ii rr ii
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Günümüz Türkçesiyle

1. Baðýn gülü sen yüzünü aç da  nesrini, o yanaðý
görsünler; salýn  servi ve fýstýk çamý o yürüyüþ
tarzýný görsünler.

2. Gönlüm bu devâsýz derdi hep senin kapýnda
kazandý; hasta gönlün nasýl bir onulmaz derde tutul-
duðunu görsünler.

3. Göðsümde yaralar açýldý, yakamý parçaladým;
sevginin gül bahçesinde açýlan nar çiçeðini görsün-
ler.

4. Zayýf bedenimdeki kaburga kemikleri bir bir
sayýlabilir; beni görmemiþ olan dostlar aynen bana
benzeyen mûsikârý görsünler.

5. Ey Bâki! Güzeller acýmaz, þefkat göstermez
demek yanlýþtýr; vallâhi billâhi gösterirler hele biraz
yalvarýgörsünler/yalvarı (parayı) görsünler.

GAZEL

Açýl bâðun gül ü nesrîni ol ruhsârý görsünler
Salýn serv ü sanavber þîve-i reftârý görsünler

Kapunda hâsýl itdi bu devâsuz derdi hep gönlüm
Ne derde mübtelâ oldý dil-i bîmârý görsünler

Açýldý dâðlar sînemde çâk itdüm girîbânum
Muhabbet gülþeninde açýlan gülnârý görsünler

Ten-i zârumda pehlûm üstühâný sayýlur bir bir
Beni seyr itmeyen ahbâb mûsîkârý görsünler

Güzeller mihribân olmaz dimek yanlýþdur ey Bâkî
Olur vallâhi billâhi hemân yalvarý görsünler

Bâkî

1. Metin

Johannes VERMEER (1632-1675)- Aşk Mektubu
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..............................................................

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

Birimlerde Anlatýlanlar

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

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

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

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

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

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

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

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

Þiirin Temasý
...........................................................................
...........................................................................

Birim deðeri:

Birim sayýsý:

Makta beyti
Matla beyti
Mahlas beyti
Beytü’l-gazel 

1

2

3

4

5

1. Kültürel yapı, dil ve sanat anlayışı gibi hususlardan hareketle okuduğunuz gazelden, gazelin yazıldığı
dönemin zihniyeti ile ilgili çıkarımlarda bulununuz.

2. Yukarýdaki þiirin yapý özelliklerini aþaðýdaki þablona göre belirleyiniz.
a. Þiirin birim deðerini ve sayýsýný yazýnýz.
b. Birimlerde anlatýlanlarý ve þiirin temasýný yazýnýz. 
c. Þiirdeki hangi beytin matla, makta, mahlas beyti ve beytü’l-gazel olduðunu yazýnýz.

ç. Beyitlerin yerini deðiþtirerek okuduðunuzda gazelin anlamýnda bir deðiþiklik meydana geliyor
mu? Neden?

d. Þiirde anlatýlanlarýn olduðu gibi yaþanmasýnýn mümkün olup olmadýðýný tartýþýnýz. Sonuçlarý
sözlü olarak ifade ediniz. 

e. Yukarýda incelediðiniz nazým þeklinin özelliklerini  maddeler hâlinde tahtaya yazýnýz. 
f. Belirlediðiniz nazým þekliyle önceki bölümlerde iþlediðiniz Hoca Dehhânî’nin þiiri arasýnda nasýl

bir iliþki vardýr? Sözlü olarak ifade ediniz.
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… görsünler
… görsünler

… gönlüm
… görsünler

… girîbânum
… görsünler

… bir bir
… görsünler

… ey Bâkî
… görsünler

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

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

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

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

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

MOHAÇ TÜRKÜSÜ

Bizdik o hücûmun bütün aþkýyla kanatlý;
Bizdik o sabâh ilk atýlan safta yüz atlý.

Uçtuk Mohaç ufkunda görünmek hevesiyle, 
Canlandý o meþhûr ova at kiþnemesiyle!

Fethin daha bir ülkeyi parlattýðý gündü;
Biz uðruna can verdiðimiz yerde göründü.

Gül yüzlü bir âfetti ki her bûsesi lâle;
Girdik zaferin koynuna, kandýk o visâle!

Dünyâya vedâ ettik, atýldýk dolu dizgin;
En son koþumuzdur bu! Asýrlarca bilinsin!

Bir bir açýlýrken göðe, son defa yarýþtýk;
Allâh’a giden yolda meleklerle karýþtýk.

Geçtik hepimiz dört nala cennet kapýsýndan;
Gördük ebedi cedleri bir anda yakýndan!

Bir bahçedeyiz þimdi þehitlerle berâber;
Bizler gibi ölmüþ o yiðitlerle berâber.

Lâkin kalacak doðduðumuz topraða bizden
Þimþek gibi bir hâtýra nal seslerimizden!

Yahya Kemal BEYATLI

Aþk temasýyla ilgili bulduðunuz þiirleri sýnýfta okuyunuz.

3. Aþaðýda gazelin her dizesinin son kelimesi verilmiþtir. Bu kelimeleri þiirin anlam bütünlüðünü dikkate
alarak okuyunuz. Deðerlendirmelerinizi aþaðýdaki bölüme yazýnýz.

4.  Mohaç Türküsü ile incelediðiniz gazeli ses ve söyleyiþ bakýmýndan karþýlaþtýrýnýz. Sonuçlarý madde-
ler hâlinde tahtaya yazýnýz.
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ÝMGELER

gül nesrîn servi sanavber gülnâr

Mecaz, Yan
Anlamda
Kullanýlan

Sözcük

Gerçek Anlamý Þiirdeki
Anlamý

Gerçek Anlamda
Örnek Kullaným

Mecaz Anlamda Örnek
Kullaným

Kapý
Bir yere girip çýkarken geçilen
ve açýlýp kapanma düzeni
olan bölme açýklýðý

Severek,
yolunda

Kapý önünde bekledik
sabaha kadar.

Senin kapýnda ölene kadar
bu ömrü tüketirim.

5. Gazelde kullanýlan imgeler (mazmunlar) aþaðýda verilmiþtir. Bu imgelerin þiirde nasýl kullanýldýðýný
belirleyerek tabloya yazýnýz.

6. Gazelde gerçek anlamlarý dýþýnda (mecaz ve yan anlam) kullanýlan sözcükleri bulunuz. Sözcüklerin
anlamlarýyla ilgili aþaðýdaki çalýþmalarý yapýnýz.
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Açýl bâðun gül ü nesrîni ol ruhsârý görsünler Salýn serv ü sanavber þîve-i reftârý görsünler

Ey Bâkî

Açýldý dâðlar sînemde çâk itdüm girîbânum
Muhabbet gülþeninde açýlan gülnârý görsünler

Kapunda hâsýl etdi bu devâsuz derdi hep gönlüm

yalvarý görsünler

Ten-i zârumda pehlûm üstühâný sayýlur bir bir
Beni seyr etmeyen ahbâb mûsîkârý görsünler

Ne derde mübtelâ oldý dil-i bîmârý görsünler

BÂKÎ

(130. sayfadaki 1. etkinliðe yöneliktir.)
Bir sonraki konu olan Su Kasidesi’nin her beyti için bir öðrenci seçilir. Öðrenciler  beyitlerdeki  imge ve

söz sanatlarýný bularak defterlerine yazarlar.

(131. sayfadaki 2. ve 3. etkinliklere yöneliktir.)
Fuzûlî’nin hayatý ve edebî kiþiliði ile ilgili bir sunum hazýrlayýnýz. Su Kasidesi’yle ayný temaya sahip

günümüz þiirinden örnekler bulunuz

7. Okuduðunuz þiirde edebî sanatlarýn yapýldýðý sözcükler ve söz gruplarý aþaðýda verilmiþtir. Bu edebî
sanatlarýn ne olduðunu ve nasýl yapýldýðýný tahtaya yazýnýz.

8. Ýncelediðiniz gazelde Divan þiiri geleneðine ait hangi özellikler görülmektedir? Sözlü olarak ifade edi-
niz.

9. Yapýsýný, anlatýmýný ve temasýný göz önünde bulundurarak þiiri yorumlayýnýz. Yorumlarýnýzý içeren
kýsa bir yazý yazýnýz. Yazýnýzý arkadaþlarýnýzla paylaþýnýz.

10. Okuduðunuz gazelden ve araþtýrma sonuçlarýndan hareketle Bâkî’nin fikrî ve edebî yönü hakkýnda-
ki çýkarýmlarýnýzý aþaðýdaki þemaya yazýnýz

Hazýrlýk yapan öðrenci, sýnýfta Bâkî karakterine bürünerek arkadaþlarýyla sohbet eder ve onlarýn soru-
larýna cevap verir.

Hazýrlýklar doðrultusunda sýnýfta gazel okuma yarýþmasý düzenlenir. Ezbere þiir okuyan öðrenciler, diðer
öðrenciler tarafýndan aþaðýdaki ölçütlere göre puanlanýr.

a. Telaffuz b. Jest ve mimikler      c. Vurgu ve tonlama ç. Ezberleme gücü
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SU KASÝDESÝ
Kasîde Der Medh-i Hazret-i Fahr-i Kâinât

1. Saçma ey göz eþkden gönlümdeki odlara su
Kim bu denlü dutuþan odlara kýlmaz çâre su

2. Âb-gûndur günbed-i devvâr rengi bilmezem
Yâ muhît olmýþ gözümden günbed-i devvâra su

3. Zevk-ý tîgundan aceb yoh olsa gönlüm çâk çâk
Kim mürûr ilen býraður rahneler dîvâra su

4. Vehm ilen söyler dil-i mecrûh peykânun sözin
Ýhtiyât ilen içer her kimde olsa yara su

5. Suya virsün bâðbân gülzârý zahmet çekmesün
Bir gül açýlmaz yüzün tek virse min gülzâra su

6. Ohþadabilmez gubârýný muharrir hattuna
Hâme tek bahmahdan inse gözlerine kara su

7. Ârýzun yâdýyla nemnâk olsa müjgânum n’ola
Zâyi olmaz gül temennâsýyla virmek hâra su

8. Gam güni itme dil-i bîmârdan tîgun dirîg
Hayrdur virmek karanu gicede bîmâra su

9. Ýste peykânýn gönül hecrinde þevkum sâkin it
Susuzam bir kez bu sahrada menüm-çün ara su

10. Men lebün müþtâkýyam zühhâd kevser tâlibi
Nitekim meste mey içmek hoþ gelür hûþyâra su

11. Ravza-i kûyuna her dem durmayup eyler güzâr
Âþýk olmýþ galibâ ol serv-i hoþ-reftâra su

12. Su yolýn ol kûydan toprag olup dutsam gerek
Çün rakîbümdür dahý ol kûya koyman vara su

13. Dest bûsý ârzûsýyla ger ölsem dôstlar
Kûze eylen topraðum sunun anunla yâra su

14. Serv serkeþlük kýlur kumrî niyâzýndan meger
Dâmenin duta ayagýna düþe yalvara su

15. Ýçmek ister bülbülün kanýn meger bir reng ile
Gül budagýnun mizâcýna gire kurtara su

16. Týynet-i pâkini rûþen kýlmýþ ehl-i âleme
Ýktidâ kýlmýþ tarîk-i Ahmed-i Muhtâr’a su

Günümüz Türkçesiyle
Kâinâtın Övüncü Hz. Peygamber’i Övmek İçin Kaside

1. Ey göz! Gönlümdeki ateþlere gözyaþýndan su
saçma, artýk böyle tutuþan ateþlere su fayda etmez.

2. Dönüp duran kubbenin rengi su rengi midir, yoksa
gözümden akan su devreden kubbeyi mi kaplamýþtýr,
bilemem.
3. Senin kýlýca benzeyen keskin bakýþlarýnýn zevkinden
gönlüm parça parça olsa buna þaþýlmaz. Nitekim akar-
su da gelip geçerken duvarda yarýklar açar.
4. Yarasý olanýn suyu ihtiyatla içmesi gibi yaralý gön-
lüm de senin ok temrenine benzeyen kirpiklerinin
sözünü korkarak söyler.
5. Bahçývan  gül bahçesini sele versin, boþ yere zah-
met çekmesin; çünkü bin gül bahçesine su verse de
senin yüzün gibi bir gül açýlmaz.
6. Hattatýn gözlerine bakmaktan kalem gibi  kara su
inse de gubârî yazýsýný senin yüzündeki tüylere ben-
zetemez.

7. Yanaðýný hatýrladýkça kirpiklerim ýslansa bunda
þaþýlacak ne var? Zira gül elde etmek için dikene su
vermek boþa gitmez.
8. Gamlý günümde hasta gönlümden kýlýç gibi keskin
bakýþýný esirgeme; (zira) karanlýk gecede hastaya su
vermek hayýrlý bir iþtir.

9. Gönül! Onun ok temrenine benzeyen kirpiklerini
iste ve ayrýlýðýnda özlemimi yatýþtýr; susuzum, bu
çölde bir defa da benim için su ara.
10. Ben dudaðýný özlüyorum, sofular da Kevser isti-
yorlar. Nitekim sarhoþa þarap içmek aklý baþýnda
olana da su içmek hoþ gelir. 

11.Su, senin mahallenin bahçesine doðru durmaksý-
zýn akar gider. Galiba o hoþ yürüyüþlü serviyi andýran
sevgiliye âþýk olmuþ.
12. Toprak olup su yolunu o mahalden kesmeliyim,
çünkü su benim rakibimdir, o yere varmaya býrak-
mam.
13. Dostlar! Eðer onun elini öpme arzusuyla ölürsem,
topraðýmdan testi yapýn ve sevgiliye onunla su verin.

14. Servi kumrunun yalvarmasýndan dolayý dikbaþlý-
lýk ediyor. Onu ancak suyun eteðini tutup ayaðýna
düþmesi vazgeçirir.

15. Gül fidaný bir hile ile bülbülün kanýný içmek istiyor;
bunu, ondan suyun gül dallarýnýn damarlarýna girme-
si kurtarabilir.
16. Su, Hz. Muhammet’in yoluna uymuþ ve bu hâli ile
dünya halkýna temiz yaratýlýþýný açýkça göstermiþ.

2. Metin



128

17. Seyyid-i nev-i beþer deryâ-ý dürr-i ýstýfâ
Kim sepüpdür mucizâtý âteþ-i eþrâra su

18. Kýlmað içün tâze gülzâr-ý nübüvvet revnakýn
Mucizinden eylemiþ izhâr seng-i hâra su

19. Mu’cizi bir bahr-ý bî-pâyân imiþ âlemde kim
Yetmiþ andan min min âteþhâne-i küffâra su

20. Hayret ilen barmagýn diþler kim itse istima’
Barmagýndan virdigün þiddet güni ensâra su

21. Dostý ger zehr-i mâr içse olur âb-ý hayât
Hasmý su içse döner elbette zehr-i mâra su

22. Eylemiþ her katreden min bahr-ý rahmet mevc-hîz
El sunup urgaç vuzû içün gül-i ruhsâra su

23. Hâk-i pâyine yetem der ömrlerdür muttasýl
Baþýný daþdan daþa urup gezer âvâre su

24. Zerre zerre hâk-i dergâhýna ister sala nûr
Dönmez ol dergâhdan ger olsa pâre pâre su

25. Zikr-i na’tun virdini derman bilür ehl-i hatâ
Eyle kim def’-i humâr içün içer meyhâra su

26. Yâ Habîba’llâh yâ Hayre’l-beþer müþtâkunam
Eyle kim leb-teþneler yanup diler hemvâra su 

27. Sensen ol bahr-ý kerâmet kim þeb-i Mirâc’da
Þebnem-i feyzün yetürmiþ sâbit ü seyyâra su

28. Çeþme-i hurþîdden her dem zülâl-i feyz iner
Hâcet olsa merkadün tecdîd iden mi’mâra su

29. Bîm-i dûzah nâr-ý gam salmýþ dil-i sûzânuma
Var ümîdüm ebr-i ihsânun sepe ol nâra su

30. Yümn-i na’tünden güher olmýþ Fuzûlî sözleri
Ebr-i nîsândan dönen tek lülü-i þehvâra su

31. Hâb-ý gafletden olan bîdâr olanda rûz-ý haþr
Eþk-i hasretden tökende dîde-i bîdâra su

32. Umduðum oldur ki rûz-ý haþr mahrûm olmayam
Çeþm-i vaslun vire men teþne-i dîdâra su  

Fuzûlî

17. Ýnsanlarýn efendisi, seçme inci denizi olan
Hz.Muhammet’in mucizeleri kötülerin ateþine su
serpmiþtir.
18. Katý taþ, peygamberliðin gül bahçesinin parlak-
lýðýný tazelemek için ve onun mucizesinden dolayý su
çýkarmýþtýr.

19. Hz. Peygamber’in mucizeleri dünyada uçsuz
bucaksýz bir deniz gibi imiþ ki ondan ateþe tapanlarýn
binlerce mabedine su ulaþmýþ ve onlarý söndür-
müþtür.

20. Mihnet günü ensâra parmaðýndan su verdiðini
kim iþitse hayret ile parmaðýný ýsýrýr.

21. Dostu yýlan zehri içse onun için ölümsüzlük suyu
olur. Düþmaný da su içse elbette yýlan zehrine döner.

22. Abdest almak için el uzatýp gül yanaklarýna su
vurunca sýçrayan her su damlasýndan binlerce rah-
met denizi dalgalanmýþtýr.

23. Su ayaðýnýn topraðýna ulaþayým diye baþýný taþ-
tan taþa vurarak ömürler boyu durmaksýzýn baþýboþ
gezer.

24. Su, onun eþiðinin topraðýna zerrecikler hâlinde
ýþýk salmak ister. Parça parça da olsa o eþikten dön-
mez.

25. Sarhoþlar içkiden sonra gelen baþ aðrýsýný gider-
mek için nasýl su içerlerse günahkarlar da senin
na’týnýn zikrini dillerinde tekrarlamayý derman bilirler.

26. Ey Allah’ýn sevgilisi! Ey insanlarýn en hayýrlýsý!
Susamýþlarýn sürekli su diledikleri gibi ben de seni
özlüyorum.

27. Sen o keramet denizisin ki Mi’rac gecesinde
feyzinin çiðleri sabit yýldýzlara ve gezegenlere su
ulaþtýrmýþtýr.

28. Senin kabrini onaran mimara su lazým olsa
güneþ çeþmesinden her an bol bol saf, tatlý ve güzel
su iner.

29. Cehennem korkusu, yanan gönlüme gam ateþi
salmýþ ama o ateþe senin ihsan bulutunun su ser-
peceðinden umutluyum.

30. Seni övmenin bereketinden dolayý Fuzûlî’nin
sýradan sözleri nisan bulutundan düþüp iri inciye
dönen su damlasý gibi birer inci olmuþtur.

31-32. Kýyamet gününde gaflet uykusundan uyanan
uykusuz göz, hasret gözyaşları döktüðünde, mahþer
günü, güzel yüzüne susamýþ olan bana senin vuslat
çeþmenin su vereceðini, beni bundan mahrum býrak-
mayacaðýný ummaktayým. 



129

1............................................................
..............................................................

Þiirin Temasý:

Birim Deðeri: 
Birim Sayýsý:  
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Birimlerde Anlatýlanlar

1. Su Kasidesi’nin yapý özelliklerini aşağıda istenilen hususlara göre belirleyiniz.

a. Þiirin birim deðerini ve sayýsýný yazýnýz.

b. Birimlerde anlatýlanlarý ve þiirin temasýný yazýnýz. 

c. Kasidenin nesib, girizgâh, methiye, fahriye ve dua bölümlerini belirleyiniz. Bu bölümlerin kaçýncý
beyitler arasýnda olduðunu ilgili bölüme yazýnýz.



130

2.  a. Aþaðýdaki beyitten hareketle kasidede en çok tekrar edilen sesleri ve bu tekrarýn þiire etkisini söy-
leyiniz.

b. Her beyit sonunda tekrar edilen “su” sözcüðü ile aþaðýdaki resim arasýnda nasýl bir baðlantý vardýr?
Sözlü olarak ifade ediniz.

Dest bûsý ârzûsýyla ger ölsem dôstlar
Kûze eylen topragum sunun anunla yâra su

ç.  Beyitler arasýndaki iliþkiyi anlam ve ses yönünden inceleyiniz. Sonuçlarý sözlü olarak ifade ediniz.

d. Þairin kiþisel duyarlýlýðýný ve hayal gücünü en iyi ifade eden beyit hangisidir? Neden?

e. Su Kasidesi’nin nazým þeklinin (kaside) özelliklerini maddeler hâlinde tahtaya  yazýnýz.

Hazýrlýklar doðrultusunda beyitlerdeki imge ve söz sanatlarý öðrenciler tarafýndan açýklanýr.

3. Þairin mecaz, imge ve söz sanatlarý kullanmasýnýn sebeplerini sözlü olarak ifade ediniz.

4. Su Kasidesi’ndeki özel isimleri bularak bunlarýn þiirdeki iþlevini defterinize yazýnýz.

5. Ýncelediðiniz kasidede Divan þiiri geleneðine ait hangi özellikler görülmektedir? Söyleyiniz.
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FUZÛLÎ

Hissettiklerim

(133. sayfadaki 1. etkinliðe yöneliktir.)

Azmizâde Hâletî, Nef’î ve Kadý Burhaneddin hakkýnda araþtýrma yapýnýz. Sonuçlarý defterinize yazýnýz.

6. Kasideyi tekrar okuyunuz. Sizde uyandýrdýðý hisleri aþaðýdaki kavram haritasýna yazýnýz.

Fuzûlî’nin hayatý ve edebî kiþiliði ile ilgili hazýladýðýnýz çalýþmayý sýnýfta sununuz.

7. Ýncelediðiniz kasideden ve araþtýrma sonuçlarýndan hareketle Fuzûlî’nin fikrî ve edebî yönü hakkýn-
daki çýkarýmlarýnýzý aþaðýdaki þemaya yazýnýz.

Su Kasidesi’yle ayný temaya sahip günümüz þiirinden bulduðunuz örnekleri sýnýfta okuyunuz. 
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RUBAÝ
3

Ya Rab dilimi sehv ü hatâdan sakla
Endîþemi tezvîr ü riyâdan sakla
Basdým reh-i vâdî-i rubâîye kadem
Ta’n-ý har-ý nâdân-ý dü-pâdan sakla

Nef’î
Günümüz Türkçesiyle

Ya Rab! Dilimi kusur ve hatadan koru.
Düþüncemi yalan ve ikiyüzlülükten koru.
Rubai vadisinin yoluna ayak bastým.
Ýki ayaklý anlayýþsýz eþeklerin ayýplamasýn-

dan koru.

RUBAÝ
4

Ol göz ki yüzün görmeye göz dime ana
Þol yüz ki tozun silmeye yüz dime ana
Þol söz ki içinde sanemâ vasfun yoh
Sen bâd-ý hevâ dut aný söz dime ana

Kadý Burhaneddin
Günümüz Türkçesiyle

O göz, yüzünü görmezse ona göz deme.
Þu yüz, ayaðýnýn tozunu silmezse ona yüz

deme.
Ey put kadar güzel sevgili, vasfýnýn olmadýðý

sözü,
Deðersiz tut; ona söz deme.

RUBAÝ
1

Esrârýný dil zaman zaman söyler imiþ
Hengâme-i gamda  dâstan söyler imiþ
Aþk ehli olup da mihnet-i hicrâne
Ben sabr iderin diyen yalan söyler imiþ

Azmizâde Hâletî

Günümüz Türkçesiyle

Gönül, sýrlarýný zaman zaman söylermiþ.
Gama düþtüðü zaman destan söylermiþ.
Âþýk olup  da ayrýlýk acýsýna,
Ben sabrederim diyen yalan söylermiþ.

RUBAÝ
2

Ol dem ki tecelliyat-ý aþk itdi zuhûr
Kýldý dil-i bî-kararý fevvâre-i nûr
Þol âteþ-i aþka düþmüþümdür ben kim
Bir lem’asýna tahammül itmez bin Tûr

Azmizâde Hâletî

Günümüz Türkçesiyle

Aþkýn eserleri ortaya çýktýðýnda,
Kararsýz gönlü o nurun fýskiyesi kýldý.
Öyle bir aþk ateþine düþmüþüm ki
Bir pýrýltýsýna bin Tûr dayanamaz.

3. Metin

1. Birinci þiirin yapý özelliklerini verilen þablona göre belirleyiniz. 

a. Þiirin birim deðerini ve sayýsýný yazýnýz.

b. Birimlerde anlatýlanlarý ve þiirin temasýný  yazýnýz. 
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c. Ýki, üç ve dört numaralý rubailerin temasýný bularak aþaðýdaki bölümlere yazýnýz.

ç. Yukarýdaki rubailere temalarýna uygun birer baþlýk veriniz.

d. Þiirlerde anlatýlanlarýn gerçek hayatla iliþkisi var mýdýr? Sözlü olarak ifade ediniz.

e. Yukarýda incelediðiniz nazým þeklinin özelliklerini maddeler hâlinde tahtaya yazýnýz.

2. Rubaileri kafiye, redif, ölçü, ses ve söyleyiþ bakýmýndan inceleyiniz. Sonuçlarý madddeler hâlinde tah-
taya yazýnýz.

3. Rubailerde gerçek anlamlarý dýþýnda kullanýlan sözcükleri bularak tahtaya yazýnýz. Sözcükleri hem
gerçek hem de þiirdeki anlamlarýyla cümle içinde kullanýnýz. 

4. Rubailerde kullanýlan söz sanatlarýnýn nerelerde ve nasýl kullanýldýðýný belirleyerek  defterinize
yazýnýz.

5.Ýncelediðiniz rubailerde Divan þiiri geleneðine ait hangi özellikler görülmektedir? Sözlü olarak ifade
ediniz.

6. Rubaileri tekrar okuyunuz. Hangi rubaiyi kendinize yakýn buluyorsunuz? Neden?

2. 4.3.

1. ..............................................................

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

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

Birim Deðeri:

Birim Sayýsý:

Þiirin Temasý
..................................
..................................
..................................
.................................

Birimde Anlatýlanlar

(136. sayfadaki 1. etkinliðe yöneliktir.)

Nedîm’in  hayatý ve edebî kiþiliðiyle ilgili bir sunum hazýrlayýnýz.

Araþtýrma sonuçlarýndan ve yukarýdaki rubailerden hareketle Azmizâde Hâletî, Nef’î ve Kadý
Burhaneddin’in fikrî ve edebî yönü hakkýnda öðrendiklerinizi  arkadaþlarýnýzla paylaþýnýz.



134

ÞARKI

Bir safâ bahþedelim gel þu dil-i nâ-þâda
Gidelim serv-i revâným yürü Sa’d-âbâd’a
Ýþte üç çifte kayýk iskelede âmâde
Gidelim serv-i revâným yürü Sa’d-âbâd’a

Gülelim oynayalým kâm alalým dünyâdan
Mâ-i tesnîm içelim çeþme-i nev- peydâdan
Görelim âb-ý hayât akdýðýn ejdarhâdan 
Gidelim serv-i revâným yürü Sa’d-âbâd’a

Gah varýp havz kenârýnda hýrâmân olalým
Gah varýp Kasr-ý Cinân seyrine hayrân olalým
Gah þarký okuyup gâh gazel-hân olalým
Gidelim serv-i revâným yürü Sa’d-âbâd’a

Bir sen ü bir ben ü bir mutrib-i pâkîze-edâ
Ýznin olursa  eðer bir de Nedîm-i þeydâ
Gayrý yârâný bu günlük edip ey þûh fedâ
Gidelim serv-i revâným yürü Sa’d-âbâd’a

Nedîm

Günümüz Türkçesiyle

Gel þu neþesiz gönle bir zevk baðýþlayalým.
Servi boylum, yürü Sa’dâbâd’a gidelim.
Ýþte üç çifte kayýk iskelede hazýr,
Servi boylum, yürü Sa’dâbâd’a gidelim.

Gülelim, oynayalým, dünyadan muradýmýzý alalým.
Yeni yapýlmýþ çeþmeden Tesnîm suyu içelim.
Ejderhanýn aðzýndan abýhayat (bengisu, hayat suyu,

ölümsüzlük suyu) aktýðýný görelim.
Servi boylum, yürü Sa’dâbâd’a gidelim.

Kâh gidip havuzun kenarýnda dolaþalým.
Kâh gelip Kasr-ý Cinan’ý seyrederek hayran olalým.
Kâh þarký söyleyip kâh gazel okuyalým.
Servi boylum, yürü Sa’dâbâd’a gidelim.

Ey þuh! Bir sen, bir ben, bir de güzel sesli bir çalgýcý,
Eðer iznin olursa bir de çýlgýn Nedim, 
Diðer dostlarý bu günlük býrakýp 
Servi boylum, yürü Sa’d âbâd’a gidelim.

4. Metin

Ýstanbul’da kayýkçýlar (Türkler Ansiklopedisi)
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Þiirin Temasý
...........................................................................
...........................................................................

Birimlerde  Anlatýlanlar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Birim Deðeri:

Birim Sayýsý:

1. Þarkýnýn yapý özelliklerini aþaðýdaki þablona göre belirleyiniz.

a. Þiirin birim deðerini ve sayýsýný yazýnýz.

b. Birimlerde anlatýlanlarý ve þiirin temasýný yazýnýz.

c. Birimleri tek tek ya da ikiþerli okuduðunuzda anlam bakýmýndan bir farklýlaþma olup olmadýðýný
belirleyiniz. Sonuçlarý sözlü olarak ifade ediniz.

2. Þarkýnýn içeriðini göz önünde bulundurarak o dönemdeki sosyal hayatla ilgili neler söyleyebilirsiniz?
Sözlü olarak ifade ediniz.

3. a. Þiirdeki uzun ses deðerlerini önce kýsa sesmiþ gibi, daha sonra okunmasý gerektiði gibi okuyunuz.
Ýki okunuþ arasýndaki farklýlýklarý belirleyiniz. Sonuçlarý sözlü olarak ifade ediniz.

b. Þarkýda “Gidelim serv-i revâným yürü Sa’d-âbâd’a” dizesinin her bentte tekrar edilmesinin sebebi
nedir? Sözlü olarak ifade ediniz.



136

c. Verilen þarkýyý besteleyerek okuyunuz.

ç. Þarkýyý bir renkle ifade etmek isteseydiniz hangi rengi seçerdiniz? Neden?

4. Þarkýda gerçek anlamlarý dýþýnda kullanýlan sözcüklerin az olmasýnýn sebebi nedir? Sözlü olarak
ifade ediniz.

5. Þiirde kullanýlan imgeleri bulunuz. Bu imgelerin ifade ettiði anlamý ve kullanýlýþ þekillerini aþaðýdaki
bölümlere yazýnýz.

Ýmgeler Ýfade Ettiði Anlam Kullanýlýþ Þekli

NEDÎM

(139. sayfadaki 1. etkinliðe yöneliktir.)

Sýnýf üç gruba ayrýlýr. Her grup murabbanýn üç bendini seçerek bentlerde kendi anlamlarý dýþýnda kul-
lanýlan sözcükleri ve imgeleri belirler. Sonuçlar grup sözcüleri tarafýndan sýnýfta anlatýlmak üzere deftere
yazýlýr. 

(139. sayfadaki 2. etkinliðe yöneliktir.)

Ahmet Paþa’nýn edebî kiþiliði ve hayatýyla ilgili bir sunum hazýrlayýnýz.

6. “Gidelim serv-i revâným yürü Sa’d-âbâd’a”, “Görelim âb-ý hayât akdýðýn ejdarhâdan” ve “ Gayrý yârâ-
ný bu günlük edip ey þûh fedâ” dizelerinde kullanýlan söz sanatlarýnýn adýný, bu sanatlarýn hangi kelimeler-
le yapýldýðýný söyleyiniz.

7. Þarkýdaki özel isimleri bulunuz. Nasýl ve neden kullanýldýklarýný sözlü olarak ifade ediniz.

8. Ýncelediðiniz þarkýda Divan þiiri geleneðine ait hangi özellikler görülmektedir? Sözlü olarak ifade edi-
niz.

9. Þarkýyý tekrar okuyunuz. Size hissettirdikleriyle ilgili kýsa bir yazý yazýnýz. Yazýlarýnýzý arkadaþlarýnýz-
la paylaþýnýz.

Nedîm’in  hayatý ve edebî kiþiliði ile ilgili hazýrladýðýnýz sunumu arkadaþlarýnýzla paylaþýnýz.

10. Ýncelediðiniz þarkýdan hareketle Nedîm’in fikrî ve edebî yönü hakkýndaki çýkarýmlarýnýzý aþaðýdaki
þemaya yazýnýz.
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MURABBA

Gül yüzünde göreli zülf-i semen-sây gönül
Kuru sevdâda yiler bî-ser ü bî-pây gönül
Dimedüm mi sana dolaþma ana hay gönül
Vây gönül vây bu gönül vây gönül ey vây gönül

Çîn-i zülfünden umar nâfe-i hoþ-bûy murâd
Bu hevâ yolýna yýllarla yiler nite ki bâd
Ol dahý sencileyin itmedi ben hastayý yâd
Vây gönül vây bu gönül vây gönül ey vây gönül

Felegün nûþ iderem nîþini saðarlar ile
Doðradý hâr-ý cefâ baðrumý hançerler ile
Baþ koþam dimez idüm ben dahý dilberler ile
Vây gönül vây bu gönül vây gönül ey vây gönül

Yârun itden çoð uyar ardýna aðyâr dirîð
Bize yâr olmadý ol þûh-ý sitem-kâr dirîð
Kýldý bir dilber-i hercâyiyi dildâr dirîð
Vây gönül vây bu gönül vây gönül ey vây gönül

Bizi hâk itdi hevâ yolýna sevdâ nidelüm
Pâymâl eyledi ol zülf-i semen-sâ nidelüm
Kul idinmezdi güzeller bizi illâ nidelüm
Vây gönül vây bu gönül vây gönül ey vây gönül

Dest-kûtâhuma baþ egmedi ol zülf-i dýrâz
K’oldý þekker lebüne tûtî-i dil mahrem-i râz
Vaz geldüm ben eger gelse bu gönlüm dahý vaz
Vây gönül vây bu gönül vây gönül ey vây gönül

Dil dilerken yüzünün vaslýný cândan dahý yið
Bir demin görür iken iki cihândan dahý yið
Akdý bir serve dahý âb-ý revândan dahý yið
Vây gönül vây bu gönül vây gönül ey vây gönül

Ben dimezdüm ki hevâ yolýna serbâz gelem
Ney-i aþk ile gamun çengine demsâz gelem
Dir idüm aþk kopuzun iþiderek vaz gelem
Vây gönül vây bu gönül vây gönül ey vây gönül

Ahmed'em kim okýnur nâmum ile nâme-i aþk
Germdür sözlerimün sûzý ile hengâme-i aþk
Dil elinden biçilüpdür boyuma câme-i aþk
Vây gönül vây bu gönül vây gönül ey vây gönül!

Ahmed Paþa

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESÝYLE

Gönül, gül yüzünde yasemin kokulu saçýný göreli,
Periþan hâlde kuru sevda peþinde dolanýp durmaktadýr.
Ben sana, ona dolaþma demedim mi ey gönül!
Vay gönül, vay bu gönül, vay gönül, ey vay gönül!

(Gönül), hoþ kokulu nafe saçýnýn büklümlerinden murat
umar.
Bu arzu yoluna rüzgâr gibi yýllarca koþar.
O da ben hastayý senin gibi anmadý.
Vay gönül, vay bu gönül, vay gönül, ey vay gönül!

Feleðin zehrini kadehlerle içerim,
Cefa dikeni baðrýmý hançerlerle doðradý.
Ben de dilberlerle yarýþ edeyim demezdim.
Vay gönül, vay bu gönül, vay gönül, ey vay gönül!

Sevgilinin arkasýna takýlan rakipler, köpek sürüsünden
de fazla, yazýk!
O sitem edici þuh bize yâr olmadý yazýk!
Bir hercai (vefasız) dilberi, sevgili yaptý yazýk!
Vay gönül, vay bu gönül, vay gönül, ey vay gönül!

Sevda bizi arzu yoluna toprak etti ne yapalým!
Yasemin kokulu bu saçlar ayaklar altýna aldý ne yapalým!
Bizi güzeller baþka türlü kul edinmezlerdi ne yapalým!
Vay gönül, vay bu gönül, vay gönül, ey vay gönül!

Bu uzun saçý okþamaya gücüm yetmedi.
Gönül papaðaný senin þeker dudaðýna sýrdaþ oldu.
Eðer bu gönlüm vaz geçerse ben çoktan vaz geçerim.
Vay gönül, vay bu gönül, vay gönül, ey vay gönül!

Gönül, yüzünü görmeyi candan daha fazla isterken,
Bir anýný iki cihandan da üstün görürken
Bir servi (boyluya) akan sudan daha hýzlý aktý.
Vay gönül, vay bu gönül, vay gönül, ey vay gönül!

Ben arzu yoluna baþýmý feda edeyim demiyordum.
Aþk neyi ile gam çengine arkadaþ olayým demiyordum.
Aþk kopuzunu işiterek vaz geçeyim diyordum.
Vay gönül, vay bu gönül, vay gönül, ey vay gönül!

Ahmed’im, aþk kitabý benim adýmla okunur.
Aþk hengâmesi sözlerimin yakýcýlýðý ile hareketlidir.
Aþk elbisesi boyuma gönül elinden (yüzünden) biçilmiþtir.
Vay gönül, vay bu gönül, vay gönül, ey vay gönül!

5. Metin
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1. Okuduðunuz murabbanýn yapý özelliklerini aþaðýdaki þablona göre belirleyiniz.

a. Þiirin birim deðerini ve sayýsýný yazýnýz.

b. Birimlerde anlatýlanlarý ve þiirin temasýný yazýnýz.

Þiirin Temasý
.......................................................
.......................................................

Birimlerde  Anlatýlanlar

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

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

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

Birim Deðeri:

Birim Sayýsý:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c. Yukarýda incelediðiniz nazým þeklinin özelliklerini  maddeler hâlinde tahtaya yazýnýz.

2. Þair nasýl bir ruh hâli içindedir? Murabbadan örnekler vererek açýklayýnýz.

3. Murabbanýn hangi bendinde aþk ile müzik arasýnda bir ilgi kurulmuþtur? Bu ilginin nasýl kurulduðunu
günümüzle de iliþkilendirerek ifade ediniz.
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Söz Sanatlarý Kullanýldýðý Yer Kullanýlýþ Þekli

gül yüz

zülf-i semen-sây

bî-ser ü bî-pây gönül

Vây gönül vây bu gönül vây gönül ey
vây gönül

Dimedüm mi sana dolaþma ana hay gönül

Bu hevâ yolýna yýllarla yiler nite ki bâd
Ol dahý sencileyin itmedi ben hastayý yâd

4. a. Þiiri dil ve söyleyiş özelliklerini dikkate alarak ritim eşiliğinde okuyunuz. Ritmin þiire katkýsýný
tartýþýnýz. Sonuçlarý sözlü olarak ifade ediniz.

b. Murabbada “Vây gönül vây bu gönül vây gönül  ey vây gönül!” dizelerinin her bentte tekrar
edilmesinin þiire nasýl bir katkýsý vardýr? Sözlü olarak ifade ediniz.

Hazýrlýklar doðrultusunda grup sözcüleri, grup çalýþmalarýný sýnýfta sunarlar.

5. a. Murabbanýn ilk iki bendinde kullanýlan söz sanatlarýný ve bu sanatlarýn kullanýlýþ þekillerini
belirleyerek aþaðýdaki tabloya yazýnýz.

b. Þiirde aþk için kullanýlan benzetmeleri bularak tahtaya yazýnýz.

6. Þiirdeki deyimleri bularak cümle içinde kullanýnýz. Cümlelerinizi defterinize yazýnýz.

7. Ýncelediðiniz murabbada Divan þiiri geleneðine ait hangi özellikler görülmektedir? Anlatýnýz.

8. Murabbayý tekrar okuyunuz. Sizde býraktýðý etkiyi söyleyiniz. 

Ahmet Paþa’nýn edebî kiþiliði ve hayatýyla ilgili hazýrladýðýnýz sunumu arkadaþlarýnýzla paylaþýnýz.

9. Ýncelediðiniz murabbadan ve araþtýrma sonuçlarýndan hareketle Ahmet Paþa’nýn fikrî ve edebî yönü
hakkýndaki çýkarýmlarýnýzý maddeler hâlinde tahtaya yazýnýz.
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6. Metin

MUHAMMES

Gâh mir’ât-ý felek rûy-ý sa’âdet gösterür
Gah döner jeng-i nuhûsetle felâket gösterür
Bir nefesde âþýka bin türlü hâlet gösterür
Ývme ey dil sabr kýl ivmek melâmet gösterür
Görelüm âyîne-i devrân ne sûret gösterür

Ey gönül dünyâ içün yok yire çekme ýztýrâb
Nice þehlerden gerü kalmýþ serâdur bu harâb
Ârife ef’âl-i gerdûndan yaraþmaz inkýlâb
Þâhid-i maksûda çek sabr u tahammülden nikâb
Görelüm âyîne-i devrân ne sûret gösterür

Hâke saldý nice serverler seriyle efseri
Dîve aldurdý Süleymân-ý Nebî engüþteri
N’eyledi devr-i felek Âyîne-i Ýskender’i
Sâkýyâ devr eylesün bâdeyle pür kýl sâgarý
Görelüm âyîne-i devrân ne sûret gösterür

Ýçme zehr-âlûddur câm-ý sipihrün þerbeti
Âdem öldürmekdürür cellâd-ý çarhun âdeti
San hayâl-i hâbdur mülk-i cihânun devleti
Ýhtiyâr it gel kanâ’at birle künc-i uzleti
Görelüm âyîne-i devrân ne sûret gösterür

Âsitân-ý yârda iriþmiþ iken rif’ate
Rûzigâr aldý elüm saldý diyâr-ý gurbete
Çarh-ý gaddâr eyledi vaslý mübeddel firkate
Sâde kýldum gönlümün levhini bir meh-sûrete
Görelüm âyîne-i devrân ne sûret gösterür

Þâh-ý aþkun taht-gâh-ý cânda kýldum yirini 
Pây-ý akla zülf-i yârun bagladum zencîrine
Cümleten mülk-i vücûdun eyledüm tedbîrini
Dilde nakþ itdüm hele ben bir sanem tasvîrini
Görelüm âyîne-i devrân ne sûret gösterür

Bî-niþân olur salan bahr-ý fenâya zâtýný
Ser virendür da’va-ý ýþkun kýlan isbâtýný
Mest-i aþk ol unudup cân u cihân lezzâtýný
Aþkýyâ pâk ü mücella kýl gönül mir’âtýný 
Görelüm âyîne-i devrân ne sûret gösterür

Aþkî

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESÝYLE

Feleðin aynasý bazen saadet yüzünü gösterir. 
Bazen de dönerek uðursuzluk pasýyla felaket gösterir.
Âþýða bir nefeste  bin türlü hâl gösterir.
Ey gönül, acele etme, sabret; acele etmek kýnama getirir.
Görelim, feleðin aynasý ne suret gösterir.

Ey gönül, dünya için boþ yere ýstýrap çekme!
Bu harap dünya nice hükümdardan kalmýþ saraydýr.
Ýrfan sahibine, dünya iþlerinden dolayý deðiþmek yaraþmaz.
Arzularýna, heveslerine sabýr ve tahammülden bir örtü çek.
Görelim, feleðin aynasý ne suret gösterir.

Nice hükümdarlar baþýyla tacýný topraða býraktý.
Süleyman peygamber yüzüðünü deve kaptýrdý.
Felek, Ýskender’in aynasýný ne yaptý?
Ey saki, doldur kadehi elden ele dolaþsýn!
Görelim, feleðin aynasý ne suret gösterir.

Feleðin kadehindeki þerbet zehirlidir, sakýn içme!
Bu dünya celladýnýn âdeti insan öldürmektir.
Sen dünya mülkünün saadetini bir rüya zannet.
Kanaat ederek yalnýzlýk köþesini seç.
Görelim, feleðin aynasý ne suret gösterir.

Yârin eþiðinde yükselmiþken
Zaman, elimden tutarak gurbete attý.
Gaddar felek, kavuþmayý ayrýlýkla deðiþtirdi.
Gönül levhamý yalnýzca bir ay yüzlüye ayýrdým.
Görelim, feleðin aynasý ne suret gösterir.

Can tahtýmý aþk hükümdarýnýn yeri yaptým.
Aklýn ayaðýný yârin saçlarýnýn zinciriyle baðladým.
Hasýlý tüm vücudumu sevgili için adadým.
Gönlüme put kadar güzel bir sevgiliyi resmettim. 
Görelim, feleðin aynasý ne suret gösterir.

Kendini yokluk denizine býrakan kimseden hiçbir iz kalmaz. 
Aþk davasýný ispatlayan kimse baþýný verir.
Nefsinin ve dünyanýn lezzetlerini unutarak aþk sarhoþu ol.
Ey Aþkî, gönül aynaný tertemiz yap!
Görelim, feleðin aynasý ne suret gösterir.
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Þiirin Temasý
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................

Birimlerde Anlatýlanlar

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

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

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

Birim Deðeri:

Birim Sayýsý:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Muhammesin yapý özelliklerini aþaðýdaki þablona göre belirleyiniz.

a. Þiirin birim deðerini ve sayýsýný yazýnýz.

b. Birimlerde anlatýlanlarý ve þiirin temasýný yazýnýz. 

c. Yukarýda incelediðiniz nazým þeklinin özelliklerini maddeler hâlinde tahtaya  yazýnýz.

2. Þiirdeki öðütleri bularak maddeler hâlinde tahtaya yazýnýz. Bunlarýn günümüzde de geçerliliðini
koruyup korumadýðýný tartýþýnýz. Sonuçlarý sözlü olarak ifade ediniz.
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3. Þiirin ahenk unsurlarýný bularak aþaðýdaki tabloya yazýnýz.

4. a. Aþaðýdaki bentte bulunan söz sanatlarýný belirleyiniz. Bu sanatlarýn ne olduðunu ve nasýl
yapýldýðýný defterinize yazýnýz.  

Hâke saldý nice serverler seriyle efseri
Dîve aldurdý Süleymân-ý Nebî engüþteri
N’eyledi devr-i felek Âyîne-i Ýskender’i
Sâkýyâ devr eylesün bâdeyle pür kýl sâgarý
Görelüm âyîne-i devrân ne sûret gösterür

b. Þiirdeki deyimleri bularak cümle içinde kullanýnýz. Cümlelerinizi defterinize yazýnýz.

5. Þiirde kullanýlan imgeler aþaðýda verilmiþtir. Bu imgelerin ifade ettiði anlamý ve kullanýlýþ þekillerini
aþaðýdaki bölümlere yazýnýz.

Ýmgeler Ýfade Ettiði Anlam Kullanýlýþ Þekli

Süleymân-ý Nebî

Âyine-i Ýskender

âsitân-ý yâr

zülf-i yâr

sanem

KAFÝYE VE REDÝF ÖLÇÜ SES VE  SÖYLEYÝÞ

(145. sayfadaki 1. etkinliðe yöneliktir.)

Baðdatlý Rûhî'nin edebî kiþiliði ve hayatýyla ilgili bir sunum hazýrlayýnýz.

(148. sayfadaki 2. etkinliðe yöneliktir.)

Sýnýf üç gruba ayrýlýr, grup sözcüleri seçilir. 1. grup gazelde, 2. grup murabbada, 3. grup muhammeste
tespit edilen mazmunlarýn kullanýldýðý farklý þiir örnekleri araþtýrýr. Her grup en beðendiði þiiri sýnýfa sunmak
üzere hazýrlar. 

6. Þiirde “dünya, felek, mir’at” kelimeleri kaç farklý þekilde, hangi benzetmelerle kullanýlmýþtýr? Sözlü
olarak ifade ediniz.

7. Ýncelediðiniz muhammeste Divan þiiri geleneðine ait hangi özellikler görülmektedir? Sonuçlarý tah-
taya yazýnýz. 

8. Muhammesi tekrar okuyunuz. Size hissettirdiklerini sözlü olarak ifade ediniz.

9. Yukarýdaki muhammesten hareketle Aþkî’nin fikrî ve edebî yönü hakkýnda çýkarýmlarda bulununuz.
Çýkarýmlarýnýzý maddeler hâlinde tahtaya yazýnýz.
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7. Metin
TERKÝBÝBENT

8. BENT

Giryen kopar ey hâce meger kim cigerinden
Kim çýkdý ciger-pârelerün çeþm-i teründen 

Bin girye idersen seni âhir ayýrurlar
Ferzend ü zen ü tantana-i sîm ü zerinden 

Bu mülk-i fenâya ki ademden sefer itdün
Sûdun nedür ancak aný bilsen seferünden 

Yok çýkmaga gönlün der-i dünyâ-yý denîden 
B'illahi di hoþnûd mýsýn yohsa yirinden 

Bu mezbeleden þöyle güzâr eyleyigör kim
Bir zerre gubâr irmeye tâ rehgüzeründen

Sîm ile zeri kendüne kat kat siper itdün
Merg okýný geçmez mi sanursýn siperünden 

Akl adýn anup kendüni teþvîþe býrakma 
Dîvâne olup ref-i kalem kýl üzerinden 

Ey hâce eger kim sen isen 'âkil ü dânâ
Þeydâlýgý bin akla degiþmez dil-i þeydâ

13. BENT

Dünyâ talebiyle kimisi halkun emekde 
Kimi oturup zevk ile dünyâyý yimekde 

Yok derdüne bir çâre ider mîr ü gedâdan
Sen çekdügün âlâmý gerek sakla gerek de 

A'yân-ý cihândan kerem umma aný sanma
Âsâr-ý atâ ola ya pâþâda ya begde

Matbahlarýna aç varan âdem degenek yir
Derbâhlarý var göz kapuda el degenekde

Bir devrde geldük bu fenâ âleme biz kim
Âsâr-ý kerem var ne beþerde ne melekde

Agyâr vefâdan dem urur yâr cefâdan
Âdemde vefâ olmaya var ola köpekde

Evc-i felege basdý kadem câh ile câhil 
Erbâb-ý kemâlün yiri yok zîr-i felegde

Yâ Rab bize bir er bulunup himmet ider mi
Yoksa günimüz böyle felâketle geçer mi

Baðdatlý Rûhî

Ey cimri zengin! Yaþlý gözünden ciðerparelerin
çýktý diye ciðerden feryat edersin. 

Binlerce aðlasan seni sonunda çocuðundan,
karýndan, tantanandan,  gümüþ ve altýnýndan ayý-
rýrlar.

Bu fânilik ülkesine yokluktan göç ettin ama yolcu-
luktan kârýn nedir bir bilsen.

Alçak dünya hanesinden çýkmaya gönlün yok.
Allah aþkýna söyle! Yoksa yerinden memnun
musun?

Bu mezbelelikten öyle geçip gitmeye bak ki
yolundan sana bir zerre toz deðmesin.

Gümüþ ve altýný kendine kat kat siper ettin. Ölüm
oku siperinden geçmez mi sanýyorsun?

Akýldan bahsedip kendini karýþýklýða býrakma.
Deli olup üzerinden kalemi kaldýr.

Ey efendi! Eðer akýllý ve bilgili sen isen, çýlgýn
gönül deliliði bin akla deðiþmez.

Halkýn kimisi dünyayý elde etmek için emekte
kimisi de zevkle dünyayý yemekte.

Sen çektiðin elemleri ister sakla ister söyle, der-
dine ne beyden ne fakirden bir çare yok.

Cihanýn önde gelenlerinden kerem bekleme,
ihsan eseri paþada ve beyde olur sanma.

Onlarýn mutfaklarýna aç giden adam sopa yer.
Gözleri kapýda elleri deðnekte kapýcýlarý var.

Bu fani dünyaya öyle bir devirde geldik ki cömert-
lik alameti ne insanda ne de melekte var!

Baþkalarý vefadan bahseder, dost cefadan.
Ýnsanda vefa olmasýn da köpekte olsun.

Cahil, makamý ile feleðin tepesine ayak bastý;
kemal sahiplerinin feleðin altýnda yeri yok.

Ya Râb! Bir er çýkýp da bize yardým eder mi?
Yoksa günümüz böyle felaketle mi geçer?

Günümüz Türkçesiyle
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Ana Birim Deðeri: 

Alt Birim Deðeri:
Birimlerde Anlatýlanlar

Bendin Temasý
.....................................................................
...................................................................

1. Terkibibendin yapý özelliklerini aþaðýdaki þablona göre belirleyiniz.

a. Þiirin birim deðerini ve sayýsýný yazýnýz.

b. Birimlerde anlatýlanlarý ve þiirin temasýný yazýnýz. 

c. Þiirde anlatýlanlarý günlük hayatla iliþkilendirdiðinizde neler söyleyebilirsiniz?

Bendin Temasý
.....................................................................
...................................................................

8. Bent 13. Bent
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Nida

Tezat

Mübalaða

Tenasüp

Ýstiare

Ýstifham

BAÐDATLI RÛHÎ

2. Þiirdeki en kapsamlý yargý hangi beyitte verilmiþtir? Sözlü olarak ifade ediniz.

3. a. Þiirin ahenk unsurlarýný belirleyiniz. Ahenk unsurlarýnýn þiire katkýsýný tartýþýnýz. Tartýþma
sonuçlarýný maddeler hâlinde tahtaya yazýnýz.

b. Þiirin temasýyla ahengi arasýnda nasýl bir iliþki olabilir? Sözlü olarak ifade ediniz.

4. Þiirde gerçek anlamlarý dýþýnda kullanýlan sözcükleri bularak tahtaya yazýnýz.  

5. Þiirde “mülk-i fenâ, dünyâ-yý denî dünya, dil-i þeydâ” ise gönül için kullanýlan kalýplaþmýþ imgelerdir.
Dünya ve gönlün böyle nitelendirilmesinin sebebi nedir? Sözlü olarak ifade ediniz. 

6. a.Terkibibentte geçen söz sanatlarý aþaðýda verilmiþtir. Bu sanatlarýn nerelerde ve nasýl kullanýldýðýný
belirleyerek aþaðýdaki tabloya yazýnýz.

b. Þiirde söz sanatlarýnýn az kullanýlmasýnýn sebeplerini tartýþýnýz. Sonuçlarý tahtaya yazýnýz.

Baðdatlý Rûhî'nin edebî kiþiliði ve hayatýyla ilgili hazýrladýðýnýz sunumu sýnýfta arkadaþlarýnýzla pay-
laþýnýz.

7. Terkibibentten ve araþtýrma sonuçlarýndan hareketle Baðdatlý Rûhî'nin fikrî ve edebî yönü hakkýnda-
ki çýkarýmlarýnýzý aþaðýdaki þemaya yazýnýz.
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MISRA ÖRGÜSÜ KAFÝYE DÜZENÝ TEMA

GAZEL

KASÝDE

RUBAÝ

ÞARKI

MURABBA

MUHAMMES

TERKÝBÝBENT

MISRA ÖRGÜSÜ KAFÝYE DÜZENÝ TEMA

BENZERLÝKLERÝNE GÖRE
NAZIM ÞEKÝLLERÝ

1. a. Ýþlediðiniz nazým þekillerini mýsra örgüsü, kafiye düzeni ve tema bakýmýndan karþýlaþtýrýnýz.
Sonuçlarý aþaðýdaki tabloya yazýnýz. 

b. Ýnceleme sonuçlarýndan hareketle nazým þekillerini benzerliklerine göre gruplandýrarak verilen
tabloya yazýnýz. Þablonu renkli kartonlara yazarak sýnýf panosuna asýnýz.
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HAN DUVARLARI

Yaðýz atlar kiþnedi, meþin kýrbaç þakladý,
Bir dakika araba yerinde durakladý.
Neden sonra sarsýldý altýmda demir yaylar,
Gözlerimin önünden geçti kervansaraylar…
Gidiyorum, gurbeti gönlümde duya duya,
Ulukýþla yolundan Orta Anadolu'ya.
Gök sarý, toprak sarý, çýplak aðaçlar sarý…
Arkada zincirlenen çýplak Toros daðlarý...
Önde uzun bir kýþýn soldurduðu etekler, 
Sonra dönen, dönerken inleyen tekerlekler…
Ellerim takýlýrken rüzgârlarýn saçýna,
Asýldý arabamýz bir daðýn yamacýna.
Her tarafta yükseklik, her tarafta ýssýzlýk,
Yalnýz arabacýnýn dudaðýnda bir ýslýk!
Bu ýslýkla uzayan, dönen, kývrýlan yollar,
Uykuya varmýþ gibi görünen yýlan yollar,
Baþýný kaldýrarak boþluðu dinliyordu,
Gökler bulutlanýyor, rüzgâr serinliyordu.
Serpilmeye baþladý bir yaðmur ince ince,
Son yokuþ noktasýndan düzlüðe çevrilince
Nihayetsiz bir ova aðarttý benzimizi,
Yollar bir þerit gibi ufka baðladý bizi.
…
Sabahleyin gökyüzü parlak, ufuk açýktý.
Güneþli bir havada yaylýmýz yola çýktý…
Ben gurbetten gurbete giden yolun üstünde
Üç mevsim deðiþmiþ görüyordum üç günde
Uzun bir yolculuktan sonra Ýncesu'daydýk,
Bir handa, yorgun argýn tatlý bir uykudaydýk
Gün doðarken bir ölüm rüyasýyla uyandým,
Baþucumda gördüðüm þu satýrlarla yandým!

Garibim namýma Kerem diyorlar
Aslýmý el almýþ harem diyorlar
Hastayým derdime verem diyorlar
Maraþlý Þeyhoðlu Satýlmýþ'ým ben.

…
Faruk Nafiz ÇAMLIBEL

SALKIMSÖÐÜT

Akýyordu su
Gösterip aynasýnda söðüt aðaçlarýný.
Salkýmsöðütler yýkýyordu suda saçlarýný!
Yanan yalýn kýlýçlarý çarparak söðütlere
Koþuyordu kýzýl atlýlar güneþin battýðý yere!
Birden
Bire kuþ gibi

vurulmuþ gibi
kanadýndan

yaralý bir atlý yuvarlandý atýndan!
Baðýrmadý,
gidenleri geri çaðýrmadý.
Baktý yalnýz dolu gözlerle
uzaklaþan atlýlarýn parýldayan nallarýna!

Ah ne yazýk!
Ne yazýk ki ona

Dörtnal giden atlarýn köpüklü boynuna bir daha
yatmayacak,
beyaz ordularýn ardýnda kýlýç oynatmayacak!

Nal sesleri sönüyor perde perde
Atlýlar kayboluyor güneþin battýðý yerde!

Atlýlar atlýlar kýzýl atlýlar,
atlarý rüzgâr kanatlýlar!
Atlarý rüzgâr kanat…
Atlarý rüzgâr…
Atlarý…
At…

Rüzgâr kanatlý atlýlar gibi geçti hayat!
Akar suyun sesi dindi.
Gölgeler gölgelendi

renkler silindi.
Siyah örtüler indi

mavi gözlerine,
sarktý salkýmsöðütler

sarý saçlarýnýn
üzerine!

Aðlama salkýmsöðüt
aðlama.

Kara suyun aynasýnda el baðlama!
el baðlama!

aðlama!
Nâzým Hikmet RAN

2. Aþaðýda Millî Edebiyat ve Cumhuriyet Dönemine ait þiir örnekleri verilmiþtir. Bu þiirlerle, incelediðiniz
Divan þiirlerini  ritim yönünden karþýlaþtýrýnýz. Sonuçlarý maddeler hâlinde defterinize yazýnýz.
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TEN SONNET’SÝ

ben tenime yürürüm; tenim benim gereksiz
et parçasý, atýlmýþ, duruyor bir kenarda...
âh, aþklar vardýr þimdi, amaçsýz ve ereksiz
birlikte dolaþýrlar; yýrtýcý ve hovarda...
belleðim? bir kurttu o! daima ipe sapa
gelemeyen bir þeyleri parçalýyor... kemirgen!
aþk uzakta uluyor, yalnýzlýk lapa lapa
yýðýlýyor kapýma... âh, kendini kürerken
kaybolan kar günleri!... elimle yediririm
tenimi yeraltýna... savaþlarda karartma
olduðunda örterler ya... aðýr perdelerim
öyle kapalý iþte... sýmsýký... bir kuþatma!

bir kurt nasýl kuþanýrsa öyle kar günlerini:
aynalar kuþanýyor aynadaki tenini

Hilmi YAVUZ

GAZEL
(14. yy.)

Kametüne elif diyen gör ne hayâl ider
Her ki diler visâlüni arzû-yý muhâl ider

Þol ala gözden iy gönül key sakýn uþ sana direm
Uykuda sanma aný kim uykusu yoktur âl ider

Zülfüni hâk-i reh gibi saldý ayagý altýna
Gör nice halk-ý âlemün ömrini pâymâl ider

Milk ile mâl ü saltanat bir çöpe saymaz iy gönül
Her ki diler visâlüni yâ taleb-i hilâl ider

Þerh-i gamýn Nesimî'nün þol göz ü kaþ u saça sor
Gör nice her biri sana þerh ü beyân-ý hâl ider

Nesîmî

GAZEL
(16. yy.)

Müheyyâ oldý meclis sâkiyâ peymâneler dönsün
Bu bezm-i rûhbahþun þevkýna mestâneler dönsün

Dilâ câm-ý þarâb-ý aþk-ý yârý þöyle nûþ it kim
Felekler güm güm etsin baþýna humhâneler dönsün

Sen aðyâr ile devr itdün þehâ peymâneyi dâim
Ser-i kûyun dolanýp âþýk-ý bîçâreler dönsün

Bu bezm-i dilküþâya mahrem olmaz Bâkiyâ herkes
Di gelsün ehl-i diller  gelmesün bigâneler dönsün

Bâkî

3. Aþaðýda Cumhuriyet Dönemine ait modern bir þiir örneði verilmiþtir. Ele alýnan duygu ve düþüncenin
iþleniþinden yola çýkarak verilen þiirle incelediðiniz Divan þiirlerinin birim anlam iliþkisini karþýlaþtýrýnýz.
Sonuçlarý defterinize yazýnýz.

4. Ýncelediðiniz Divan þiirlerindeki ortak mazmunlarý bularak tahtaya yazýnýz. 

Grup sözcüleri hazýrladýklarý þiirleri sýnýfta sunarlar. Þiirlerdeki mazmunlar tesbit edilerek tahtaya yazýlýr.

5. a. Aþaðýdaki gazelleri ritim özelliklerini dikkate alarak okuyunuz. Gazeller arasýndaki ritim farklýlýk-
larýný sözlü olarak ifade ediniz. 

b. Söyleyiþ ve ritim bakýmýndan hangi gazel daha baþarýlýdýr? Osmanlý Devleti’nin Kuruluþ ve
Yükselme dönemleriyle yukarýdaki gazellerin söyleyiþ ve ritimlerini iliþkilendirdiðinizde neler söyleye-
bilirsiniz? 
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KOÞMA

Sabahtan cemâlin seyran eyledim,
Gönüller periþan elinden sunam.
Nice bekleyeyim gurbet illerde,
Hiç bilir yok mudur hâlimden sunam.
...
Sen seher yelisin gider gelmezsin,
Gelirsen de bana bakî kalmazsýn,
Seni uçuranlar murad almasýn,
Seni kim uçurdu gölünden sunam.

Pir Sultan Abdal

KOÞUK

Yýglap udu artadým
Bagrým baþýn kartadým
Kaçmýþ kutug irtedim
Yagmur kipi kan saçar 

Günümüz Türkçesiyle

(Sevgilimin) ardýndan aðlayýp mahvoldum.
Baðrýmýn (kapanmýþ olan) yarasýný (yeniden) deþtim. 
Ve kaçýp gitmiþ olan mutluluðu aradým durdum.
(Gözlerim) yaðmur gibi kan (lý yaþlar) saçýyor .

GAZEL

Gitdün ammâ ki kodun hasret ile câný bile
Ýstemem sensiz olan sohbet-i yârâný bile

Devr-i meclis bana girdâb-ý belâdur sensiz
Mey-i rahþâný degül sâgar-ý gerdâný bile

Bâða sensüz varamam çeþmüme âteþ görinür
Gül-i handâný degül serv-i hýrâmâný bile

Sîneden derd ile bir âh ideyin kim dönsün
Aksine çarh-ý felek mihr-i dýrahþâný bile

Hâr-ý firkatla Neþâtî-i hazînin vâ hayf
Dâmen-i ülfeti çâk oldý girîbâný bile

Neþâtî

TEMA AHENK YAPI DÝL SÖYLEYÝÞ

GAZEL

KOÞUK

6. a. Aþaðýdaki koþma 16. yüzyýlda Pir Sultan Abdal tarafýndan söylenmiþtir. Bu koþmanýn ve
incelediðiniz Divan þiirlerinin kendilerini  üreten kültür ve toplumla iliþkisini tartýþýnýz. Sonuçlarý maddeler
hâlinde tahtaya yazýnýz.

b. Pir Sultan Abdal’ýn koþmasý ile Bakî’nin gazelinin okuyucu kitlesi ayný mýdýr? Tartýþýnýz. Sonuçlarý
defterinize yazýnýz.

7. “Ýdealize, soyut, somut, yüce, yüksek” kavramlarý ile incelediðiniz Divan þiirleri arasýnda nasýl bir ilgi
vardýr? Sözlü olarak ifade ediniz.

8. Divan þiirinde Farsça ve Arapça kelimelerin sýkça kullanýlmasýnýn sebeplerini tartýþýnýz. Sonuçlarý
maddeler hâlinde tahtaya yazýnýz.

9. Aþaðýdaki þiirleri  verilen ölçütlere göre karþýlaþtýrýnýz. Sonuçlarý verilen þablon doðrultusunda tah-
taya yazýnýz.

10. Ýncelediðiniz Divan þiirlerinden geleceðe aktarmak amacýyla zaman  kapsülüne koyabileceðiniz bir
metin belirleyiniz. Bu metni seçmenizin sebebini açýklayýnýz.

Hoca Ali Rıza (1858-1930) - Göl Kıyısı
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1. Eslâf kapýldýkça güzelden güzele 
Fer vermiþ o neþveyle gazelden gazele
Sönmez seher-i  haþre kadar þi’r-i kadim 
Bir meþ’aledir devredilir elden ele. 

Yahya Kemal BEYATLI
Bu parçanýn nazým þekli aþaðýdakilerden

hangisidir?
A) Murabba         B) Þarký C) Rubai

D) Tuyuð E) Musammat

2. Aþaðýdakilerin hangisinde Divan þiiri nazým
þekilleri bir arada verilmiþtir?

A) Murabba - mersiye - gazel - kaside - müstezat
B) Þarký - rubai - müstezat - mâni - masal
C) Kaside -  gazel - türkü - murabba - masal
D) Gazel - muhammes - mesnevi - destan - rubai
E) Rubai - þarký - gazel - ninni - türkü

3. Aþaðýdakilerden hangisi "kaside ve mes-
nevi" ile ilgili doðru bir bilgidir?

A) Her ikisinin de kafiyeleniþ biçimi aynýdýr.
B) Kaside ve mesnevi bir kiþiyi övmek için yazýlýr.
C) Kaside ve mesnevide beyit kullanýlýr.
D) Kaside ve mesnevi edebiyatýmýza has

nazým þekilleridir.
E)Kaside ve mesnevide matla ve makta beyti vardýr.

4. Aþaðýdaki  bilgilerden hangisi yanlýþtýr?
A) Gazelin ilk beytine matla, son beytine

makta denir.
B)   Gazelin en güzel beytine beytü'l-gazel adý verilir.
C)  Gazelin ilk beyti kendi arasýnda kafiyelidir.
D) Gazellerde beyit sayýsý genellikle 5-15

beyit arasýndadýr.
E)  Gazeller bir kiþiyi övmek için yazýlýr.

5. Aþaðýdaki nazým þekillerinden hangisi bey-
itlerle yazýlýr?

A) Tuyuð        B)  Rubai            C) Þarký             
D) Murabba    E) Kaside

6. Aþaðýdaki nazým þekillerinden hangisi konu
yönünden diðerlerinden farklýdýr?

A) Þarký B) Rubai  C) Gazel
D) Murabba        E) Terkibibent

7. Aþaðýdakilerden hangisi kasidenin bölüm-
lerinden biri deðildir?

A) Fahriye B) Girizgah         C) Tegazzül
D) Dua E) Makta

8. Aþaðýdakilerden hangisi þarkýnýn özellik-
lerinden biri deðildir?

A) Dinî tasavvufi konularda yazýlýr.
B) Divan þiirine Türk þairler tarafýndan kazandýrýlmýþtýr.
C) Bestelenmek için yazýlýrlar.
D) Genellikle 2-5 bent arasýnda yazýlýr.
E) Þarkýnýn en güzel örneklerini Nedîm vermiþtir.

9.Aþaðýdaki nazým þekillerinin hangisinde
bentler, vasýta beyitleriyle birbirine baðlanýr?

A) Mesnevi       B) Gazel C) Kaside
D) Terkibibent E) Kýta

10. Aþaðýda verilen bilgilerin karþýsýna bilgiler
doðru ise “D”, yanlýþ ise “Y” yazýnýz.

• Divan þiirinde dil, süslü ve sanatlýdýr. (  )
• Divan þiirinde Arapça ve Farsça sözcük ve

tamlamalar kullanýlmamýþtýr. (  )
• Divan þiirinde söz sanatlarýna fazlaca yer

verilmiþtir.               (  )
• Divan þiirinde genellikle hece ölçüsü kul-

lanýlmýþtýr.                                                                (  ) 

11. Aþaðýdaki noktalý yerlere uygun sözcükleri
yazýnýz.

• Gazelin son beytine ……………, þairin
mahlasýnýn bulunduðu beyte …………………, en
güzel beytine  ………………................... denir.

• Divan þiirinde kullanýlan kalýplaþmýþ nükteli
ve sanatlý güzel sözlere ……………… denir.  

12. Aþaðýdaki noktalý yerlere uygun sözcükleri
yazarak bu sözcükleri bir sonraki sayfada verilen
harf tablosunda bulunuz.

• Gazelin son beytine ..................... denir.
• Þairin mahlasýnýn bulunduðu beyte ....................

denir.
• Þarký türünün en güzel örneklerini .......................

vermiþtir.
• Terkibibentte, bentleri birbirine baðlayan

beyitlere ..................... beyti adý verilir.
• Divan þiirinde ............... ölçüsü kullanýlmýþtýr.
• Divan þiirindeki kalýplaþmýþ ifadelere

................... denir.
• Bilinen bir gerçeði bilmezlikten gelme sanatý-

na ................................ denir.
• Teþbihte ...................... ve .........................

olmak üzere iki ana unsur bulunur.
• Ayný beyitte anlam bakýmýndan birbiriyle

iliþkili sözcükleri kullanma sanatýna ................ denir.
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Ü S F H K N S D T U I S
F G H V J N M A Z M U N 
S B A G A T R I Ö B E T
F E H T Y S J G F T C M
A N R K L V I Y U E K L
R Z C E T F Ö T O C K N
U E V R G H T K A A U M
Z T M A K T A K i H V B
O Ý B F G E Ç F U Ü B R
K L M E G N B D H L N G
H E D A M A E E D Ý Ö H
G N V Ç M S Y S E A T J
F Z T Ý Y Ü Ý T T R U R
E O D Ü O P T G H Ý D E
D E R C Z L Ü E Y F Ü S
N B E N Z E Y E N T B R

ÖZ ELEÞTÝRÝ TABLOSU

Bu bölümden önce Divan
þiiri  hakkýnda 

Bu bölümde Divan þiiriyle  ilgili

neler biliyordum? neler öðrendim? neleri kavrayamadým?

(152. sayfadaki 1. etkinliðe yöneliktir.)

Vardar Ovasý adlý türkünün ve 159. sayfadaki mânilerin kimlere ait olduðunu belirleyiniz.

(157. sayfadaki 3. etkinliðe yöneliktir.)

Yemen, Çanakkale ve Sarý Gelin türkülerinin hangi olaylar üzerine söylendiðini araþtýrýnýz.

kavrayamadýklarýmý nasýl öðrenebilirim?
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TÜRKÜ

Mayadað’dan kalkan kazlar,
Al topuklu beyaz kýzlar,
Yârimin yüreði sýzlar.

Eðlenemem, aldanamam,
Ben bu yerlerde duramam.
Vardar Ovasý, Vardar Ovasý,
Kazanamadým sýla parasý.

Mayadað’ýn yýldýzýyým,
Ben annemin bir kýzýyým,
Efendimin sað gözüyüm.

Eðlenemem, aldanamam,
Ben bu yerlerde duramam.
Vardar Ovasý, Vardar Ovasý,
Kazanamadým sýla parasý.

MÂNÝ
Mâni mâni mendilden,
Çýra yaktým kandilden,
Gel otur mâni diyek,
Sen aðýzdan, ben dilden.

MÂNÝ

Mâni mâni rehindir,
Mânime gelen kimdir?
Kýzlar mâni diyelim,
Bakalým dertli kimdir?

YAYLA KENT
Karanbük ektim yabana,
Düngürcü saldým babana,
Baban demiþ kýz veremem,
Onun gibi bir çobana.

Yaylakent sulu mudur,
Karþý, Semek yolu mudur,
Kayýnlýktaki ziyarat,
Aðýr gölün kolu mudur?

Eðri söðütten de öte,
Yolun düþer Yaylakent’e,
Yaylakent’te çok güzel var,
Gelip geçen olur hasta.

Yaylakent sulu mudur,
Karþý, Semek yolu mudur,
Kayýnlýktaki ziyarat,
Aðýr gölün kolu mudur?

Gülenbaðdý (Yaylakent) beldesinde Muzaffer Öz’den derlenmiþtir. Derleyen: Suat BATUR

( 155. sayfadaki 1. etkinliðe yöneliktir.)

“Gurbet elde bir hâl geldi baþýma / Aðlama gözlerim Mevlam kerimdir.” mýsralarýyla baþlayan türkünün
bestelenmiþ hâlini - türkü konusu iþlenirken sýnýfta dinlemek üzere- temin ediniz.

1. Bildiðiniz mâni, ninni, türkü örneklerini sýnýfta okuyunuz.

Araþtýrma sonuçlarýndan hareketle aþaðýda verilen “Vardar Ovasý”  türküsünün ve mânilerin kime ait
olduðunu belirtiniz.

2. a. Aþaðýdaki türkünün sonundaki “derleyen” sözcüðü sizin için neyi ifade ediyor? Sözlü olarak belir-
tiniz.

b. “Derleyen” sözcüðünü dikkate alarak türkülerin günümüze kadar ulaþmasý konusunda çýkarýmda
bulununuz. Sonucu tahtaya yazýnýz.

22 ..   HHAALLKK  ŞŞİİ İİRRİİ

aa..   AAnnoonniimm  HHaallkk  ŞŞii ii rr ii
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1

Kum birikmiþ derede,
Vefâsýz yâr nerede?
Geçersin belki dedim,
Bekledim pencerede.

Anonim

3

Elmayý bütün dildim,
Çamura düþtü, sildim,
Ben yârimin kýymetin,
Gittikten sonra bildim.

Anonim

6
Ayna güzel,
Yüz güzel, ayna güzel,
Güzel yâri görenler,
Dediler: Ay ne güzel!
Oturmuþ zülfün tarar,
Dizinde ayna güzel.

Anonim

5
- Altýným alma beni,
Dillere salma beni,
Götür sarrafa göster,
Kalp isem alma beni.

- Altýnsýn aldým seni,
Dillere saldým seni,
Sarraf seni neylesin,
Beðendim aldým seni.

Anonim

4
Aðlarým çaðlar gibi,
Derdim var daðlar gibi,
Ciðerden yaralýyým,
Gülerim saðlar gibi.

Her gelen bir gül ister,
Sahipsiz baðlar gibi.

Anonim

2
Erkek : Mâni mâni mesdi yâr,

Ben ne dedim mesdi yâr?
Ýkimiz arasýnda,
Serin yeller esdi yâr.

Kýz : Mâniyi mâniciyim,
Beylere gemiciyim,
Ýster al ister alma,
Ben seni alýcýyým.

Anonim

1. Metin

1. Sosyal yapı ve dil özellikleri gibi hususlardan hareketle okuduğunuz manilerde yansıyan zihniyet ile
ilgili çıkarımlarda bulununuz.

2. a. Okuduðunuz mânilerin ahenk unsurlarýný (kafiye, redif, ölçü, ses ve söyleyiþ)  belirleyerek tahtaya
yazýnýz.

b. Ahenk unsurlarýný belirlediðiniz mânileri besteleyerek sýnýfta okuyunuz. 

c. “Ayna güzel” ve “ay ne güzel” ifadelerinin birlikte kullanýlmasýnýn ses, söyleyiþ ve anlama etkisi
nedir? Sözlü olarak ifade ediniz.

3. a. Okuduðunuz mânilerde asýl duygu ve düþünce hangi dizelerde ifade edilmiþtir? Sözlü olarak belir-
tiniz.

b. Bu mânilerde dile getirilen duygu ve düþüncenin ifade edildiði bölümlerin dýþýndaki dizelerin iþlevi
nedir? Sözlü olarak ifade ediniz.

4.  Okuduðunuz mânilerin temasýný bularak defterinize yazýnýz.

5. a. Mânilerdeki deyimleri bularak cümle içinde kullanýnýz. Beðendiðiniz cümleleri tahtaya yazýnýz.

b. Mânilerde gerçek anlamlarý dýþýnda kullanýlan sözcükleri bulunuz. Bulduðunuz sözcükleri þiirde
kazandýklarý anlamlar ve gerçek anlamlarý ile cümle içinde kullanarak defterinize yazýnýz.

6. Mânileri yorumlayýnýz. Yorumlarýnýzý sözlü olarak ifade ediniz.
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(157. sayfadaki 2. etkinliðe yöneliktir.)

Türkü çeþitlerini araþtýrýnýz. Sonuçlarý defterinize yazýnýz.

4

Bu daðlar ulu daðlar,
Eteði sulu daðlar,
Herkes yâr ile gezer,
Yüreðim kara baðlar

Anonim

2
- Bayýrda harmaným var,
Sultandan fermaným var,
Yiðit isen gel bana,
Derdine dermaným var.

- Bayýrda harman olmaz,
Sultandan ferman olmaz,
Ben her kýza gelemem,
Her kýzda derman olmaz.

Anonim

3

Ekin ektim bitmiyor,
Boya vurdum tutmuyor,
Aramýzda daðlar var,
Elim yâre yetmiyor.

Þekerli yemek yaptým,
Boðazýmdan gitmiyor.

Anonim

1
Erkek : Baþýna Acem þalý,

Kýrýlsýn her bir dalý,
Girsin terin altýna,
Ýkimizin ikbali.

KIz : Otur sevdiðim otur,
Rize iskemlesine,
Yüreðimin derdini,
Diyemem hepisine.

Anonim

Tam Mâni 
(ilk iki dizesi 
doldurma)

Deyiþ

Karþý - Beri Artýk Mâni

6

Samanlýk dolu saman,
Uyan niþanlým uyan.
Eller düðün yapýyor,
Bizim düðün ne zaman?

Anonim

Tam Mâni
(Birinci dizesi

doldurma)
5

Yaradan,
Tabip bilir yaradan.
Derdimi kimse bilmez,
Ancak bilir Yaradan.
Çaresiz derde düþtüm, 
Kurtar beni Yaradan.
Sevdiðime insaf ver,
Yeri göðü Yaradan.
Yetiþ tabibim yetiþ,
Ölüyorum yaradan.

Anonim

Kesik Mâni

7. a. Aþaðýda her mâni türünden birer örnek verilmiþtir. Bu örneklerden hareketle mâni türlerini ve bu
türlerin özelliklerini belirleyerek defterinize yazýnýz.

b. Belirlediðiniz sonuçlara göre bir önceki sayfadaki mânilerin türünü bulup tahtaya yazýnýz.

8. Satýþa sunulacak bir ürün için mâni yazýnýz. En uygun mânileri sýnýf panosuna asýnýz.
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TÜRKÜ

Gurbet elde bir hâl geldi baþýma, 
Aðlama gözlerim Mevlâm kerimdir.
Derman ararken derde dûþ oldum,
Aðlama gözlerim Mevlâm kerimdir.

Hüma kuþu yere düþtü ölmedi,
Dünya Sultan Süleyman'a kalmadý,
Dedim, yâre gidem, nasip olmadý,
Aðlama gözlerim Mevlâm kerimdir.

Kâðýda yazýlmýþ ufak yazýlar,
Anadan ayrýlmýþ körpe kuzular,
Derdi olan yüreðinden sýzýlar,
Aðlama gözlerim Mevlâm kerimdir.

Anonim

BÝRÝMLERÝN KONUSU

2. Metin

TEMA

1. Türküyü oluþturan birimlerin konusunu ve türkünün temasýný belirleyerek aþaðýdaki tablolara yazýnýz. 

“Aðlama gözlerim Mevlâm kerimdir.”  türküsünü sýnýfta dinleyiniz.

2. a. Okuduðunuz türküde tekrar edilen dizeleri belirleyerek bu dizelerin türküdeki iþlevini sözlü olarak
ifade ediniz. 

b. Türkünün mýsra örgüsünü belirleyiniz. Sonuçlarý tahtaya yazýnýz.

3. Aþaðýda, türkünün mýsra sonlarýnda kullanýlan sözcükleri verilmiþtir. Bu sözcüklerin benzer seslerle
kullanýlmasýnýn þiire nasýl bir katkýsý vardýr? Tartýþýnýz, sonuçlarý sözlü olarak ifade ediniz.  

... ölmedi ... yazýlar

... kalmadý ... kuzular

... olmadý ... sýzýlar

İstanbul - Haydarpaşa ilk tren garı
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TÜRKÜ
Zeytinyaðlý yiyemem,
Basma da fistan giyemem,
Senin gibi cahile,
Ben efendim diyemem.

Kaldým duman içi daðlarda, 
Sevgili yârim nerelerde?

Asmadan üzüm aldým,
Sapýný uzun aldým,
Verin benim yârimi,
Annemden izin aldým.

Kaldým duman içi daðlarda,
Sevgili yârim nerelerde?

Kara üzüm asmasý,
Yeþil olur yazmasý,
Ben yârimden ayrýlmam,
Kara yazý yazmasý,

Kaldým duman içi daðlarda,
Sevgili yârim nerelerde?

Anonim

GAZEL

Nigârâ bezm-i hüsnünde dil-i mestânemüz kaldý
Perin yakmýþ cemâlün þem'ine pervânemüz kaldý

Aný hoþ tut garibündür efendi iþte biz gitdük
Gönül dirler ser-i kûyunda bir divânemüz kaldý

Yürek kan oldý hicrandan vücudum çekdi el cândan
Fedâ oldý yoluna cümlesi zirâ nemüz kaldý

Baþumdan akl ise gitdi dil ile cân revân oldý
Ten-i bî-i'tibâr adlu kuru vîrânemüz kaldý

Hayâlî devlet-i bi-i'tibâra bakmadun gitdün
Bize besdür bu kim dillerde bir efsânemüz kaldý

Hayâlî Beg

TÜRKÜ
Gesi baðlarýnda üç top gülüm var,
Hey Allah'tan korkmaz sana, bana ölüm var,
Ölüm var da þu gençlikte zulüm var.

Atma garip anam, þu daðlarýn ardýna,
Kimseler yanmasýn, anam yansýn derdime.

Gesi baðlarýnda dokundum taþa,
Yazýlanlar gelir, sað olan baþa,
Bizi hasret koydu kavme, kardaþa.

Atma anam atma, þu daðlarýn ardýna,
Kimseler yanmasýn, anam yansýn derdime.

Ana, mendilimi düremiyorum
Yalýnýz evlere giremiyorum
Anasýz babasýz duramýyorum

Atma anam atma, þu daðlarýn ardýna,
Kimseler yanmasýn, anam yansýn derdime.

Anonim

4. a. Aþaðýdaki türküyü okuyunuz. Bu türkü ile okuduðunuz “Gurbet elde bir hâl geldi baþýma” dize-
siyle baþlayan türkü arasýnda söyleyiþ bakýmýndan nasýl bir fark vardýr? Sözlü olarak ifade ediniz.

b. Ýki türkünün söyleyiþlerinin birbirinden farklý olmasýnýn sebebi nedir? Sözlü olarak ifade ediniz. 

5. a. Türküdeki deyimleri bularak bu deyimlerin geçtiği cümleler kurunuz. Beðendiðiniz cümleleri tahtaya
yazýnýz.

b. Metinlerde gerçek anlamlarý dýþýnda kullanýlan sözcükleri bulunuz. Bulduðunuz sözcükleri  þiirde
kazandýklarý anlamlarý ve gerçek anlamlarýyla cümle içinde kullanýnýz. Beðendiðiniz cümleleri tahtaya
yazýnýz.

6. Türküyü yorumlayýnýz. Yorumlarýnýzý sözlü olarak ifade ediniz.

• Aþaðýdaki türküyü ve gazeli yapý, ahenk, dil ve tema bakýmýndan karþýlaþtýrýnýz. Sonuçlarý renkli kar-
tona yazarak sýnýf panosuna asýnýz.



Araþtýrma sonuçlarýndan hareketle Yemen, Çanakkale ve Sarý Gelin türkülerinin hangi olaylar üzerine
yakýldýðýný sözlü olarak ifade ediniz.

157

Aðýt

Türkü

Mâni Kavuþtak

Sagu

Cinas

(163. sayfadaki 1. etkinliðe yöneliktir.)
Halk þairi ve kalem þairi kavramlarýný araþtýrýnýz. Sonuçlarý defterinize yazýnýz

(160. sayfadaki 2. etkinliðe yöneliktir.)

Kayýkçý Kul Mustafa'nýn edebî kiþiliði ve hayatýyla ilgili bir sunum hazýrlayýnýz.

Araþtýrma sonuçlarýndan hareketle türkü çeþitlerini sýnýfta anlatýnýz.

1. Aþaðýdakilerden hangisi türkünün özelliklerinden biri deðildir?

A) Türküler 8'li veya 11'li hece ölçüsüyle söylenir.
B) Türkülerde aþk, tabiat, güzellik vb. konular iþlenir.
C) Türkülerde asýl sözler bentlerde dile getirilir.
D) Her bendin sonunda kavuþtak denilen bölümler vardýr.
E) Türküler söylendikleri yere göre deðiþiklik göstermez.

2. Dünyasýna dünyasýna,
Aldýrma dünyasýna,
Dünya benim diyenin,
Biz gittik dün yasýna.

Bu dörtlüðün nazým þekli aþaðýdakilerden hangisidir?
A) Þarký              B) Türkü C) Mâni D) Tuyuð E) Rubai

3. Mâniler hecenin 7'li kalýbýyla söylenir.(I) Genellikler bir dörtlükten oluþur. (II) Uyak düzeni abab þeklindedir.
(III) Tam mâni, kesik mâni, artýk mâni, karþý beri, deyiþ gibi çeþitleri vardýr. (IV) Mânilerde konu sýnýrý yoktur.(V)

Yukarýdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlýþlýðý vardýr?
A)  I B)  II C)  III D)  IV E)  V 

4. Aþaðýdaki noktalý yerlere uygun sözcükleri yazýnýz.
• Kaynaðýný Türk sözcüðünden alan ve “Türklere mahsus þarký” anlamýna gelen halk edebiyatý

ürününe ………………. denir.
• ....................... mâniler asýl uyak deðiþmeksizin daha çok dize eklenmesi sonunda ortaya çýkarlar.

5. Aþaðýda birbiriyle iliþkili olan sözcükleri eþleþtiriniz.

6. Türkülerin toplum hayatýndaki yeri ve deðeri nedir? Tartýþýnýz. Ulaþtýðýnýz sonuçlarý defterinize yazýnýz.

(163. sayfadaki 2. etkinliðe yöneliktir.)
Sýnýfta dinlemek üzere çeþitli dönemlere ait bestelenmiþ koþma (âþýk tarzý þiir), türkü (anonim þiir) ve

þarký (divan þiiri) kaseti, CD’si ya da DVD’si bulunuz.

(164. sayfadaki 3. etkinliðe yöneliktir.)
Âþýk tarzý Türk halk þiirinin türlerini ve özelliklerini araþtýrýnýz. Sonuçlara göre âþýk tarzý þiirleri mýsra

örgüsü, kafiye düzeni ve temalarýna göre gruplandýrarak defterinize yazýnýz.
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KOÞMA
Yine geldi evvel bahar günleri,
Yüce daðlar yol olduðu zamandýr.
Yalvaruben Hakk’a niyaz ettiðim,
Bülbül güle kul olduðu zamandýr.

Hep aðaçlar uçmak donun giyerler,
Âþýklar da bülbüllere uyarlar,
Suda kalmýþ þimdi taþlar kayalar,
Hep ýrmaklar sel olduðu zamandýr.

Baharda açýlur kýrmýzý güller,
Þevke gelüp figan eder bülbüller,
Bölük bölük seyre çýkar güzeller,
Âþýklarýn del' olduðu zamandýr.

Yine gürler bu yerlerin çýðlarý,
Acep Mevlâm güldürür mü aðlarý,
Yeþil yaprak güller açar daðlarý,
Ulu yollar bel olduðu zamandýr.

Kul Mustafa gözden saçar jaleler,
Arar bulamaz derdine çareler,
Açýlmýþtýr gonca güller laleler,
Yeryüzünün al olduðu zamandýr.

Kayýkçý Kul Mustafa

1. Metin

1. Eski Türklerdeki kam, baksý, ozan ile günümüz âþýklarý arasýnda nasýl bir iliþki vardýr? Sözlü olarak
ifade ediniz.

2. “Akþama doðru meþaleler yanýnca, ziyafetin verildiði ipekten yapýlmýþ muhteþem çadýra iki þairin
girdiði görüldü; bunlar Attila’nýn önünde, Hun lisanýyla kendi tanzim ettikleri þiirleri okudular; bu þiirler,
Attila’nýn kahramanlýklarýna, zaferlerine aitti. Orada hazýr bulunanlar bu þiirlerin tesiri ile vecd ü heyecana
geldiler; gözler parlýyor, çehreler korkunç bir hâl alýyordu. Birçoklarý aðlýyordu; gençler arzu ve ihtiras, ihti-
yarlar da elem ve teessür yaþlarý döküyorlardý.”

“Atilla’nýn cenazesinin konulmuþ olduðu ipek çadýrýn etrafýnda bir daire teþkil etmiþ olan ordu efradý,
bu mersiyeyi, elem görüntüleri arasýnda tekrar ediyorlardý. Düdüklerin, davullarýn naðmeleri ile birlikte
olarak söylenen bu destanî þiirleri tertip eden þairler, hiç þüphesiz, daha sonraki saz þairlerimizin
dedeleridir.”

Fuad Köprülü’nün Edebiyat Araþtýrmalarý adlý kitabýndan alýnan yukarýdaki metin parçasýndan hare-
ketle âþýk tarzý halk þiiri hakkýnda neler söyleyebilirsiniz? Sözlü olarak ifade ediniz.

bb..   ÂÂşşııkk  TTaarrzzıı   HHaallkk  ŞŞii ii rr ii
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Birimlerde Anlatýlanlar

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

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

Birim Deðeri:

Birim Sayýsý:

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

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

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

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

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

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

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

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

Þiirin Temasý

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

Mýsra Örgüsü

KAFÝYE VE REDÝF ÖLÇÜ

1. Sosyal ve dinî yapı, dil ve sanat anlayışı gibi hususlardan hareketle okuduğunuz koşmada yansıyan
zihniyet ile ilgili çıkarımlarda bulununuz.

2. Koþmanýn yapý özelliklerini belirleyerek aþaðýdaki tabloya yazýnýz.

a. Þiirin birim deðerini ve sayýsýný yazýnýz.
b. Birimlerde anlatýlanlarý ve þiirin temasýný yazýnýz.

3. a. Koþmanýn ahenk ögelerini belirleyerek aþaðýdaki tabloya yazýnýz.

b. Koþmayý düz yazý gibi okuyunuz. Daha sonra vurgulara ve ahenk unsurlarýna dikkat ederek
okuyunuz. Ýki okuma arasýndaki ses ve söyleyiþ farkýný belirtiniz.
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Þiirin Dili
Þiirdeki Ýmgeler

Ba
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ld
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Hissettiklerim

KAYIKÇI KUL MUSTAFA

4. a. Koþmanýn dörtlüklerinden alýnan aþaðýdaki dizelerde hangi söz sanatlarý vardýr? Bu sanatlarý
bularak noktalý yerlere yazýnýz. 

Bülbül güle kul olduðu zamandýr ........................................
Hep aðaçlar uçmak donun giyerler ........................................
Þevke gelip figan eder bülbüller ........................................
Acep Mevlâm güldürür mü aðlarý ........................................
Kul Mustafa gözden saçar jaleler ........................................

b. Bu söz sanatlarýnýn þiire nasýl bir etkisi vardýr? Sözlü olarak ifade ediniz.

c. Koþmadaki deyimleri bularak cümle içinde kullanýnýz. Cümlelerinizi defterinize yazýnýz.

5. Koþmanýn dil özelliklerini ve þiirde kullanýlan imgeleri belirleyiniz. Bundan hareketle koþmanýn ait
olduðu gelenekle iliþkisini aþaðýdaki bölümlere yazýnýz.

Kayýkçý Kul Mustafa’nýn bahar izlenimlerini anlattýðý koþmasýnda olduðu gibi siz de baharla ilgili  izle-
nimlerinizi anlatan bir yazý  yazýnýz veya resim çiziniz. En uygun yazýyý veya resmi sýnýf panosuna asýnýz.

6. Þiiri yorumlayarak þiirin sizde uyandýrdýðý duygularý aþaðýdaki þemaya yazýnýz.

Kayýkçý Kul Mustafa'nýn edebî kiþiliði ve hayatýyla ilgili hazýrladýðýnýz çalýþmayý sýnýfta sununuz. 

7. Ýncelediðiniz koþmayý ve araþtýrma sonuçlarýný dikkate alarak Kayýkçý Kul Mustafa'nýn fikrî ve edebî
kiþiliði hakkýnda çýkarýmlarda bulununuz. Çýkarýmlarýnýzý aþaðýdaki þemaya yazýnýz.
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1. Semainin yapý özelliklerini belirleyerek aþaðýdaki tabloya yazýnýz.
a. Þiirin birim deðeri ve sayýsýný yazýnýz.
b. Birimlerde anlatýlanlarý ve þiirin temasýný yazýnýz.

SEMAÝ
Gönül gurbet ele çýkma,
Ya gelinir ya gelinmez.
Her dilbere meyil verme,
Ya sevilir ya sevilmez.

Yüðrüktür bizim atýmýz,
Yardan atlattý zatýmýz,
Gurbet elde kýymatýmýz,
Ya bilinir ya bilinmez.

Bahçenizde nar aðacý,
Kimi tatlý kimi acý,
Gönüldeki derd ilacý,
Ya bulunur ya bulunmaz.

Deryalarda olur bahri,
Doldur da ver içem zehri,
Sunam gurbet elin kahrý,
Ya çekilir ya çekilmez.

Emrah der ki düþtüm dile, 
Bülbül figan eder güle,
Güzel sevmek bir sarp kale,
Ya alýnýr ya alýnmaz.

Erzurumlu Emrah

2. Metin

Birimlerde Anlatýlanlar

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

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

Birim Deðeri:

Birim Sayýsý:

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

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

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

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

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

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

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

..............................................................
Þiirin Temasý

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

Mýsra Örgüsü
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5. Þiiri yorumlayarak þiirin  sizde uyandýrdýðý duygularý sözlü olarak ifade ediniz. 

6. Semaiden yola çýkarak Erzurumlu Emrah'ýn fikrî ve edebî kiþiliði hakkýnda çýkarýmlarda bulununuz.
Çýkarýmlarýnýzý aþaðýdaki þemaya yazýnýz.

7. Halk þiiri ile konuþma dili arasýnda nasýl bir iliþki vardýr? Tartýþýnýz. Sonuçlarý maddeler hâlinde tah-
taya yazýnýz.

2. a. Semainin ahenk ögelerini belirleyerek tahtaya yazýnýz.

b. Semaiyi düz yazý gibi okuyunuz. Daha sonra vurgularýna ve ahenk unsurlarýna dikkat ederek
okuyunuz. Ýki okuma arasýndaki ses ve söyleyiþ farkýný belirleyiniz. Sonuçlarý defterinize yazýnýz. 

3. a. Semainin dörtlüklerinden alýnan aþaðýdaki dizelerde hangi söz sanatlarý vardýr? Bu sanatlarý
bularak noktalý yerlere yazýnýz. 

• Gönül gurbet ele çýkma ....................................
• Sunam gurbet elin kahrý ....................................
• Bülbül figan eder güle ....................................
• Güzel sevmek sarp bir kale ....................................

b. Bu söz sanatlarýnýn þiire nasýl bir etkisi vardýr? Sözlü olarak ifade ediniz.

c. Okuduðunuz þiirdeki deyimleri bularak  cümle içinde kullanýnýz. Cümlelerinizi defterinize yazýnýz.

4. Semainin dil özelliklerini ve þiirde kullanýlan imgeleri belirleyiniz. Sonuçlardan hareketle semainin ait
olduðu gelenekle iliþkisini aþaðýdaki bölüme yazýnýz.

ERZURUMLU EMRAH

Þiirin Dili
Þiirdeki Ýmgeler

Ba
ðl

ý O
ld

uð
u
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k
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Halk Þairi Kalem Þairi

HALK BEÐENÝSÝ SOYUTLUK KÝÞÝSELLÝK

KOÞMA

SEMAÝ

Araþtýrma sonuçlarýndan hareketle halk þairi ile kalem þairi kavramlarýný açýklayýnýz. Halk þairi ile kalem
þairinin duygularýný ifade etme ve iletiþim tarzlarýný deðerlendiriniz. Sonuçlarý aþaðýdaki bölümlere yazýnýz.

1. a. Aþaðýdaki þemayý yorumlayýnýz. Sonuçlarý sözlü olarak ifade ediniz.

b. Þemadaki unsurlarý,  incelediðiniz koþma ve semaide belirleyerek aþaðýdaki tabloya yazýnýz.

2. Halk þairlerinin sözlü edebiyat geleneði ile iliþkisini tartýþýnýz. Sonuçlarý sözlü olarak ifade ediniz.

Bulduðunuz koþmayý (âþýk tarzý þiir), türküyü (anonim þiir) ve þarkýyý (divan þiiri) sýnýfta kaset, CD veya
DVD’ den dinleyiniz. Bu þiirleri ses, ahenk ve yapý bakýmýndan karþýlaþtýrýnýz. Sonuçlarý maddeler hâlinde
tahtaya yazýnýz.

HALK ÞÝÝRÝ
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..................................

Sefil baykuþ ne gezersin bu yerde,
Yok mudur vatanýn illerin hani?
Küsmüþ müsün selamýný almadýn,
Þeydâ bülbül þirin dillerin hani?

Ecel tuzaðýný açamaz mýsýn,
Açýp da içinden kaçamaz mýsýn,
Azad eyleseler uçamaz mýsýn,
Kýrýk mý kanadýn kollarýn hani?
...
Yatarsýn gaflette gamsýz kaygusuz,
Ninni balam ninni, kalma uykusuz,
Hem garip hem çýplak hem aç hem susuz,
Felek fukarasý mallarýn hani?

Her gelip geçtikçe selam vereyim,
Niþangâh taþýna yüzün süreyim,
Kaldýr nikabýný yüzün göreyim,
Ne çok sararmýþsýn hâllerin hani?
...
Sen de Hýfzî gibi tezden uyandýn,
Uyandýn da taþ yastýða dayandýn,
Aslý Haným gibi kavruldun yandýn,
Yeller mi savurdu küllerin hani?

Kaðýzmanlý Hýfzî

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

Güzel senden ayrýlalý,
Hayli zaman oldu, gel gel.
Bak gözümden akan yaþým,
Ab-ý revân oldu, gel gel.

Böyle m’olur küsüp gitmek,
Seni  seveni terk etmek,
Haram oldu yemek içmek,
Ýþim figân oldu, gel gel.

Kul Âþýk ider varmaða,
Hâlinden haber almaða,
Yetiþ namazýn kýlmaða,
Seni  seven öldü, gel gel.

Âþýk

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

Þu karþýki yüce daðlar,
Kar tutar bellerin senin.
Yazýn kýþýn belli olmaz,
Sert eser yellerin senin.

Suyun bir kumsaldan kaynar,
Ýner düz ovayý boylar,
Þarýl þarýl akar, çaðlar,
Serindir sellerin senin.

Çiðdemin menevþen kokar,
Güzeller göðsüne takar,
Ýçinde sunalar oynar,
Derindir göllerin senin.

Daðýn çiçekle dolmasýn,
Umarým yaylan olmasýn,
Yâd ilden avcý gelmesin,
Baðlansýn yollarýn senin.

Celâlî der tuzak kurdun,
Pusularda sindin durdun,
Yahþi yere yaman vurdun,
Kýrýlsýn ellerin senin.

Bayburtlu Celâlî

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

Benden selam olsun Bolu Beyi’ne,
Çýkýp þu daðlara yaslanmalýdýr.
Ok gýcýrtýsýndan kalkan sesinden,
Daðlar seda verip seslenmelidir.

Düþman geldi tabur tabur dizildi,
Alnýmýza kara yazý yazýldý,
Tüfek icat oldu mertlik bozuldu,
Eðri kýlýç kýnda paslanmalýdýr.

Köroðlu düþer mi yine þanýndan,
Ayýrýr çoðunu er meydanýndan,
Kýr at köpüðünden düþman kanýndan,
Çevrem dolup þalvar ýslanmalýdýr.

Köroðlu

a. Ýnceleme sonuçlarýndan hareketle Âþýk Tarzý Türk Halk Þiiri’nin türlerini ve özelliklerini (mýsra
örgüsü, kafiye düzeni, temalarý) kýsaca anlatýnýz.

b. Aþaðýda verilen âþýk tarzý þiirlerin türlerini noktalý yerlere yazýnýz.
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..................................

Ela gözlerine kurban olduðum,
Yüzüne bakmaða doyamadým ben.
Ýbret için gelmiþ derler cihana,
Noktadýr benlerin sayamadým ben.

Aþkýn ateþidir sinemi yakan,
Lutfuna irer mi cevrini çeken,
Kollarýn boynuma dolanmýþ iken,
Seni öpmelere kýyamadým ben.

Terk eyledim aðalarým, beylerim,
Boz bolanýk seller gibi çaðlarým,
Anýn içün ben ah idüp aðlarým,
Ayrýlýk oduna döyemedim ben.

Kaldý deli gönül kaldý hep yasta,
Mevlam erdir beni murada kasda,
Âþýk Ömer eydür sevgili dosta,
Allaha ýsmarladýk diyemedim ben.

Âþýk Ömer

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

Behey ala gözlü dilber,
Sana bir ben gerek bir ben.
Âþýkýn aklýn almaða,
Sana bir ben gerek bir ben.

Sakýn hey hünkârým sakýn!
Var baþýna teller takýn,
Þol ak gerdanýna yakýn,
Sana bir ben gerek bir ben.

Sen ne gezersin bu yerde,
Seni uðratýrlar derde,
Zülfün bulunduðu yerde,
Sana bir ben gerek bir ben.

Karac’oðlan çaresi ne?
Melhem ara yarasýna,
Ýki kaþýn arasýna,
Sana bir ben gerek bir ben.

Karacaoðlan

..................................
Mahkeme meclisi icad olduðu,
Çeþm - i rüþvetin akmaklýðýndan.
Kaza bela ile âlem dolduðu,
Kazlarýn kadýya uçmaklýðýndan.

Selefin rüþvetle hüccet yazmasý,
Halefin anlayýp hükmün bozmasý,
Yýkýlan binanýn birden tozmasý,
Asýl sermayenin topraklýðýndan.
...
Bülbülün aþkýdýr dalda öttüðü,
Çobanýn sütedir koyun güttüðü,
Topraðýn Hâbil’i kabul ettiði,
Þüphesiz yüzünün yum(u)þaklýðýndan.
...
Dünyadan ahrete gidip gelmemek,
Olmasa iktiza eder ölmemek,
Balýk baþtan kokar bunu bilmemek,
Seyranî gafilin ahmaklýðýndan.

Everekli Seyranî

ATALAR SÖZÜ ...................

Tut atalar sözün kalbi selim ol,
Gönülden gönüle yol var demiþler.
Gider yavuzluðun tab’ý halim ol,
Sert sirke kabýna zarar demiþler.

Her kâra uzatma elin eteðin,
Yelkovana döner âhir emeðin,
Nitekim göllerde þaþkýn ördeðin,
Baþýn kor, kýçýndan dalar demiþler.

Aldanma cihanýn sakýn varýna,
Düþmeyegör onun ah  u zarýna,
Bugünkü iþini koyma yarýna,
Yar yýkýldýðý gün tozar demiþler.
...
Güneþ balçýk ile sývanmaz ey dil,
Bî-zeban da olsa bellidir kâmil,
Kendinden gayrýyý beðenmez cahil,
Kendi çalar kendi oynar demiþler.
...
Levnî nasihat pîrlerin böyle,
Durûb-ý emsâlden nazm ile söyle,
Meydan-ý hünerde aðýrlýk eyle,
Aðýr bassa yeðni kalkar demiþler.

Levnî
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Mersiye

Sav

Koþuk Atasözü

Sagu

Koþma

(169. sayfadaki 2. etkinliðe yöneliktir.)

Dinî-tasavvufi halk edebiyatý þairlerinden Seyyid Nesîmî’nin yaþadýðý dönemin siyasi ve sosyal yapýsýy-
la ilgili araþtýrma yaparak dönemin zihniyetiyle ilgili bir yazý hazýrlayýnýz.

(168. sayfadaki 1. etkinliðe yöneliktir.)

Sýnýfta dinlemek üzere bestelenmiþ bir tekke þiiri kaseti, CD’si temin ediniz.

1. Koþma ile ilgili bilgilerin sonuna doðru ise “D”, yanlýþ ise “Y” yazýnýz.

• 11'li hece ölçüsüyle söylenir. (  )
• Halk edebiyatý nazým þekilleri içinde en çok kullanýlan türdür. (  )
• Genellikle dinî - tasavvufi konularda yazýlýr. (  )
• Uyak düzeni genellikle abab, cccb, dddb þeklindedir. (  )
• Son dörtlükte ozanýn adý yer alýr. (  )

2. Aþaðýdaki cümlelerin karþýsýna yargýlar doðru ise “D”, yanlýþ ise “Y” yazýnýz.

• Semai ve koþmada aþk, sevgi, doða gibi konular iþlenir. (  )
• Semailer koþmaya göre daha hafif, daha kývrak bir ezgiyle söylenir. (  )
• Semai ve koþma 11'li hece ölçüsüyle söylenir. (  )
• Semaide dörtlük sayýsý en fazla 5, koþmada 12'dir. (  )
• Semai ve koþma anonim halk edebiyatý ürünüdür. (  )

3. Gönül gurbet ele varma,
Ya gelinir ya gelinmez.
Her dilbere meyil verme,
Ya sevilir ya sevilmez.   (Erzurumlu Emrah)

Bu dörtlükle ilgili aþaðýdakilerden hangisi söylenemez?
A) Hece ölçüsüyle yazýlmýþtýr.
B) Redif vardýr.
C) Uyak düzeni abab'dir. 
D) Bir koþmadan alýnmýþtýr.
E) Aþk duygusu iþlenmiþtir.

4. Aþaðýdaki noktalý yerlere uygun sözcükleri yazýnýz.

• Koþmanýn konu bakýmýndan kiþi ve doða güzelliðini iþleyenine………………….., yiðitlik konusunu
iþleyenine……………………, toplumun aksayan yönlerini eleþtirenine……………….denir.

• Âþýk tarzý halk þiirinin en yaygýn türü olan ………………., …………… ya da ………………. hece
ölçüsüyle yazýlýr.

5. Aþaðýdaki edebî türleri  ilgili olanlarla eþleþtiriniz.
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METHÝYE
Bugün ben pîrime vardum.
Pîrin cemâli güldür gül.
Oturmuþ taht makâmýna,
Taht- ý revâný güldür gül.

Gülden terazi tutarlar,
Gülü gül ile tartarlar,
Gül alýrlar, gül satarlar,
Çarþý pazarý güldür gül.

Topragý gül, taþý gül,
Kurusu gül, yaþý gül,
Has bahçenin içinde,
Serv- i revâný güldür gül.

Gülden deðirmeni döner,
Anun ile gül dögerler,
Akar arký çarký döner,
Bendi býnarý güldür gül.

Ak gül ile kýrmýzý gül,
Çift yetiþmiþ bir bahçede,
Bakýþýrlar hâre karþý,
Hârý ezhârý güldür gül.

Gel ha Seyyid Nesimî,
Hak nefesi güldür gül,
Þu öten garib bülbülün,
Derd ü figâný güldür gül.

Seyyid Nesîmî

1. Metin

ÝLAHÝ
(13. yy.)

Aþkýn aldý benden beni, 
Bana seni gerek seni.
Ben yanaram dün ü günü, 
Bana seni gerek seni.

Yunus Emre

HÝKMET
(12. yy.)

Eyâ dostlar, kulak verin dediðime, 
Ne sebepten altmýþ üçte girdim yere? 
Miraç üstünde hak Mustafa ruhumu gördü,
O sebepten altmýþ üçte girdim yere.

Ahmet Yesevî

ÝLAHÝ 
(17. yy.)

Kulun sana lâyýk iþi yoð imiþ,
Yoktan sudûr eden zirâ yok imiþ,
Hüdâyî’ye senin fazlýn çok imiþ,
Efendim medet hey sultâným medet.

Aziz Mahmut Hüdâyî

1. a. Yukarýdaki þiirlerde hangi duygu iþlenmiþtir? Sözlü olarak ifade ediniz.

b. Bu dörtükleri dikkate alarak þiirlerdeki hâkim düþüncenin tarihî geliþimi hakkýnda neler söyleye-
bilirsiniz? Düþüncelerinizi sözlü olarak ifade ediniz.

2. Mutasavvýf ( tasavvuf inançlarýný benimseyerek kendini Allah’a adamýþ kimse) halk þairlerinin, “divan
þiiri” ile “halk þiiri” arasýndaki yerini tartýþýnýz. Tartýþma sonuçlarýný maddeler hâlinde tahtaya yazýnýz.

cc..   DDiinnîî   TTaassaavvvvuuff ii   HHaallkk  ŞŞii ii rr ii
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Þiirin Temasý

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

Birimlerde Anlatýlanlar

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

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

Birim Deðeri:

Birim Sayýsý:

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

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

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

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

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

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

KAFÝYE VE REDÝF ÖLÇÜ SES VE SÖYLEYÝÞ

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

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

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

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

1. Methiyenin yapý özelliklerini aþaðýdaki þablona göre belirleyiniz.

a. Þiirin birim deðerini ve sayýsýný yazýnýz.

b. Birimlerde anlatýlanlarý ve þiirin temasýný yazýnýz. 

2. Okuduðunuz methiyenin ahenk unsurlarýný belirleyerek aþaðýdaki tabloya yazýnýz.

Sýnýfta, bestelenmiþ tekke þiiri dinleyiniz. Bu þiirin ahenk özelliklerini tartýþýnýz. Sonuçlarý sözlü olarak
ifade ediniz.
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pîr

taht makâmý

Hak nefesi

Hissettiklerim

SEYYÝT NESÎMÎ

3. Methiyeyi tekrar okuyunuz. Methiyenin sizde uyandýrdýðý duygularý aþaðýdaki þemaya yazýnýz.

4. Þiiri yorumlayýnýz. Sonuçlarý sözlü olarak ifade ediniz.

5. Aþaðýdaki sözcüklerin metindeki kullanýlýþ þekillerini ve iþlevlerini belirleyerek verilen tabloya yazýnýz.
Bu sözcüklerden hareketle þiirin gelenekle iliþkisini belirleyiniz.

6. Yukarýdaki methiyeyi göz önünde bulundurarak Seyyit Nesîmî'nin fikrî ve edebî yönü hakkýndaki
çýkarýmlarýnýzý aþaðýdaki þemaya yazýnýz.

a. Seyyit Nesîmî'nin yaþadýðý dönemin siyasi ve sosyal yapýsýyla ilgili  yaptýðýnýz araþtýrma
sonuçlarýndan hareketle yazdýðýnýz yazýyý sýnýfta okuyunuz. Dönemin zihniyetiyle ilgili genel özellikleri
maddeler hâlinde defterinize yazýnýz.

b. Dönemin zihniyetinin methiyeye nasýl yansýdýðýný tartýþýnýz. Sonuçlarý sözlü olarak ifade ediniz
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GAZEL

Yâ Râb belâ-yý aþk ile kýl âþinâ meni 
Bir dem belâ-yý aþkdan kýlma cüdâ meni

Az eyleme inâyetüni ehl-i derdden 
Ya'ni ki çoh belâlara kýl mübtelâ meni

Oldukça men götürme belâdan irâdetüm
Men isterem belâný çü ister belâ meni

Temkînümi belâ-yý mahabbedde kýlma süst
Tâ dust ta'n idüp dimeye bî-vefâ meni

Gitdükçe hüsnin eyle ziyâde nigârumun
Geldükçe derdine beter it mübtelâ meni

Men handan ü mülâzemet-i i'tibâr ü câh
Kýl kâbil-i saâdet-i fakr ü fenâ meni 

Eyle zaîf eyle tenüm fürkatinde kim
Vaslýna mümkin ola yetürmek sabâ meni

Nahvet kýlup nasîb Fuzulî kimi mana
Yâ Rab mukayyed eyleme mutlak mana meni

Fuzûlî

NUTUK

Ýy  özin insân bilen,
Var edeb öðren edeb.
Ýy edeb erkân bilen,
Var, edeb öðren edeb.

Gel Hakk’a olma âsî, 
Ta gide gönlün pasý,
Dört kitabûn ma'nîsi,
Var, edeb öðren edeb.

Gaflet içünden uyan,
Edebsüz olma iy cân,
Edebdür asl-ý îmân,
Var, edeb öðren edeb.

Edeb gerekdür kula,
Tâ iþi temiz ola,
Edebsüz girme yola,
Var, edeb öðren edeb.

Kaygusuz Abdâl uyan,
Aþký bil ýþka boyan,
Þöyle dimiþdür diyen,
Var, edeb öðren edeb.

Kaygusuz Abdal

TÜRKÜ

Kaðýzman'a ýsmarladým nar gele,
Gümüþ kemer ince bele dar gele.

Baharda yayýlýr kuzu yan yana,
Benim yârim inci takar gerdana.

Benim yârim güzellerden bir tane,
Ýçlerinden sarý saçlý güldane.

Anonim

1. Ýncelediðiniz methiyeyi aþaðýdaki gazel, nutuk ve  türküyle karþýlaþtýrarak benzer yönlerini maddeler
hâlinde defterinize yazýnýz.

2. Ýncelediðiniz anonim, âþýk ve dinî-tasavvufi halk edebiyatý þiirlerinin yazýlýþ amaçlarýný belirleyiniz?
Sonuçlarý defterinize yazýnýz
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(172. sayfadaki 1. etkinliðe yöneliktir.)

Halk hikâyeleri ve mesnevilerin yapýsý, temasý ve edebî deðeri konulu bir sunum hazýrlayýnýz.

(172. sayfadaki 2. etkinliðe yöneliktir.)

Yörenize ait halk hikâyelerini sýnýfta anlatmak üzere öðreniniz.

ÖZ ELEÞTÝRÝ TABLOSU

Bu bölümden önce Türk
halk þiiri hakkýnda 

Bu bölümde Türk halk þiiriyle  ilgili

neler biliyordum? neler öðrendim? neleri kavrayamadým?

1. Aþaðýdakilerden hangisi halk edebiyatý nazým þekillerinden biri deðildir?
A) Mâni B)Türkü         C) Methiye          D) Mesnevi E) Koþma

2. Aþaðýdaki seçeneklerin hangisinde halk edebiyatý ürünleri bir arada verilmiþtir?

A) Methiye - semai - türkü - rubai
B) Türkü - mâni - methiye - koþma
C) Þarký - türkü - semai - mâni
D) Gazel - þarký - methiye - rubai
E) Kaside - mersiye - koþma - mesnevi

3. Aþaðýdakilerden hangisi âþýk edebiyatý ürünlerinden deðildir?

A) Koþma B) Semai C) Varsaðý D) Destan E) Methiye

4. Aþaðýdaki noktalý yerlere uygun sözcükler yazýnýz.
• Methiyeler…………………………………tekkelerinde okunan þiirlerdir.

• Pirlerin ve tarikat önderlerinin  tarikata yeni girenlere ...................................................................,
……………… ……………………..öðretmek amacýyla söyledikleri þiirlere……………..denir.

5. Aþaðýdaki cümlelerin karþýsýna bilgiler doðru ise “D”, yanlýþ ise “Y” yazýnýz.

• Methiyelerde genellikle Mevlevîlikle ilgili hakikatler iþlenir. (   )
• Methiyeler lirik bir þekilde söylenir. (   )
• Nutuklar din dýþý konularýn iþlendiði þiirlerdir. (   )
• Methiye ve nutuk anonim halk þiiri ürünüdür. (   )

kavrayamadýklarýmý nasýl öðrenebilirim?
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1
ALDI TAHÝR
Benim yârim bir tane,
Sarýlmýþ mor mintana,
Caným kurban olsun,
Senin gibi sultana.

3
ALDI TAHÝR
Maþallah Zühre'm, maþallah! 
Sen benimsin inþallah,
Herkesi kavuþturan, 
Bir Allah'týr, bir Allah. 

2
ALDI ZÜHRE
Yalaným yok sözümde,
Sevdasý var özümde,
Tek Tahir benim olsun,
Sultanlýk yok gözümde.

4
ALDI ZÜHRE
Koncalar açýp doldu,
Ne kurudu, ne soldu,
Ben seninim Tahir'im,
Bu benim ahdim oldu.

1. Metin

Halk hikâyeleri ve mesnevilerin yapýsý, temasý ve edebî deðeriyle ilgili hazýrladýðýnýz sunumu
arkadaþlarýnýzla paylaþýnýz. 

Yörenize ait öðrendiðiniz halk hikâyelerini sýnýfta anlatýnýz.

(Bir padiþahla vezirinin çocuklarý olmamaktadýr. Vezirin önerisiyle diyar diyar gezmeye karar verirler. Yolda bir
derviþe rastlarlar. Derviþ bir elmayý ikiye bölüp verir. Birinin bir kýzý olacaðýný, adýný Zühre koymalarýný; birinin de
bir oðlu olacaðýný, adýný Tahir koymalarýný ve bunlarýn birbiriyle evlenmelerini tembih eder. Sözlerine, bunlarý ayýr-
maya kalkanlarýn dertten kurtulamayacaðýný ekledikten sonra sýr olur. Padiþahla veziri yurtlarýna dönerler.

Bir zaman sonra padiþahýn bir kýzý, vezirin de bir oðlu olur. Bunlar öyle figân ederler ki ancak yan yana
gelince sesleri kesilir. Ýkisini bir köþke koyup birlikte büyütürler.)

Büyüyünce Tahir ile Zühre birbirine sevdalanýr. Aþklarýný mânilerle anlatýrlar.
Ne diyeceklerse birbirine “mâni”lerle demiþler. E, her mâni bir ima ise her ima da bin mana deðil mi?

Kâh gül, kâh bülbül üstüne; kâh karanfil, kâh sümbül üstüne mâniler dizerek diyeceklerini demiþler birbir-
lerine ve o gün bu gün mâniler, kalpten kalbe giden bir yol olarak kalmýþ bizlere… Sözü uzatýp da günaha
girmeyelim, ne diyecektim sizlere:

Bir gün bu iki sevdalý, ne yapraðý býrakmýþlar, ne dalý; mâni üstüne mâniler dizmiþler.

Bu sevdazedeler mânilere bürünerek gönüllerini birbirine açadursun, gelin biz haberi öteki yüzden vere-
lim.

(Padiþahýn karýsý kýzýnýn Tahir'le evlenmesini istemez. "Karadiken" adlý zenci köleden Tahir ile Zühre'nin
birbirlerini sevdiklerini öðrenince büyücü "Belliboncuk"a büyü yaptýrarak padiþahý da yanýna çeker.
Padiþah, Zühre'yi "Billûrköþk"ten alýp saraya kapatýr.)

Tahir, Zühre'nin aþkýyla kendini daðlara vurur. 
Tahir kimlerin oyununa uðradýðýný öðrenir gibi olup büsbütün feleðe kahrederek kendini avareliðe ver-

miþ; dað bayýr dememiþ, kýr çayýr dememiþ, dönüp dolaþmýþ, kalbi dile, aþký tele getirmiþ; Mecnun misali:

TAHÝR ÝLE ZÜHRE

bb..   OOllaayy  ÇÇeevvrreessiinnddee  OOlluuşşaann  EEddeebbîî   MM eett iinnlleerr

11 ..   AAnnllaatt mmaayyaa  BBaağğll ıı   EEddeebbîî   MM eett iinnlleerr
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Ah eder biter gönül,
Mecnun'dan beter gönül,
Zühre'den ateþ almýþ,
Daðlarda tüter gönül.

Dað baþý duman duman,
Soktu beni bir yýlan,
Bizim gibi var m’ola,
Bostaný gök bozulan.

Ah dedim tütün oldu,
El âleme ün oldu,
Ne Allah caným aldý,
Ne arzum bütün oldu.

Ayrýldým gülüm senden,
Dili bülbülüm senden,
Ölüm ayýrsýn derken
Dirim ayrýldý senden.

1 
ALDI ZÜHRE
Ay doðdu düze düþtü, 
Zülüfler yüze düþtü ,
Eller çifte gezerken 
Ayrýlýk bize düþtü. 

2
ALDI TAHÝR
Bülbül ah ile öter, 
Hasretle ömrü biter, 
Dünyanýn sonu ölüm, 
Ayrýlýk daha beter. 

3
ALDI ZÜHRE
Zeytin yapraðýn dökmez,
Bu hasret sürüp gitmez,
Mektupla konuþalým,
El ermez, eller görmez.

4
ALDI TAHÝR
Al þalým, yeþil þalým,
Neye mektuplaþalým,
Gizli gizli yerlerde,
Baþ baþa konuþalým.

5
ALDI ZÜHRE
Al þalým, yeþil þalým,
Ah edip aðlaþalým,
Aramýzda düþman var,
Biz nasýl konuþalým?

Kalbinden mâniler tutarak:
“Ah dünya gözüyle bir görebilsem!” diye yýldýzlardan sormuþ Zühre’yi

ama hani o pýrýl pýrýl gökyüzü… Aylar, aymýþ geçmiþ; bulutlar, kaymýþ
geçmiþ…

“Acep has bahçede bulur muyum onu?” diye bir akþam baþýný
koltuðuna alýp girilmeyen bir kapýdan girmiþ ki ne görsün, havuz melul
mahzun, güller kan aðlýyor…

Derdi bir iken iki olmuþ, iki iken üç olmuþ, ah dedikçe bir ah daha çýk-
mýþ aðzýndan…

Güvendiði dallar kýrýlýnca girdiði kapýdan çýkmýþ, yine ah ü vahý yeri göðü tutarak evine dönmüþ…
(Zühre, babasýndan yeni bir köþk yaptýrmasýný ister. Babasý da bu isteðini yerine getirir. Kendilerini

annesinin ayýrdýðýný dadýsýndan öðrenince kahrolur.)
Tahir bir gün bahçývan baþýna rastlar.
Günlerden bir gün Tahir, kimi görse beðenirsiniz? Bahçývanbaþýyý… Ýhtiyar onu öyle perperiþan

görünce yüreðinin baþý sýzlamýþ… "Ýlâhî size edenlerin ömrü, günü tükene!" diye beddua üstüne beddua
ettikten sonra, þimdi Zühre'nin hangi köþkün kafes ardýna çekildiðini de kulaðýna söylemiþ. Daha durur mu
Tahir! Akþamý iple çekmiþ, el ayak çekildikten sonra da o köþkün etrafýnda dönüp dolaþmaya baþlamýþ;
derken bir gölge belirmiþ kafes arkasýnda: Zühre'nin mum ýþýðýnda titreyen gölgesi… Tahir, siline sürüne
kafesin altýna gelmiþ ve dokunmuþ sazýn teline:

Zühre kulaklarýna inanamamýþ. Durmuþ ve dinlemiþ: "O! Tahir'in sesi, Tahir'in sazý." Yüreði kuþ gibi çýr-
pýnmaya baþlamýþ ve kafes ardýndan kafesteki kuþ gibi Tahir'in sesine ses vermiþ:

Demeye kalmamýþ, düþman düþmanlýðýný yapmýþ. Gene o Karadiken varýp fitlemiþ bunu… Padiþah
dönüp kapý kullarýna el etmiþ, onlar da gidip baðlamýþlar Tahir'i kollarýndan ve sürüye sürüye götürmüþler 

Türk-Ýslam Dekoratif Sanatlarý
Ö. Faruk ATABEK
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demiþ. Daha da dizip koþacakmýþ ama demir kuþaklýlar aman vermemiþ yoksa… Son sözleri suyum suyum
akan yaþlar olmuþ.

Padiþah, Tahir'i Mardin Kalesi'nde zindana attýrýr.
Hele bir gün, bir sýra dayaðýna çekildikleri gün insanlýðýndan bile utanmýþ… Ve o gece ne su ne

ekmek… Ne uyku, ne tünek; tel tel dizip destan etmiþ Mardin Kalesi'ni: 

Ne daraðacý, ne zindan,
Gönül geçer mi yârdan,
Gözü çýkasý baban,
Sürdü beni diyardan.

Ýnan Tahir sözüme,
Ateþ düþtü özüme,
Sensiz bu yalan dünya,
Zindan olur gözüme,

1
Þu Mardin'in baþý daðlar,
Ne ot biter, ne su çaðlar,
Oturmuþ bin yiðit aðlar,
Þu Mardin'in Kalesi'nde.

2
Þu Mardin'in baþý taþtan,
Yatýlmýyor kara düþten,
Haber alsam uçan kuþtan,
Þu Mardin'in Kalesi'nde.

3
Her tarafý sulu çamur,
Boynumuzda paslý demir,
Çürür gider nice ömür,
Þu Mardin'in Kalesi'nde.

4
Mandalý yok ki açayým,
Kapýsý yok ki kaçayým,
Mevlam, kanat ver uçayým,
Þu Mardin’in Kalesi’nde.

saray katýna. Karýsýnýn þerrine uðradýðý günden beri Tahir’e diþ bileyen padiþah köpürüp küplere binmiþ: 
“A tuz, ekmek haini; þimdi senin boynunu cellada verirdim ama o yeþil baþlý derviþ gözümün önüne

geldi; ona baðýþlýyorum seni, girmesine kanýna girmeyeceðim ama ömrünü, gününü zindanlarda çürüte-
ceðim. Bundan geri, Zühre’m yýldýz olsa baþýna doðmayacak senin!” deyip demir kuþaklý pehlivanlarýn
önüne katarak Mardin Kalesi’ne yollamýþ onu ama bu yol Zühre’nin köþkü önünden geçiyormuþ. Bir firkat
gelip Tahir’e bakalým ne demiþ:

Zühre korktuðuna uðrayýnca ne diyeceðini bilememiþ:

(Tahir, zindana atýlýnca Zühre de köþkünü kendine zindan eder. Anasý ve babasýyla konuþmaz, yalnýz
dadýsýyla dertleþir. Aradan yedi yýl geçer. Bir gün köþkün önünden bir kervan geçer. Zühre kervandan
Tahir’i sorar. Kervanýn içindeki Keloðlan, Zühre’den aldýðý mektubu zindandaki Tahir’e götürür. Tahir dua
edince Tanrý’nýn inayetiyle zindancýbaþý onu salýverir.

Tahir, babasýnýn konaðýna gelir. Hasret giderdikten sonra köþkünün önüne gelerek Zühre’ye seslenir.
Zühre, pencereden ip uzatarak her gece Tahir’i köþke alýr. Kýrk gün sonra Karadiken görür, padiþaha bil-
dirir. Padiþah, adamlarýný gönderir ancak Tahir hepsini öldürür, onun yanýna yaklaþamazlar. Bunun üzeri-
ne padiþah, Tahir’e, teslim olursa düðünlerini yapacaðýna söz verir. Fakat Tahir teslim olunca onu bir san-
dýða koyup Þat Nehri’ne attýrýr. 

Þat Nehri kenarýnda hüküm süren çöl beyinin üç kýzý Zühre’nin arkadaþýdýr. Çöl kýzlarý, sandýðýn yolunu nehir kýyýsýn-
da bekleyerek Tahir’i kurtarýrlar. Ancak üçü de Tahir’e âþýk olur. Tahir hiçbirine yüz vermez, oradan kaçar, ak sakallý pirin
yardýmýyla memleketine gelir, görür ki Zühre ile bir padiþahýn düðünü kurulmuþtur.)

Türk-Ýslam Dekoratif Sanatlarý
Ö. Faruk ATABEK
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1
ALDI ZÜHRE
Sevdiðim bir tanedir,
Sedeftir, dürdanedir,
Daldým aþk deryasýna, 
Çýkardým bir tanedir.

2
ALDI TAHÝR
Saraylarda bað olur,
Kara salkým að olur,
Hünkâr kýzý sevenin, 
Yüreðinde dað olur.

3
ALDI ZÜHRE
Gül ektim ekin ekin,
Kaybettim elindekin,
Ne düðün ne de bayram,
Bilmezsin gönlümdekin.

4
ALDI TAHÝR
Þu daðýn taþýna bak,
Kar yaðmýþ kýþýna bak,
Ben sevdim eller aldý,
Feleðin iþine bak. 

5
ALDI ZÜHRE
Karanfilim biterim,
Bir gönülde tüterim,
Eller yârim dedikçe
Ben boynumu bükerim.

6
ALDI TAHÝR
Kaynar kazan taþmaz mý,
Karanfiller açmaz mý,
Dað daða kavuþmazsa
Hasretler kavuþmaz mý?

Tahir, âþýk kýlýðýna girerek sazýný omzuna atýp düðün evine varýr. 
Tahir, her âþýk gibi iki naz bir niyazdan sonra o tarafa geçmiþ ve dokunmuþ sazýn üç teline… Kâh

esmiþ yeller gibi kâh tozmuþ yollar gibi… Sonra niyet tutmuþ gelinler, kýzlar… Tahir de mâni mâni kalbini
okumuþ onlarýn. Kimi bahtýna gülmüþ, kimi aðlamýþ ve lakin gelinlik tahtýnda süzülüp duran Zühre, ne
gülenle gülmüþ ne de aðlayanla aðlamýþ; kendi içine öyle bir kapanmýþ ki kaþýný kaldýrýp da bakmamýþ
bile... Onun yüzünü güldürmek için ne yapacaðýný þaþýran yengeler, çaresizlik içinde son çare olarak iþi
“müþaare” dedikleri karþýlýklý mâni sallamaya dökmüþler  ama Tahir’le kim dil yarýþtýrabilir, dereden tepe-
den bir iki mâni yuvarlamýþlar ama sonunda hepsinin de dilleri tutulmuþ. Zühre’nin mâni dizmekteki üstün-
lüðünü biliyorlarmýþ ama kimsenin aðzý varýp da ona da bir þey diyememiþler. Düðündekilerin kaþýndan
mý, gözünden mi bunu sezmiþ olacak ki Zühre, baþýný Tahir’den yana çevirip: 

“Sesime ses ver âþýk baba!” demiþ. 

Zühre, bu mânilerin her birinde bir ima bulmuþ. Öyle ya “Ben sevdim eller aldý.” sözünde bir ima
“Hünkâr kýzý sevenin yüreðinde dað olur.” sözünde baþka bir ima yok mu? Ve lakin Zühre, Tahir’in
öldüðüne iyiden iyi inandýðý için bu imalara bir mana verememiþ. Ama “Dað daða kavuþmazsa da has-
retler kavuþmaz mý?” sözünü duyunca baþýný kaldýrýp da bakmýþ ki ne görsün, Tahir! Kaþýyla, gözüyle o,
sazýyla, sözüyle o… Demek öldürmeyen Allah, öldürmüyor insaný; Mardin zindanlarýna atýlmazsa Þat
Nehri’ne atýlsýn! Zühre öyle bir olmuþ, öyle bir olmuþ ki nasýl deyim, az daha düþeyazmýþ! Tez elden ken-
dini toparlamaya çalýþmýþ ya betine benzine bakanlar yorgunluðuna vererek dadýsýna kaþ göz etmiþler. O
da koltuðuna girip odasýna çýkarmýþ onu…

(Dadý, gece yarýsý Tahir’i Zühre’nin odasýna götürür. Düðün hamamý günü kaçmayý kararlaþtýrýrlar. O
gün gelince Tahir iki atla yol üzerinde bekler ama Karadiken olacaklarý sezip yine padiþaha haber ver-
miþtir. Tahir yakalanýr. Padiþah, içinde Zühre geçmeyen bir türkü söylerse affedeceðini duyurur. Tahir,
Zühre’siz türkü söyleyemez. Padiþah Tahir’i öldürtür, bunu duyan Zühre koþar gelir, Tahir’in üzerine
kapanýr, o da orada ölür.

Padiþah ile karýsý da inleye inleye ölür. Zenci köle Karadiken ise gizli gizli Zühre’ye âþýkmýþ, tüm
kötülükleri onun için yaparmýþ. Tahir ile Zühre’yi yerde yatar görünce o da onlarýn yanlarýna düþüp ölür.)

Bu dünya bir bakýma Tahir ile Zühre binasý! Karadiken gibi dikenler de eksik olmuyor bu âlemde…
Bundandýr, ile güne ibret olsun diye bir topraða gömmüþler bunlarý… Gel zaman, git zaman Zühre’nin
mezarý üstünde bir ak gül bitmiþ, Tahir’inkinde bir kýrmýzý gül… O gün bugün bu iki gül birbirine kavuþmak
istiyormuþ ama kara kölenin topraðýnda biten bir kara diken ayýrýyormuþ bunlarý!

Suat BATUR
Türk Halk Edebiyatý
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olumlu

Padiþah ve
vezirinin çocuk-
larýnýn olmamasý

Tahir ile Zühre’nin
birbirine âþýk

olmasý

Tahir’in, Zühre’nin
aþkýyla kendini

daðlara vurmasý

Tahir ve Zühre’nin
Billur Köþk’te
görüþmeleri

Tahir’in Mardin
Kalesi’ne

hapsedilmesi

Âþýklarýn 
bir araya
gelmesi

Tahir’in Þat
Nehri’nden kur-

tulmasý

Âþýklarýn
yeniden bir

araya gelmesi

Tahir ve
Zühre’nin

ölmesi

KAHRAMAN ADI Tahir Zühre Anne- Baba Karadiken

olumsuz

1. Tahir ile Zühre hikâyesinden metnin oluştuğu dönemin sosyal, siyasi ve dinî özellikleri ve insan anla-
yışı hakkında çıkarımlarda bulununuz.

2. a. Tahir ile Zühre hikâyesindeki olaylarý göz önünde bulundurarak olay örgüsü grafiðinde boþ býraký-
lan bölümlerde hangi olaylarýn anlatýldýðýný sözlü olarak ifade ediniz. 

b. Olay örgüsü grafiðini inceleyerek iniþ ve çýkýþlarýn hikâyedeki iþlevini belirleyiniz.
3. Tahir ile Zühre hikâyesindeki kahramanlarý aþaðýda verilen çözümleme tablosuna göre inceleyiniz.

Kahraman nasýl bir insandýr?

Kahraman duraðan mýdýr, dina-
mik midir? 

Hikâyenin hangi kýsmý sizin kahra-
man hakkýnda böyle düþünmenize
neden oldu?

Sosyal ortam ve çevre bu kahra-
manı nasýl etkilemiþtir?

Bu kahramanın sizin toplumsal
yapýnýzdan farký var mý?

Bu kahramanın diðer kahramanlar
üzerinde etkisi var mý?

Kahraman kendi kiþiliðinin farkýn-
da mý? Yani sizin düþündüklerinizi
kendi hakkýnda düþünüyor mu? 

Sizce gerçek hayatta bu hikâye-
deki kahraman gibi davranan biri
olabilir mi?
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KAHRAMANLAR

Çile çeken Âþýk Halk ozaný Sevgili Sadýk Fedakâr Düþman

Büyücü Kindar Zalim Güç sahibi Vefalý dost Ýlahî güç Mücadeleci

4.  a. Tahir ile Zühre hikâyesindeki kahramanlarý belirleyerek tahtaya yazýnýz. Tabloda bu kahramanlara
ait özellikler verilmiþtir. Hangi kahramanlarýn bu özellikleri karþýladýðýný belirleyip ilgili bölüme yazýnýz.

b. Özelliklerini belirlediðiniz kahramanlarýn, hikâyenin olay örgüsündeki iþlevlerini belirleyerek def-
terinize yazýnýz.

c. Hikâyede geçen kahramanlarýn benzerleri tarihte veya  günümüzde var mýdýr? Tartýþýnýz. Sonuçlarý
sözlü olarak ifade ediniz. 

5. a. Tahir ile Zühre hikâyesindeki mekânlarý belirleyerek mekânlarýn hikâyedeki iþlevlerini maddeler
hâlinde tahtaya yazýnýz.

b. Mekânlarýn anlatýldýðý cümleleri metinden bulunuz. Mekânlarýn nasýl anlatýldýðýný belirleyiniz.

c. Tespit edilen mekânlar gerçek midir?  Tartýþýnýz, sonuçlarý defterinize yazýnýz.

6. Hikâyede zaman bildiren ifadeleri belirleyerek zamanýn iþlevini sözlü olarak ifade ediniz.

7.Tahir ile Zühre hikâyesindeki kiþi, zaman ve mekân iliþkisini belirleyerek aþaðýdaki þablona yazýnýz.
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Hikâyenin Temasý

8. Tahir ile Zühre hikâyesini manzum kýsýmlarýný çýkararak okuyunuz. Buradan hareketle halk
hikâyelerinde manzum bölümlerin iþlevini tartýþýnýz. Sonuçlarý maddeler hâlinde deftere yazýnýz.

9. a. Tahir ile Zühre hikâyesinin temasýný en iyi ifade eden bölümü metinden tespit ederek sýnýfta
okuyunuz.  

b. Metnin temasýný belirleyerek kendi cümlenizle aþaðýdaki bölüme yazýnýz.

c. Tema evrensel midir? Neden?

10. Hikâyede kendinize ve çevrenize ait bir özellik buldunuz mu? Sözlü olarak ifade ediniz.

11. a. Tahir ile Zühre hikâyesinin baðlý olduðu geleneði belirleyiniz. 

b. Metinden hareketle bu geleneðin özelliklerini defterinize yazýnýz.

(185 . sayfadaki 1. etkinliðe yöneliktir.)

Öðrenciler gruplara ayrýlýr. Her grup farklı dönemlere ait bir hikâye ve mesnevi bulur. Seçilen metinler
ahenk (ses, ritim), tema, dil ve gerçeklik yönlerinden karþýlaþtýrýlýr. Sonuçlar, grup sözcüleri tarafýndan sýnýf-
ta sunulmak üzere hazýrlanýr.

(185 . sayfadaki 2. etkinliðe yöneliktir.)

Ýsmet Özel'in “Bir Yusuf  Masalý”, Nazan Bekiroðlu’nun “Yusuf ve Züleyha”, Hilmi Yavuz'un “Doðu'nun
Sevdalarý”, Sezai Karakoç'un “Hýzýrla Kýrk Saat”, Mustafa Kutlu'nun “Mavi Kuþ”, “Uzun Hikâye” adlý eser-
lerinden bir tanesini okuyunuz. 

12. Hikâyede anlatýlan olaylarý günümüzdeki olaylarla karşılaştırınız. Ulaþtýðýnýz sonuçlarý sözlü olarak
ifade ediniz.

13. Aþaðýdaki metin parçasýndan hareketle anlatýcýnýn bakýþ açýsýný ve özelliklerini belirleyerek ilgili
bölüme yazýnýz.

"Demeye kalmamýþ, düþman düþmanlýðýný yapmýþ. Gene o Karadiken varýp fitlemiþ bunu… Padiþah
dönüp kapý kullarýna el etmiþ, onlar da gidip baðlamýþlar Tahir'i kollarýndan ve sürüye sürüye götürmüþler
saray katýna. Karýsýnýn þerrine uðradýðý günden beri Tahir'e diþ bileyen padiþah, köpürüp küplere binmiþ."

14. a. Tahir ile Zühre hikâyesindeki hangi olay size en yoðun duygularý yaþattý? Neden? 

b. Sizce hikâyedeki en güçlü duygu nedir? Sözlü olarak ifade ediniz.

15. Metindeki halk söyleyiþlerini ve kalýplaþmýþ ifadeleri tespit ederek bunlarý cümle içinde kullanýnýz.
Beðendiðiniz cümleleri tahtaya yazýnýz.



179

Bir niçe zarîf-i hýtta-i Rûm
Rûmî ki didük kaziyye malûm

Hem ilm feninde nükte-dânlar
Hem söz reviþinde dür-feþânlar

Kim eyler idi dekâyýk-ý râz
Þeyhî'den ü Ahmedî’den âgâz

Kim söyler idi ögüp kelâmý
Evsâf-ý Halîli vü Nizâmî

Bilmiþler idi ki hüsn-i güftâr
Kadrün kaderince mende hem var

Çün var idi mestlikde lâfum
Kim anlana sýtkum u hilâfum

Men hasteni itdiler niþâne
Bir reng ile tîr-i imtihâna

Lutf ile didiler ey suhan-senc
Fâþ eyle cihâna bir nihan genc

Leylî Mecnun Acemde çohdur
Etrâkde ol fesâne yohdur

Takrîre getür bul dâstâný
Kýl tâze bu eski bûstâný

Günümüz Türkçesiyle

Rum (Anadolu) ülkesinin birkaç zarif insaný; Anadolulu
dedik ya, mesele anlaþýlýyor.

Hem ilim sahasýnda ince manalara vakýftýlar hem de söz
söyleme yolunda inciler saçmakta idiler.

Kimi, sýrlardan nükteler çýkarýyor, Þeyhî'den ve Ahmedî'den
söze baþlýyor,

Kimi Halîlî ve Nizâmi'nin vasýflarýný övüp duruyordu.

Anlamýþlardý ki güzel söz söyleme kabiliyeti kudretimce
bende de var.

Doðrularýmýn ve yanlýþlarýmýn anlaþýlmasý için benim mest-
likte sözüm vardýr.

Ben hastayý bir oyun ile imtihan okuna hedef yaptýlar.

Nazikçe dediler ki ey söz üstadý! Dünyaya gizli bir hazine
ortaya çýkarsana;

Leylâ Mecnun Acemlerde çoktur, lakin Türkler arasýnda bu
hikâye yoktur.

Gel, bu destaný yaz da bu eski bahçeyi tazeleyiver.

Farzendüz âdemi telefdür
Bâkî eden âdemi halefdür

Nesl ile olur bekâ-yý insân 
Nazm-ý beþer ü nizâm-ý devrân

Can cevherine bedeldir evlâd
Evlâd koyan koyar hemîn ad…

Oðulsuz insan telef olmuþ sayýlýr. Ýnsaný ölümsüz kýlan
halefidir.

Ýnsanýn bekasý beþeriyetin ve dünyanýn düzeni nesil ile
olur.

Evlat can mücevherine bedeldir. Dünyada evlat býrakan,
adýný ebedîleþtirir.

Bir erkek evlat özlemi ile yanýp tutuþan kabile baþkaný, türbelere adaklar adar, býkýp usanmadan
Allah'a yalvarýr. Dualarý kabul edilir ve kusursuz bir erkek evlat sahibi olur. 

Aþaðýda dünyaya gelen bu çocuðun ilk hâlleri anlatýlýr.

2. Metin

Bir Arap kabilesinin faziletli, asil bir önderi vardýr. Halk tarafýndan sevilen ve sayýlan  bu kiþi
itibarýný ve mirasýný býrakacak bir erkek evlattan mahrumdur.

LEYLA ÝLE MECNUN

Güneþ gibi yükselmeye kabiliyetli, Ýsa gibi daha çocukluðunda kâmil (idi).
Yeryüzüne düþer düþmez hâlini bilerek figana baþladý.
Son gününü önceden düþünerek gözyaþý döktü ve feryat etti.
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Hâl diliyle konuþur olmuþtu… Diyordu ki: “Ey cefacý dünya! Anladým ki senin gamýn çoktur ve bu gam-
larý çekmeye bir usta yoktur.”

“Her nerde gam bulunursa ihmal etme, topla hepsini benim dertli gönlüme sal!”
“Hem bana gam çekme olgunluðu baðýþla hem de (böylece) âlemi gamdan halas eyle.”
“Beni daima gam esiri kýl!.. Kerem eyle (gamdan) nasibimi az eyleme.”
Dadýsý onu kandan temizleyerek bu kara yerden kaldýrdý. 
Onu taze gözyaþýyla yýkayarak süt yerine ciðerinden kan verdi. 
Kavim ve kabilesi sevinerek o küçüðe Kays adýný verdiler.

Kays büyüyüp on bir yaþýna gelince mektebe yazdýrýrlar. Ayný mektepte okuyan ve baþka bir
kabilenin baþkanýnýn kýzý olan Leyla ile birbirlerini sevmeye baþlarlar.

Mektepte onunla birçok melek gibi kýz, arkadaþ oldu.
O kýzlar içinde peri kýzý gibi birisi Kays ile muhabbet kurdu. 
Dalgalý zülüfleri, canýn boynuna (dolanmýþ) halka halka belalý bir zincir gibiydi.
Siyah gözü için sürme bir ar (vesilesi) idi ve sürme, kara benine tutkundu. 
Yanaðý için allýðýn rengi bir utanma (sebebi) idi ve allýk asla ona aldatýcý bir renk vermemiþti. 
Lal dudaklarý ve inci diþleri, her an gül yapraklarý üzerinde bir diþi þebnem manzarasý gösterirdi.
(Aðzý) konuþma kapýlarýný açsa, ölülere ruh (can) müjdesi verirdi.
Þahin bakýþlý, ahu gözlü, þirin davranýþlý ve tatlý sözlü idi.
Âlem zülfü telinin tutkunuydu ve herkesin sevgilisi idi. Adý Leyla idi. 
O emsalsiz (güzel) de Kays’ý gördüðünde bin zevk bulup kendini kaybetti .
Kays onu görerek helak oldu, bin arzu ile derdine düþtü. 
Birbirinden farklý hâlleri bir oldu, sanki iki bedende bir can vardý.
Vefa yazýsýný meþk ediyorlar ve aþklarý gittikçe artýyordu.
O iki pak (insan) bir nice müddet, böyle sevinçli günler geçirdiler.
(Fakat) bir yerde aþk bulundu mu, gizli kalmaz ve aþka düþenin (artýk) rahatý kaçar.
Aþk ateþine alamet, kýnama ve ayýplama alevlerinin baþ göstermesidir.
Böylece bu efsane dilden dile dolaþmaya baþladý ve macera bütün cihana þöyle yayýldý:
“Kays, Leyla’nýn esiri olmuþ; Leyla da ona gönlünü kaptýrmýþ…”

Böylece alevlenen macerayý Leyla’nýn annesi öðrenir.
“Niçin kendine yazýk ediyorsun da iyi adýný kötüye çýkarýyorsun?”
“Niçin kötü diller seni kýnasýn!.. Namusa uygun bir iþ midir bu?”
“Senin aþka giriftar olduðunu, yabancýlarla düþüp kalktýðýný söylüyorlar!..”

diye Leyla’ya çýkýþýr ve artýk onu okula göndermez. Kays okulda sevgilisini göremeyince üzüntüden
çýlgýna döner. Baþýný alýr ve çöllere gider, Mecnun (aþk cinnetine, çýlgýnlýðýna uðramýþ) diye anýlmaya
baþlar.

Gördü ki cennete huri gelmiyor, güneþ doðmuþ ama henüz ýþýk yok...
Gün, güneþsiz sanki gece oldu, mektep gözüne sanki zindan kesildi.
Mekteptekiler her gün onun akþama kadar süren feryat ve figanýndan azap çekiyorlardý.
O aþk yolunun üstadý, vasiyetini bitirdikten sonra vahþet ( yalnýzlýk) yolunu gözeterek arkadaþlarý ile

ilgisini kesti.
Güneþ misali sahraya düþüp yalnýz baþýna ve kayýtsýzca yürümeye baþladý.
Rastladýðý her taþa gözyaþlarýný döküp daðýn ve çölün taþlarýný lal taþýna döndürdü.
Gözyaþlarýný her yana öyle saçtý ki her taraftan bin ýrmak aktý.
Tanýðý yalnýzca bela bulutuydu; yaðmur, gözünün yaþý; þimþek ise ahýydý.
Feryat ile doldurup bu dünyayý feryada getirdi bütün hayvanlarý ve kuþlarý. 

Mecnun’un babasý oðlunu kurtarmak için Leyla’yý ona isterse de Mecnun (deli, çýlgýn) oldu diye kýzý
vermezler. Mecnun çöllerde ceylanlarla, güvercinlerle arkadaþlýk eder. Gittikçe Leyla’dan çok aþkýn
büyüsüne kapýlýr. Babasý onu, dua edip iyileþmesi için Kâbe’ye götürür. Mecnun Kâbe’de þöyle dua
eder:

“Ey, küçük büyük her cins insanýn, çatýsý yüce ve deðeri yüksek mihrabý!”
“Ey, sevgilinin çadýrýnýn kumaþý rengindeki örtüsü vefa tohumunun kabuðu olan!”
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“Ey, göðsüne Hacer gibi taþ basarak gözlerinden zemzem gibi
yaþ akýtan!”

“Ya Rabbi, bu mukaddes beyt hakký için; bu safalý mabed hakký
için, bende aþkýn binasýný Kâbe’nin temelleri gibi daim eyle.”

“Gönlüme her lahza, her zaman ve her an aþk derdinden gamlar
sal!..”

“Âlem içinde nerede gam varsa benim gönlümü o gama giriftar
eyle!..”

Mecnun’un duasý kabul edilir  ve  bütün vaktini çöllerde aþk
derdiyle geçirir. Bu arada Nevhel adlý bir yiðit bir mecliste
Mecnun’un bir þiirini duyar, çok etkilenir. Baþýndan geçenleri de
öðrenince ona yardým etmek ister.

O devirde adil, itibarlý ve akibeti uðurlu biri vardý.
Kýlýcý ile ordunun önündeki engelleri ortadan kaldýran ve herkesin

çok iyi tanýdýðý birisiydi. Adý Nevhel idi.
Hem aþk yolunda çok koþturmuþ hem de zamanýn çok eziyetler-

ine uðramýþtý...

Nevhel, Leyla’nýn kabilesine savaþ açarak kýzý zorla almayý ve
Mecnun’a vermeyi düþünür. Fakat Mecnun, Leyla’nýn kabilesinin kazanmasý için dua eder. Her savaþ-
ta kazanan Nevhel,  bu savaþta yenilir. Sonunda Leyla’yý zorla almaktan vazgeçtiðini Mecnun’a söyler.
Bunu duyan Mecnun beddua etmeyi býrakýr. Nevhel sýrf  yiðitliðini kazanmak için bir savaþ daha yapar
ve  savaþý kazanýr. Bu arada Ýbn-i Selam adlý zengin ve itibarlý Bir Arap beyi Leyla’yý görür görmez ona
âþýk olur.

O devirde Araplar arasýnda asýlda, nesilde itibarlý birisi vardý.
Anlayýþý yüksek, güzelliði göz alýcý, hâl ve hareketleri hoþ, ahlaký güzeldi.
Bir geçitte o güzele (Leyla’ya) rastladý ve yüzüne bir bakýþ attý.
Canýnda ve ciðerinde takat kalmadý, ateþe düþmüþ civa gibi mahvoldu. 

Nevhel birçok mal baðýþlayarak Leyla’yý istemeleri için elçiler gönderir. Leyla’nýn anne babasý
kabul eder ve evlenirler. Ancak Leyla Ýbn-i Selamý kendinden uzak tutmayý baþarýr. 

“Caným ve tenimdeki ýztýrabýmý gör; gönlümün hâlini sor da cevabýmý iþit.”
“Mektebe gittiðim ve dersimi ezberlediðim zamanlardý...”
“Ansýzýn gözüme bir þahýs göründü. Onun bir peri olduðunu anladým...”
“Her lahza benim karþýma geçer ve der ki: “Âdemoðlunu eþ seçme! Yoksa bir vuruþta, anýnda hem seni

hem de onu yok ederim!”

Mecnun’un Zeyd adlý bir dert ortaðý vardýr.
Zeyd adlý sözünde durmasýný bilen ve eþi az bulunan bir sohbet arkadaþý vardý.
Fazilet ve olgunlukta ün yapmýþ, güzellik ve ahlakça tanýnmýþtý.
Bir güzele, Zeynep adlý çok güzel bir sevgiliye tutulmuþtu.
Muhabbetin çok çilesini çekmiþ, kýnama ve ayýplamanýn çok belasýna uðramýþtý.
O biçare ve kederli âþýk daima Mecnun’a yaklaþýr, ona aþkýnýn yüksekliðinden bahseder, hocasýna der-

sini gösterirdi.    

Mecnun, Zeyd’den Leyla’nýn evlendiðini öðrenir. Mecnun, Leyla ile Ýbn-i Selam arasýnda nelerin
olup bittiðini bilmediði için ona acý bir sitem mektubu gönderir.

“Ey ahde vefasý olmayan sevgili! Ey düþmanýma gül, bana ise diken olan yâr!..”
“Ne oldu sana da sözünden döndün? Neden böyle yeminini bozmaya çabaladýn?”
“Yalnýzlýðýna mý tahammül edemedin de bir eþ istedin?”
“Ey hayat suyunun pýnarý! Sen benim canýmýn içinde gizlisin.”
“Bir an bile gözümden uzak olmadýn, vuslatýna ermek bir baþkasýna nasýl nasip oldu?”

Mecnun’un Kabe’deki Duası - Fransa

Millî Kütüphanesi
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Leyla da ona olan biteni anlattýðý bir mektup yazar.
“Ben inciyim, müþteri olan baþkalarý… Alým satým iradesi bende deðil.”
“Benim elimde bir iradem olsaydý, senden baþka yârim olmazdý.”
“Benim neþeli olduðumu sanma, bir gam tuzaðýna tutsaðým.”
“Al duvaðým, aslýnda benim kefenimdir, ben mezardayým, kocada sanma. “

Mecnun’un ahý tutar. Ýbn-i Selam ölür, Leyla baba evine döner. Kocasýnýn ölümünü fýrsat bilen
Leyla iki yýl gecesini gündüzünü matemle geçirir. Aslýnda Mecnun için aðlamaktadýr.  

Zeyd, Leyla’nýn kocasýnýn öldüðünü ve onun baba evine döndüðünü öðrenir. Mecnun’a olan biteni
anlatmak için çölün yolunu tutar. Zeyd, Ýbn-i Selam’ýn öldüðünü haber verince Mecnun’un
sevineceðini zanneder  ama aksine Mecnun feryat eder ve aðlar. Mecnun, bu duruma þaþýran Zeyd’e
þöyle der:

“Ey vefalý dostum! Bu yolda beni ardan hayadan yoksun mu sanýyorsun? 
O, benim dostumun düþmaný deðildi. Ona hem o âþýktý, hem ben…
O, canýný vererek kavuþtu, kendi mertebesinde en yükseðe çýktý.
Âþýk odur ki canýný feda eyler cananýna.
Canana hiç meyletmesin, kim ki kýymaz canýna!
Âþýðýn kemali, canýný canana vermektir; 
Vermiyorsa canýný, inansýn noksan olduðuna!” 

Çektiði acýya dayanamayan Leyla, her türlü ayýplanmayý göze alarak çölde Mecnun’u aramaya
gider. Ne var ki Mecnun dünya zevklerinden tamamen uzaklaþmýþ, ilahî aþka ulaþmýþ, sadece ruhu ile
yaþar olmuþtur ve tanýnmaz hâldedir.

O ay (yüzlü) her yaný arayarak gezerken birdenbire kederli bir kiþiye rastladý.
Nezaketle söze baþlayýp “Kimsin?” diye seslendi.
O kederli aþk tutsaðý baþýný kaldýrýp ona “Ben Mecnun’um.” diye cevap verdi.
Leyla dedi ki: “O peri gibi güzeldir, yüzü ve endamý gönül alýcýdýr. 
Sen yüzü kýrýþmýþ, beli bükülmüþ, matem esiri bir zavallýsýn.
Sen sefil birisin. O, âlemin azizidir; sen aciz ve güçsüzsün, o ulu bir kiþidir.”
Mecnun dedi ki: “Aþk ehli hor ve hakir olur. Neþe ve eðlence güzellere yaraþýr.” 

Leyla, Mecnun’dan kendisini ispat etmesi için bir þiir söylemesini ve geçmiþi hatýrlatmasýný ister.
Bunun üzerine Mecnun, olan biten her þeyi anlatýr. Leyla onun Mecnun olduðuna inanýr ve derin bir
acýyla gözyaþý döker.

Aðlayarak dedi ki: “Ey benim gözümün ýþýðý! Ey vahþilerle dost, benimle düþman olan!.. 
Sen benim söylediðim sevgili ve gönül derdimin tabibi imiþsin.
Eðer seni tanýyamadým ise þaþma çünkü ben kendimden geçmiþim, mestim; mest olanýn da iþi zaten

hep hatadýr.”

Mecnun ise hâlâ onu tanýmamýþtýr.
Mecnun dedi ki: “Ey bana sýrrýný açan ve lütufkâr sözleri ile beni þereflendiren! Kimsin? Bana adýný

açýkla, bu çölde ne arýyorsun?
Tatlý tatlý sözler söylüyor, gönlümün hâline acýyorsun. 
Bu, gönlümü alýp baþýmýn üzerine gölge salmak boþuna deðil. 
Mademki bende anlama ihtimali yok ey güzel insan, sen kendinin kim olduðunu söyle!”

Leyla âdeta ona yalvarýr:
“Canýnýn arzusu, hasta ve yaralý gönlünün muradý olan Leyla benim.
Eðer hasta isen tabibin benim; yok, eðer âþýk isen sevgilin de benim. 
Gel, vuslat meclisine mahrem ol da bir an için olsun benimle beraber bulun.”

Mecnun, Leyla’nýn bu sözlerine raðmen ona ilgisiz davranýr.
“Aþk, vuslat binasýný saðlamca kurup  mana âleminde seninle beni buluþturdu;
Bu görünüþe deðer verme perdesi kalktý. Artýk hiçbir zaman þekle esir olmam!
Bende görünen sensin. Kendim yoðum; var olan þey senden ibarettir. 
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Eðer ben, ben isem sen nesin ey yâr? Ve eðer sen, sen isen ben zavallý, neyim? 
Ey vefalý sevgili! Mecnun benim, divaneliðe de ben layýðým.
Sen hâlini deðiþtirme, Leyla ne diye Mecnun olsun?”

Leyla, Mecnun’un baþka bir makama yükseldiðini anlar.
“Olgunluðunun ulaþtýðý dereceyi sýnýyor, hâlinden haberdar olmak istiyordum.Þimdi ne hâlde olduðunu

anladým. Bu, çok yüce bir mertebedir. Allah mübarek etsin.
Aferin, tertemiz bir insanmýþsýn! Lekesiz yaratýlýþlý bir toprak imiþsin!
Maþallah, arzu ateþini yatýþtýrmak ve kanaat iþte böyle olur. 
Þimdi hâlin bana aydýn oldu. Kemalinin gerçek derecesini öðrendim.
Senin bakmaya temayülün olmadýktan sonra bendeki bu yüz güzelliði ne iþe yarar?” 

Evine dönen Leyla annesine sýrrýný açýklar. Gidip Mecnun’u görmesini ve duasýný almasýný vasiyet
ederek umutsuzluk içinde genç yaþta ölür. Mecnun bu acý haberi Zeyd’den öðrenince yanýk ciðerle bir
ah çeker. Zeyd’in ardýna düþüp Leyla’nýn mezarýna gider, üstüne kapanýp mezarý kucaklar. Önce ona
sonra da ecele niyaz eder:

“Ey ay yüzlü! Bu yolda benim yoldaþýmdýn; yoldaþ, yoldaþý býrakýp gider mi? 
Ey ömür! Gel þimdi sen de sona er! Çünkü âlem gözüme zindan oldu.
Yârim var iken âlem hoþ idi; madem artýk yâr yok, o hâlde her þey yok olsun! 
Ey ecel! Seni arzuluyorum; kerem et, elemlerimi gider, gamlarýmý kaldýr!” 
Bu kararsýz ve zavallý âþýk “Leyla” diyerek tatlý canýný verdi.

Mecnun’u derin bir keder içinde Leyla’nýn yanýna gömerler. Oraya bir mezar taþý dikerler. Zaman
içinde hikâye dilden dile yayýlýr, bu mezar halk arasýnda kutsal bir yer hâline dönüþür. Zeyd buranýn
türbedarý olur. Bir gün o mezara yaslanýp uykuya dalar. Rüyasýnda bir güzel bahçe içinde birçok
güzeller arasýnda iki çok güzel insan görür. Oranýn neresi bu insanlarýn da kim olduðunu  sorar. 
“Burasý cennet bahçesidir. Yanlarýndaki huri ve gýlmanlardýr. Bu iki seçkin insan da Leyla ve
Mecnun’dur.” cevabýný alýr.

Fuzûlî
Leyla ile Mecnun

hzl.: M. Nur DOÐAN
1. Leyla ile Mecnun hikâyesindeki olaylarý oluþ sýrasýna göre anlatýnýz.
2. a. Leyla ile Mecnun hikâyesindeki kahramanlarýn özelliklerini aþaðýdaki tabloya yazýnýz.

b. Özelliklerini belirlediðiniz kahramanlarýn hikâyenin olay örgüsündeki iþlevlerini aþaðýdaki tabloya
yazýnýz.

Mecnun Leyla Nevhel Zeyd Ýbn-i Selam Mecnun'un
babasý

Leyla'nýn
annesi ve

babasý

Kahramanlar Kahramanlarýn Hikâyedeki Ýþlevleri

Mecnun Hikâyenin baþ kahramanlarýndan birisi. 
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c. Hikâyede geçen kahramanlarýn benzerleri tarihte veya  günümüzde var mýdýr? Tartýþýnýz. Sonuçlarý
sözlü olarak ifade ediniz. 

3.  a. Ahmet Yesevî’nin altmýþ üç yaþýndan sonra yer altýnda bir mahzende yaþamasý, Tahir’in kendini
daðlara vurmasý, Mecnun’un çöle düþmesi arasýnda nasýl bir iliþki olabilir? Söyleyiniz.

b. Mecnun’un aþkýný çölde yaþamak istemesinin nedeni ne olabilir? Mecnun bugün dünyanýn farklý
bir  yerinde yaþasaydý aþkýný  nerede yaþamayý tercih derdi? Tartýþýnýz, sonuçlarý defterinize yazýnýz.

c. Leyla ile Mecnun hikâyesinde mekân tasvirleri var mýdýr? Sözlü olarak ifade ediniz.

d. Hikâyedeki mekânlar gerçek midir? Neden?

4. Leyla ile Mecnun hikâyesindeki kiþi, zaman ve mekân iliþkisini  belirleyerek aþaðýdaki þablona
yazýnýz.

5. a. Leyla ile Mecnun hikâyesinin temasýný en iyi ifade eden bölümü metin parçasýndan belirleyerek
sýnýfta okuyunuz.  

b. Metnin temasýný belirleyerek kendi cümlenizle aþaðýdaki bölüme yazýnýz.

c. Metnin temasý evrensel midir? Neden?
6. Hikâyede kendinize ve çevrenize ait bir özellik buldunuz mu? Sözlü olarak ifade ediniz.
7. Leyla ile Mecnun'un metin bölümünde verilen özgün parçanýn mýsra örgüsü ve kafiye þemasýný

belirleyerek tahtaya yazýnýz.

Hikâyenin Temasý

8. a. Leyla ile Mecnun hikâyesinin baðlý olduðu geleneði belirleyiniz. 

b. Metinden hareketle bu geleneðin özelliklerini tahtaya yazýnýz.

9. Hikâyede anlatýlan olaylarýn zamanýmýzdaki olaylardan farklý yönleri var mýdýr? Sözlü olarak ifade edi-
niz.

10. Verilen metin parçasýndan hareketle anlatýcýnýn bakýþ açýsýný ve özelliklerini belirleyerek sonucu
þemaya yazýnýz.

Güneþ gibi yükselmeye kabiliyetli, Ýsa gibi daha çocukluðunda kâmil (idi.)
Yeryüzüne düþer düþmez hâlini bilerek figana baþladý.
Son  gününü önceden düþünerek gözyaþý döktü ve feryat etti.
Hâl diliyle konuþur olmuþtu… Diyordu ki: “Ey cefacý dünya! Anladým ki senin gamýn çoktur ve bu gam-

larý çekmeye bir usta yoktur.”
“Her nerde gam bulunursa ihmal etme, topla; hepsini benim dertli gönlüme sal!”
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1. Halk hikâyeleri anlatan meddahlarla günümüz þovmenleri arasýnda nasýl bir ilgi vardýr? Tartýþýnýz.
Sonuçlarý sözlü olarak ifade ediniz.

2. Tahir ile Zühre hikâyesinin manzum-mensur, Leyla ile Mecnun mesnevisinin manzum olmasýnýn
sebepleri neler olabilir? Tartýþýnýz. Sonuçlarý tahtaya yazýnýz.

3. a. Tahir ile Zühre, Leyla Ýle Mecnun hikâyelerinde iþlenen temadan hareketle temanýn o dönemdeki
önemi ve deðeri hakkýnda çýkarýmlarda bulununuz. Çýkarýmlarýnýzý sözlü olarak ifade ediniz.

b. Hikâyelerdeki aþk duygusu günümüzde yaþanabilir mi? Neden?

11. Leyla ile Mecnun hikâyesini okuduðunuzda hissettiklerinizi bir resim, þiir, þarký ya da sözle ifade ediniz.

12. Metindeki halk söyleyiþlerini ve kalýplaþmýþ ifadeleri tespit ederek bunlarý cümle içinde kullanýnýz.
Cümlelerinizi defterinize yazýnýz.

13. Fuzûlî, Leyla ile Mecnun mesnevisini niçin yazmýþtýr? Sözlü olarak ifade ediniz.

14. a. Su Kasidesi’ni yazan Fuzûlî ile, Leyla ile Mecnun hikâyesini yazan Fuzûlî arasýnda nasýl bir iliþki
vardýr? Sözlü olarak ifade ediniz.

b. Fuzûlî’nin, Su Kasidesi’ni ve Leyla ile Mecnun hikâyesini farklý edebi türlerde yazmasýnýn sebebi
ne olabilir? Tartýþýnýz. Tartýþma sonuçlarýný defterinize yazýnýz.

Seçilen mesnevilerin ahenk (ses, ritim), tema, dil ve gerçeklik yönlerinden karþýlaþtýrýlmasýnýn sonuçlarý
grup sözcüleri tarafýndan sýnýfta sunulur. 

Okuduðunuz eserlerden hareketle halk hikâyelerinin ve mesnevilerin çaðdaþ anlatýlardaki yerini belir-
leyiniz. Sonuçlarý defterinize yazýnýz.

1. Aþaðýdakilerden hangisi “Leyla ile Mecnun” hikâyesinde geçen olaylardan biri deðildir?
A) Leyla ile Mecnun’un  mektepte  tanýþmasý
B) Ýkisinin arasýndaki aþký duyan annesinin Leyla’yý mektepten almasý
C) Mecnun’un Leyla’dan ayrýlmaya dayanamayýp çöllere düþmesi
D) Babasýnýn Mecnun’u iyileþmesi için Kâbe’ye götürmesi
E) Nevhel’in Leyla’nýn kabilesiyle yaptýðý savaþa Mecnun’un katýlmasý

2. Mesnevi nazým þekliyle ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr?
A) Nazým birimi beyittir. B) Aruz ölçüsüyle yazýlýr.
C) Her beyit kendi arasýnda kafiyelidir. D) Beyit sayýsý sýnýrlýdýr.

E) Olay çevresinde geliþen aþk, kahramanlýk gibi konular iþlenir.
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3. Aþaðýdakilerden hangisi Mecnun’un kiþilik özelliklerinden biri deðildir?
A) Olaylar ve durumlar karþýsýnda pasif bir davranýþ sergilemesi
B) Sadece insanlara deðil, her varlýða sevgi ve merhametle yaklaþmasý
C) Mecnun’un aþk anlayýþýnýn günümüzdeki aþk anlayýþýna benzemesi
D) Mecnun’un aþk acýsýyla tek baþýna yaþamayý tercih etmesi
E) Mecnun’da çýlgýnlýðýn kendine ve çevreye zarar verme þeklinde deðil, toplumdan soyutlanma ve

içe dönüþ þeklinde olmasý

4. Aþaðýdaki cümlelerin karþýsýna yargýlar doðru ise “D”, yanlýþ ise “Y” yazýnýz.
• Bu hikâye Mecnun’un beþerî aþktan ilahî aþka yükseliþini anlatýr. (   )
• Leyla ile Mecnun hikâyesi mesnevi nazým þekliyle yazýlmýþtýr. (   )
• Hikâyenin anlatýcýsý kahramanlardan biridir. (   )
• Mecnun vasýtasýyla Fuzûlî kendi aþk anlayýþýný yansýtýr. (   )
• Hikâyede olaylar olaðanüstü yerlerde geçmektedir. (   )

5. Aþaðýdakilerden hangisi halk hikâyelerinin özelliklerinden biri deðildir?
A) Yer yer olaðanüstü olaylara ve kiþilere rastlanmasý  
B) Aþk ve kahramanlýk konularýnýn iþlenmesi
C) Manzum ve mensur ifadelerin bir arada olmasý
D) Halk hikâyelerinin meddahlar tarafýndan anlatýlmasý 
E) Ortaya çýktýklarý dönemde yazýya geçirilmeleri

6. Aþaðýdakilerden hangisi Tahir ile Zühre hikâyesinde olaylarýn geçtiði yerlerden biridir?
A) Billur köþk B) Mardin Kalesi C) Konak D) Köþk E) Deniz kenarý

7. Aþaðýdakilerden hangisi Tahir ile Zühre’nin kavuþmasýný engelleyen þahýslardan biridir?
A) Karadiken    B) Bahçývanbaþý  C) Zühre’nin dadýsý    

D) Ak sakallý pir    E) Tahir’in babasý (vezir)

8 . Aþaðýdakilerin hangisi mesnevilerle halk hikâyeleri arasýndaki farklýlýklardan biri deðildir?
A) Mesnevilerin bir kiþi tarafýndan yazýlmasý, halk hikâyelerinin anonim olmasý
B) Mesnevilerin manzum olarak yazýlmasý, halk hikâyelerinde manzum-mensur ifadelerin bir arada olmasý
C) Mesnevilerin divan þiiri, halk hikâyelerinin halk edebiyatý ürünü olmasý
D) Mesnevilerde ve halk hikâyelerinde Arapça ve Farsça kelimelerin yoðun olarak kullanýlmasý
E) Halk hikâyeleri ve mesnevilerde olay aðýrlýklý konular iþlenmesi

(187. sayfadaki 1. etkinliðe yöneliktir.)

Karagöz, orta oyunu, meddah ve köy seyirlik oyunlarý hakkýnda araþtýrma yapýnýz. Araþtýrma
sonuçlarýný defterinize yazýnýz.

ÖZ ELEÞTÝRÝ TABLOSU
Bu bölümden önce halk hikâyesi

ve mesnevi hakkýnda Bu bölümde halk hikâyesi ve mesneviyle ilgili

neler biliyordum? neler öðrendim? neleri kavrayamadým?

kavrayamadýklarýmý nasýl öðrenebilirim?
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KANLI KAVAK
Kiþiler:
Karagöz
Hacivat
Karagöz'ün Karýsý
Zenne
Âþýk Hasan
Muslu
Cin
Bayram Aða (Kavak bekçisi, Arnavut)
Ramazan Aða (Kavak bekçisi, Arnavut)
Birinci bölüm:  MÂNÝCÝ MUHAVERESÝ
(Hacivat semai okuyarak gelir.)
(Makamý: Ferahnak.)

Sözü canlarý baðýþlar, 
Bizim cananýmýz vardýr var. 
Yüzü hurþîde benzer, 
Meh-i tâbânýmýz vardýr var.

HACÝVAT — Of hay Hak....
Eylemez mi seyreden yârâný hayran perdesi, 
Mûcid-î zýll-i hayâlin ehl-i irfan perdesi.
Perdeye akseyleyen resm-i hayâlin zýllini, 
Gösterir tenvir olundukça bu meydan perdesi.

Sen de ey Hüsnî bu þeb, gel eyle dikkatle nazar,
Bezm-i yârâne kuruldu iþte burhan perdesi.

Huzûr-ý hâzýran cem'iyyet-i irfan vakt-i safâ-yý
merdan. Laindir, dinsizdir, münafýktýr þeytan.
Þeytanýn dinsizliðine, Rahman’ýn birliðine ve bizi
seyreden ahibbânýn saðlýðýna. (Yer öper ve ayaða
kalkarak devamla...)

Nâdânlar eder sohbet-i nâdânla telezzüz, 
Dîvânelerin hemdemi dîvâne gerektir.

Beyt-i güzîninin müeddâsýnca; her hâli lâtif, etvârý
zarif, fasîhüllisân, musâhabeti tatlý.

KARAGÖZ — (Penceresinden) Hoþ geldin
ýspanak suratlý. (Çekilir.)

HACÝVAT — Bir yâr-i vefâ-þiârým olsa geliverse
þu dört kûþe hayme üzere kadem bassa. O
söylese ben dinlesem. Haddim olmayarak bend-
eniz söylesem Huzzâr-ý Kirâm safâyâb olsalar.

Diyelim iþimizi Mevlâm rast getire. 
Yâr bana bir eðlence meded!.. 
Aman bana bir eðlence meded!..
KARAGÖZ — (Ýçeriden) Geliyorum, geliyorum...
HACÝVAT - Aman bana bir eðlence meded!..
KARAGÖZ — (Atlar, boðuþurken) Dur Hacivat

þaka yaptým.
HACÝVAT — Býrak birader, sakalýmý yoldun.

(Kaçar.)
KARAGÖZ — (Sýrt üstü yatar.) Of aman amanýn,

öldüm bayýldým, eski hasýrlar gibi yerlere yayýldým.
(Ayaða kalkar.) Seni gidi utanýp arlanmaz, bacasý
çökmüþ, çatýsý yýkýlmýþ, kiremidi kalmamýþ… Hele
bir daha gel de bak.

HACÝVAT—Vay Karagöz'üm, maþallah maþallah
akþam-ý þerifler hayýrlar olsun.

KARAGÖZ — Lebbeyk!

1. Metin

Karagöz, orta oyunu, meddah ve köy seyirlik oyunlarý hakkýnda yaptýðýnýz araþtýrmanýn sonuçlarýný
renkli kartonlara yazarak sýnýf panosuna asýnýz.

KARAGÖZ OYUNU 
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HACÝVAT — Akþam-ý þerifler hayýrlar olsun,
derim.

KARAGÖZ — Senin de sinsileni sansarlar boð-
sun. (Tokat...)

HACÝVAT — (Hiddetli) Bak Karagöz, beni böyle
gelir gelmez darba (vurmaya) hakkýn yok.

KARAGÖZ — Sen de þu yumruðu al da burnuna
sok. (Tokat...)

HACÝVAT — A birader, ben þuraya gelir gelmez
bir vâveylâdýr koptu.

KARAGÖZ — Nerden koptu?
HACÝVAT — Ne?
KARAGÖZ — O mor leylak.
HACÝVAT — A külhânî, ben sana þimdi mor leylak

sordum mu? (Tokat...)
KARAGÖZ — Ya ben de sana taze açmýþ zam-

bak sordum mu? (Tokat...)
HACÝVAT — A birader, hep laflarýn setrepeki.
KARAGÖZ — On paralýk da bana al.
HACÝVAT — Neden?
KARAGÖZ — O sert tönbekiden.
HACÝVAT — A birader, ben senden sert tönbeki

sordum mu? (Tokat...)
KARAGÖZ — Ya ben de senden taze Bafra tütü-

nü istedim mi? (Tokat...)
HACÝVAT — Bak Karagöz'üm, bu akþam

Ramazân-ý Þerifin on sekizinci gecesi, Cenâb-ý
Hak cemî cümleyi çok senelere yetiþtirsin.

KARAGÖZ— Âmin...
HACÝVAT — Sen davul çalmasýný bilir misin?
KARAGÖZ — Haydi doðru hapise.
HACÝVAT — Ne hapsine Karagöz'üm?
KARAGÖZ — Bekçinin davulunu çalayým, polisler

yakalasýnlar.
HACÝVAT — Yani Karagöz'üm, mânicilerin çaldýðý

gibi.
KARAGÖZ — Ha!.. Onu yaparým.
HACÝVAT — Davulun var mý?
KARAGÖZ—Var ya...
HACÝVAT — Haydi al da gel.

KARAGÖZ — Ne olacak?
HACÝVAT — Mahalle mahalle dolaþýrýz, sen davul

çalarsýn, ben de mâniler söylerim. Beþ on kuruþ
para kazanýrýz. Haydi git, davulunu al da gel.

KARAGÖZ— Olur. (Eve gelir.) Yahu...
KARAGÖZ'ÜN KARISI — Huu...
KARAGÖZ — Þu davulu ver.
KARAGÖZ'ÜN KARISI — Aaa, ben onu kýrdým,

kasnaðýnda su ýsýttým, çocuðun bezlerini yýkadým.
KARAGÖZ — Ýyi halt ettin.
KARAGÖZ'ÜN KARISI — Ne yapacaksýn?
KARAGÖZ— Hacivat'la sokaklarda mâni söyleyip

para kazanacaktýk. Sana da fistanlýk alacaktým.
KARAGÖZ'ÜN KARISI — Öyleyse þaka söyledim,

kömürlükte duruyor, git de al...
KARAGÖZ — Ha þöyle... (Davulla meydana

gelir.) Geldik Hacivat.
HACÝVAT — Hadi Karagöz'üm, þurdan aþaðý

mahalleye gidelim, gel benimle. (Birkaç kere gider-
ler, gelirler.)

KARAGÖZ — Daha gidecek miyiz, yoruldum be!
(Yere oturur.)

HACÝVAT — Kalk caným, iþte geldik baþla çalma-
ya...

KARAGÖZ — (Hem söyler hem çalar.)
Dumbededumdum. Dumbede, dumbede dumdum,
dumbede!..

HACÝVAT — Size geldim, size geldim, 
Ýnci, mercan dizegeldim...

KARAGÖZ — (Çalar.)
HACÝVAT — Benim güzel komþularým, 

Arzulayýp size geldim.
KARAGÖZ — (Hem çalar, hem söyler.) Gümbede

gümbede, gümbede gümgümbede...
HACÝVAT — Havaya attým fiþeði,

Döndü dolaþtý köþeyi, 
Arkadaþýmý sorarsanýz, 
Paçacýnýn kör eþeði.

KARAGÖZ — Bunda halt ettin, tokmak kafana
gelecek ha!..

HACÝVAT — Aman Karagöz çal, bak hanýmlar
gülüyorlar.

KARAGÖZ — Ben eþek olduktan sonra herkes
güler.

HACÝVAT — Caným sen aldýrma, çalmana bak.
KARAGÖZ — Olur. (Çalar.) Gümbede güm-

gümbede...
HACÝVAT — Ayna camlar açýlýr,

Çil paralar saçýlýr, 
Beyimin gönlü olunca
Kesenin aðzý açýlýr.

KARAGÖZ— Açýlýr... Gümbedegüm, gümbede-
güm, gümgümbede...

ZENNE — (Ýçerden) Bekçi baba, biraz gelir misi-
niz?

Karagöz oyunundan önce gösterilen manzara 
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HACÝVAT — Geleyim efendim. (Gider.)
ZENNE — (Ýçerden) Alýnýz þu parayý, size layýk

deðil ama kusura bakmayýnýz.
HACÝVAT — Aman efendim, ne zahmet, ne zah-

met...
KARAGÖZ — Parayý alýyor. Bir de kedi gibi ne

zahmet, ne zahmet diyor.
HACÝVAT — Ben söyledim, bahþiþimi aldým, sen 
de söyle, sen de al... (Gider.)

KARAGÖZ— Þey... Hacivat... Gitti kerata.
(Çalar.) Gümbede gümgümbede!...

ZENNE — (Ýçerden) Bana bak davulcu! Baþýmýz
aðrýyor, git baþka yerde çal... 

KARAGÖZ — Hacivat paralarý aldý, savuþtu gitti,
bana metelik vermedi.

ZENNE — (Ýçerden) Sen ne istiyorsun? 
KARAGÖZ — Bana da para verin.
ZENNE — (Ýçerden) Aþçýbaþý, o bulaþýk tencere-

sini getir, þunun kafasýna dök de gitsin.
KARAGÖZ — Hay inayetinizle yerin dibine geçin!

(Gider.)
(Türkü söylenirken perdenin ortasýna kavak

aðacý kurulur. Türkünün sonunda Karagöz pence-
resinden görmeyerek aðacýn üstüne atlar, yuvarla-
narak yere düþer, arka üstü kalýr.)

KARAGÖZ — Aman! Kolum kanadým, baþým
gözüm vay vay vay... 

HACÝVAT — (Gelir.) Ne oldun Karagöz'üm?
KARAGÖZ — (Ayaða kalkarak) Bu aðacý buraya

kim dikmiþ? 
HACÝVAT — Ne oldu?
KARAGÖZ — Ne olacak, atlayým dedim, üstüne

düþtüm, az daha kafam patlayacaktý.
HACÝVAT — Bunun adýna Kanlýkavak derler. Bu

aðaç Serez'le Selanik arasýnda netameli bir aðaç-
týr. Bunun altýna çift gelen tek gider, tek gelen hiç
gider, sen bunun altýnda çok dolaþma, sonra karýþ-
mam. (Gider.)

KARAGÖZ — Hay uydurucu herif hay, bir alay
yalanlarý uydurdu gitti. (Aðaca bakarak) Ooo...
Burada bir çeþme var. Þurdan bir su içeyim.
(Aðzýný çeþmeye yanaþtýrýrken baþýna vururlar.)
Aman kafama kim vurdu? (Arkasýna ve yukarý
bakarak) Burda kimseler de yok. Lakin kafama kim
vurdu? Belki çocuklar taþ atmýþlardýr. Çeþmenin
suyu da soðukmuþ, hele biraz daha içeyim.

KARAGÖZ — (Tam su içerken vururlar.) Vay
aman gene vurdular. Neme lazým buradan savuþ-
malý Hacivat “Buralarda durma!” demiþti. (Gider.)

(Âþýk Hasan, oðlu Muslu ile aþaðýdaki türküyü
söyleyerek gelir.)

(Makamý: Bayâtî)

Mor menekþe boynun eðmiþ, 
Yapracýðý suya deðmiþ. 
Yazýn yeþil kemha giymiþ,
Kýþýn beyaz giyen daðlar.

ÂÞIK HASAN — Bana bak oðlum Muslu! Öyle bir
yere geldik ki buradan çift gelen tek gider, tek
gelen hiç gider. Sen þöyle önüme geç oðlum!

MUSLU — Babacýðým, arkanýzdan geliyorum. Hiç
küçükler büyüðünün önüne geçer mi?

ÂÞIK HASAN — Sen þimdi beni dinle, geç
önüme. Burasý bir netameli yerdir,  sonra seni
çalarlar.

(Cin gelir, Muslu 'yu götürür.)
ÂÞIK HASAN — Haydi oðlum Muslu, geç önüme!

Oðlum Muslu...
KARAGÖZ — (Pencereden) Hay hemþeri, burada

musluk yok, þurada çeþme var, orada takýlý mus-
luk. (Çekilir.)

ÂÞIK HASAN — Ah, zalim kavak! Dalýn, budaðýn
kýrýlsýn, yapraklarýn solsun. Oðlum Muslu...

KARAGÖZ — (Pencereden) Baba, burda musluk
filan yok.

ÂÞIK HASAN — Musluk deðil, benim oðlumun adý
Muslu. Bu zalim kavak aldý gitti, benim ciðerimi
daðladý.

KARAGÖZ — Yaa... demek bu kantorlu kavaðýn
hýrsýzlýðý da var ha...

ÂÞIK HASAN — Sazýmla þu zalim kavaða yalva-
rayým, belki insafa gelir de oðlumu bana baðýþlar.

KAVAK — Niçin feryat edersin Âþýk Hasan?
N’idelim senin Muslu'nu behey avanak!
ÂÞIK HASAN — Hak dost...
Tutar seni inkisarým, kurur dalýn budaðýn,
Zalim kavak n’ittin benim Muslu'mu?

KAVAK — Ýnkisar etme âþýk, bende oðlun yoktur.
Var yürü git altýmdan, bende Muslu'n yoktur.
(Cin Muslu'yu getirir.)
ÂÞIK HASAN — Ah oðlum, Muslu'm!

Nerelerdesin acep?
MUSLU — Buradayým baba.

“Kanlý Kavak” oyununda perde arkasý
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ÂÞIK HASAN — Oðlum neredesin, geç önüme.
MUSLU — Peki babacýðým. (Önüne geçer.)
ÂÞIK HASAN — Nerelere gittin oðlum?
MUSLU — Beni götürdüler, þeker verdiler, þerbet

verdiler, tekrar buraya getirdiler.
ÂÞIK HASAN — Haydi oðlum, buralardan gide-

lim.
(Türkü söyleyerek giderler.)
KARAGÖZ — Ey kantorlu kavak, sen adamýn

musluðunu çalarsýn, benim de enseme konarsýn.
(Yýlan, dallar arasýndan: -Dýz!...) (Korkar.) Kýþ kýþ...
aa... gitmiyor. Ben sana þimdi gösteririm. Þurada
bacanýn üstündeki leyleði getiririm, sen görürsün.
(Gider, leylekle gelir.) Göreyim seni akbaba, þunu
becer. (Leylek uçar, yýlaný yakalar, biraz boðuþur-
lar, gagasýna alýr, uçar gider.) Seni gidi muzur hay-
van seni, haydi uðurlar olsun. Gelelim þimdi kan-
torlu kavak sana. Seni kökünden keser, kýþýn
yakarým. (Yukarýdan cin gelir, Karagöz'ü kapar,
götürür. Çarpýk olarak getirir býrakýr, gider.) Oh, tez
kurtuldum elinden, ne acaip þeymiþ o! Ama benim
kollarým oynamýyor. (Baþýný eðip kendine bakarak
aðlar.) Eyvah, ben çarpýlmýþým. Ay, Hacivat geli-
yor.

HACÝVAT — Karagöz, bu hâlin ne?
KARAGÖZ — Sorma Hacivat, sorma. Bir zýrýltý

geldi, aldý götürdü. Ýþte bu hâle koydu. (Aðlar.)
HACÝVAT — Ben sana demedim mi, buralarda

dolaþma diye, bu aðaca iliþme diye. Var hâlini gör.
KARAGÖZ — Kuzum bana bir çare bul.
HACÝVAT — Öðütle uslanmayaný tekdir ederler.

Tekdirle de uslanmazsa döverler. Benim öðüdümü
tutmadýn, dayak yedin.

KARAGÖZ — Kuzum Hacivat, bana bir çare bul.
HACÝVAT — Gene senin bu hâline acýdým. Ben

dua ederim, sen yalnýz âmin de. Baþka lakýrdý
karýþtýrma.

HACÝVAT — El-cinni melâcinni, kör cinni. Estâne
mestâne kuru kuzu kestâne...

KARAGÖZ— Âmin âmin... Kabak çekirdeði, sarý
leblebi. Âmin...

HACÝVAT — Aman Karagöz'üm, baþka lâkýrdý
karýþtýrma. Cinler kýzarlar, beni de senin gibi
yaparlar, sonra ben ne yaparým?

KARAGÖZ — Karýþtýrmam, daha beter olursun
inþallah, âmin âmin...

HACÝVAT — Elcinni melcinni kör cinni topal
cinni...

KARAGÖZ — Þu herifi de götür cinni. Âmin
âmin...

(Cin gelir, Hacivat'ý götürür, çarpýk olarak getirir
býrakýr.)

KARAGÖZ — (Gülerek) Ha ha haaay, aman Hacý
cavcav, kuyu çengeline dönmüþsün.

HACÝVAT — Sahi mi? (Kendine bakarak) Eyvah...

Ben ne olmuþum?
KARAGÖZ — Gülme komþuna, gelir baþýna.
HACÝVAT — Ben sana demedim mi âminden

baþka lakýrdý karýþtýrma diye. Senin yüzünden
bakar mýsýn ne hâl oldum?

...
HACÝVAT — Elcinni melâcinni...
KARAGÖZ — Âmin âmin... (Cin, Karagözü götü-

rür, eski hâline getirir, býrakýr gider.)
HACÝVAT — Haydi Karagöz'üm, geçmiþ olsun.
KARAGÖZ — Allah müstahakýný versin. (Tokat...)
HACÝVAT — Ya Karagöz'üm, iyiliðe karþý kemlik

ha?
KARAGÖZ — Bugün de yarýn da... (Tokat... atar,

Hacivat gider.) Ey kantorlu kavak, ben senin kökü-
nü kurutmazsam bana da Karagöz demesinler.
(Evine gelir.) Yahu...

KARAGÖZ'ÜN KARISI — Huu...
KARAGÖZ — Benim bir eski baltam vardý, þunu

ver bakalým.
KARAGÖZ'ÜN KARISI — Ne yapacaksýn?
KARAGÖZ — Sana kýþlýk odun keseceðim.

(Baltayla gelir.) Þimdi sen görürsün kantorlu
kavak. (Aðaca çýkar, türkü söyleyerek kavaðý kes-
meye baþlar.)

(Karagöz, son bir dalýn üstüne oturur, keserken
Hacivat gelir.)

HACÝVAT — Aman Karagöz, oturduðun dalý kesi-
yorsun, düþersen kafan gözün patlar.

KARAGÖZ — Sen karýþma defol oradan, þimdi
kafana baltayý atarým.

HACÝVAT — Yazýklar olsun, güzelim aðacý kes-
miþsin, elin ayaðýn kesilsin. (Gider.)

KARAGÖZ — Nasýl, bizi çarpar mý? Ben de onu
parçalayým da görsün. (Aðaca baltayý vurunca
dalla beraber aþaðý düþer.) Vay kafam!... Vay...
vay... (Korucu Arnavut Bayram gelir.)

BAYRAM — Morey çim çesmiþtir bu kavayý?
KARAGÖZ — (Baltayý arkasýna saklar.) Ne bile-

yim ben.
BAYRAM — Tüü, Allah belasýný versin. Morey

doðru söyle, çim çesmiþtir bu kavayý?

Salýncak
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KARAGÖZ — Görmedim.
BAYRAM — Ne yaparsýn sen burda brey?..
KARAGÖZ — Ben yolcuyum, iþime gidiyorum.
BAYRAM — Ne var o elinde?
KARAGÖZ — Çubuk çubuk.
BAYRAM — Ver onu bana, bir çekeyim.
KARAGÖZ — Delikleri týkalý.
BAYRAM — Doðru söyle morey, nedir o elindeki?
KARAGÖZ — Kaval kaval.
BAYRAM — Ver onu, bir çalayým.
KARAGÖZ — Çatlak, çatlak.
BAYRAM — (Arkadaþý Ramazan'a seslenir.) Ho

more Ramezan...
RAMAZAN — (Karagöz 'ün arkasýna gelir.) Ne

var more Bayram?
KARAGÖZ — (Arkasýna bakarak) Eyvah

Arnavutlar ikileþti, þimdi ne halt etmeli?
BAYRAM — Ne var bu adamýn elinde?
RAMAZAN — Balta more kardeþ, balta.
KARAGÖZ — (Kendi kendine) Eyvah, þimdi hapý

yuttuk.
BAYRAM — Demek sen çestin bu kavayý?
KARAGÖZ — Hayýr ben kesmedim, bu balta

kesmiþ.
BAYRAM — Tüü... Allah müstahakýný versin.
KARAGÖZ — Tükürme be, suratýmý berbat ettin.
BAYRAM — Ho more, Ramezan, ne yapalým bu adamý?
RAMAZAN — Yakalým more, yakalým.
BAYRAM — Yazýktýr more, yazýktýr.
KARAGÖZ — Yazýktýr ya...
BAYRAM — Yazýktýr, bunu keselim; elindeki balta

ile keselim.
RAMAZAN — Yazýktýr more kardaþ.
KARAGÖZ — Yaa yazýktýr...
BAYRAM — Asalým bunu asalým.
KARAGÖZ— Hoppala!.. Beni öldürmek için

münakaþa yapýyorlar.
RAMAZAN — Yazýktýr more kardaþ, yazýktýr!
KARAGÖZ — Yazýktýr ya...
RAMAZAN — Bunu kuyuya atalým.
BAYRAM — Olmaz olmaz, kuyu lazým. Baðlayalým bir

aðaca, sürelim yüzüne biraz bal, býrakalým.

KARAGÖZ — Eyvah suratýmý arýlara, sineklere
yedirecekler.

RAMAZAN — Yazýktýr, more, yazýktýr!..
KARAGÖZ — (Kendi kendine) Vay köpoðlu

herifler, insaný çeþit çeþit öldürüyorlar!..
RAMAZAN — Bunun ayaklarýna yüz sopa

vuralým.
BAYRAM — Vuralým. (Karagöz'e) Býrak elinden

baltayý, yat aþaðýya.
(Karagöz'ü yatýrýrlar, ayaklarýný kaldýrýrlar, biri

tutar, biri de vurmaya baþlar.)
BAYRAM — Bir imiþ, iki imiþ...
KARAGÖZ — Yavaþ vurun be!.. Hay elleriniz kýrýl-

sýn.
RAMAZAN — Nasýl, keser misin kavayý... (Vurur.)

Bir imiþ, iki imiþ, üç ümüþ, dört, pet (beþ)...
KARAGÖZ — (Aðlar.) Vay ayacýklarým vay...

Yavaþ vurun be!..
BAYRAM — More Ramezan! Kaç oldu bire?
RAMAZAN — Bilmem, unuttum...
BAYRAM — Baþtan (Vurur.): Birimiþ, ikimiþ, üç

katýr pet (4-5 demek) altý, yedi, on, yirmi, otuz...
KARAGÖZ — Herif hesabý þaþýrdý.
BAYRAM — More þaþýrdým, kaç idi?
KARAGÖZ — Otuzdu otuz.
RAMAZAN — Ben de unuttum.
BAYRAM — Baþtan (Vurur.): Birimiþ, ikimiþ, üç,

dört, pet, altmýþ.
KARAGÖZ — Ha, bitiyor.
BAYRAM — Yetmiþ, seksen, doksan...
KARAGÖZ — Ha, bitiyor ha...
BAYRAM — More Ramezan!... Ben þaþýrdým, kaç

idi?
KARAGÖZ — Doksan doksan...
RAMAZAN — More, ben de unuttum.
BAYRAM — (Vurur.) Birimiþ, ikimiþ...
KARAGÖZ — Eyvah, bu herifler beni sabaha

kadar dövecekler!..
BAYRAM — (Vurur.) Üç, dört, pet, altmýþ, doksan,

doksan sekiz, doksan dokuz.
KARAGÖZ — Ha, bir tane kaldý!
BAYRAM — More Ramezan! Kaç idi?
KARAGÖZ — Eyvah, gene baþtan baþlayacaklar.

(Aðlayarak) Vay ayacýklarým vaaay...
RAMAZAN — More kardaþ, yeter bu kadar

dayak.
KARAGÖZ — Hay Allah razý olsun...
RAMAZAN — Takalým boynuna bir ip, sokak

sokak dolaþtýralým. Herkes suratýna tükürsün.
KARAGÖZ — Hay inayetinle yerin dibine gir!
(Boynuna ip takarlar. Yaþ kesenin, baþ kesenin

hâli budur, diyerek dolaþtýrýrlar.)
(Yardaklar söylerler.)
Yaþ kesenin, baþ kesenin hâli budur hey... Yaþ

kesenin, baþ kesenin hâli budur hey...
(Birkaç kere böyle dolaþtýrýrlar. Karagöz ellerinden

kurtulur, meydana gelir.)

Karagöz “Sahte Gelin” oyununda
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KARAGÖZ — Oh, ellerinden zorla kurtuldum.
Þimdi bu dallarý eve taþýyayým, kýþýn yakarýz. (Bir
dal omuzlar, eve gelir.) Yahu, al bakalým; sana
kýþlýk odun getirdim.

KARAGÖZ'ÜN KARISI — Aaaa... Bu yaþ aðacý
nereden kestin, Allah'tan korkmadýn mý?

KARAGÖZ — Nene lazým, kýþýn ýsýnýrýz.
KARAGÖZ'ÜN KARISI — Ben korkarým, yaþ aðaç

yakamam, götür baþkasýna ver.
KARAGÖZ — (Dallarý birer birer taþýr.)
HACÝVAT — (Gelir.) Ne yaptýn bunun dallarýný?
KARAGÖZ — Sen þunu tut, bana yardým et, bizim

eve götürelim.
(Ýkisi aðacý kucaklarlar. Sallarlar, sallaya sallaya

sökerler. Aðaçla beraber Hacivat, Karagöz'ün
üstüne düþer. Karagöz, aðacýn altýnda kalýr.)

KARAGÖZ — Aman Hacivat kaldýr, altýnda
kaldým.

HACÝVAT — Dur bakayým. (Kaldýrýrlar, bu sefer
Hacivat’ýn üstüne düþerler.) Aman birader, altýnda
kaldým, eziliyorum.

KARAGÖZ — Geber kerata!
HACÝVAT — Aman birader, kaldýr. (Kaldýrýrlar,

birkaç kere böyle devam eder. Nihayet aðacý
Karagöz omuzlar, evine götürür gelir.)

KARAGÖZ — Baþka bir þey kaldý mý? (Yere
bakarken)

HACÝVAT — Aman Karagöz’üm, nedir bu iþler?
KARAGÖZ — Kafaný kýrsýn geyiklerle keþiþler.

(Tokat...)
HACÝVAT — Bana ne vurursun, elin kýrýlsýn.
KARAGÖZ — Ekler kenetler, gene vururum.

(Tokat...)
HACÝVAT — Hoþ olsun külhani, yýktýn perdeyi

eyledin viran, varayým sahibine haber vereyim
heman. (Gider.)

KARAGÖZ — Her ne kadar sürçülisan ettikse
affola. Ýnþallah, yarýn akþam Kanlý Nigâr oyununda
yakan elime geçerse vay hâline vay... (Temenna
ederek çekilir, gider.)

Suat BATUR
Türk Halk Edebiyatý

(Kýsaltýlmýþtýr.)

1. Okuduðunuz Karagöz oyununun giriþ bölmündeki þarkýnýn ve gazelin oyuna katkýsý nedir? Sözlü
olarak ifade ediniz.

2. Karagöz Hacivat atýþmasýnda hangi karakteri kendinize daha yakýn buluyorsunuz? Neden?
3. a. Aþaðýdaki cümlelerden hareketle oyunda güldürünün nasýl saðlandýðýný belirleyiniz. Sonuçlarý def-

terinize yazýnýz.

b. Siz de metinden baþka güldürü unsurlarý bularak tahtaya yazýnýz.

4. Okuduðunuz metinden hareketle Karagöz ve Hacivat’ýn kiþilik özelliklerini bularak maddeler hâlinde
tahtaya yazýnýz. 

5. Aþaðýda Karagöz ve Hacivat arasýnda geçen bir konuþma verilmiþtir.  Bundan hareketle hangi cüm-
lelerin Karagöz’e, hangilerinin Hacivat’a ait olduðunu noktalý yerlere yazýnýz.  

....................: Of, Hay Hak!
Eylemez mi  seyreden yârâný hayran perdesi,
Mûcid-î zýll-i hayâlin ehl-i irfan perdesi....
Beyt-i güzîninin müeddâsýnca; her hâli lâtif,
Etvârý zarif, fasîhüllisân, musâhabeti tatlý.

....................: (Penceresinden) Hoþ geldi ýspanak suratlý. (çekilir.)

....................: Bir yâr-i vefâþiârým olsa geliverse þu dört kûþe hayme üzere kadem bassa. O söylese
ben dinlesem. Haddim olmayarak bendeniz söylesem Huzzar-ý Kirâm safâyâb olsalar.

Diyelim iþimizi Mevlâm rast getire
Yâr bana bir eðlence meded!..
...

....................: Mâþallah mâþallah, akþam-ý þerifler hayýrlý olsun.

....................: Lebbeyk?

....................: Akþam-ý þerifler hayýrlý olsun derim.

....................: Senin de sinsileni sansarlar boðsun. (Tokat...)

— Akþam-ý þerifler hayýrlar olsun! 
— Senin de sinsileni sansarlar boðsun.
— Yazýklar olsun Karagöz'üm, yazýk!
— Hoþ geldin kazýk oðlu kazýk!
— Yazýklar olsun o senin peder ü maderine ki

seni okutup yazdýrmamýþlar.

— O pederli tâder ne demek oluyor?
— Karagöz'üm affedersin! Sizin pedere ne

oldu?
— Öldü… öldü…
— Aman Karagöz'üm kim gördü?
— Kim görecek, mahalleli gördü.
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6. a. Aþaðýdaki ifadelerin metne katkýsýný belirleyiniz. Sonuçlarý sözlü olarak ifade ediniz.

Keçi suratlý Sigara tablasý gibi kulak Elleme konmak
Katýr geldin hergele gidiyorsun Kalýn kafalý adam More Ramezan

b. Günlük hayatta kullanýlan dille metnin dili arasýnda ne gibi benzerlikler vardýr? Tartýþýnýz. Sonuçlarý
maddeler hâlinde tahtaya yazýnýz.

7. a. Karagöz ile ilgili yaptýðýnýz araþtýrmadan hareketle “Karagöz” oyunlarýndaki tipleri ve bu tiplerin
özelliklerini aþaðýdaki tabloya yazýnýz.

Tipler Tiplerin Özellikleri

b. Karagöz oyunundaki tipler  Osmanlý Ýmparatorluðu’nun yapýsýyla ilgili nasýl bir bilgi verir? Sözlü
olarak ifade ediniz.

8. Karagöz oyununun hangi geleneðe baðlý olduðunu ve bu geleneðin özelliklerini belirleyerek def-
terinize yazýnýz.

9. Karagöz oyununun size hissettirdiklerini sözlü olarak ifade ediniz.
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MEDDAH

Ali Askar Aða'nýn Bursa Seyahati
Anlatan- Meddah Sururî

ALÝ ASKAR (ACEM) — Bana bah, Sururî Efendi. Davullar ki
çalýnýr ne vardýr gardaþ? Düðün vardýr.

SURURÎ — Valla bilmiyorum Ali Askar. Bir kere sorduralým.
Garson!..

GARSON (Bursalý göçmen) — Efendim?
SURURÎ — Bak davullar çalýnýyor oðlum, þu nedir, öðreniver. 
GARSON— Efendi dayý, pýnar baþýnda pehlivan güreþi var da

o niþten (için, o yüzden) çalýyorlar.
SURURÎ — Ali Askar, pehlivan güreþi varmýþ, pýnar baþýnda.

Ýran'da pehlivan var mýdýr ve Ýran halkýnýn ne dereceye kadar
pehlivanlýða meraký vardýr?

ALÝ ASKAR — Sururî Efendi, sararaten yalan danýþmaram.
Ýran'da her kiþi pehlivandýr, hatta özüm de pehlivanam ha.

SURURÎ — Maþallah.
ALÝ ASKAR — Belî!..
SURURÎ — Öyleyse gidelim de seninle Türk aslanlarýný seyre-

delim.
ALÝ ASKAR — Gidelim, men çok nice severem pehlivan

güreþi.
BÝR SES — (Anlarlar.) Pýnar baþýnda.
SURURÎ — Ali Askar Aða.
ALÝ ASKAR — Ne vardýr, Hacý Sururî Efendi?
SURURÎ — Bak bu ufak pehlivanlara, bunlara deste güreþi

derler.  
ALÝ ASKAR — Belî, o destler Tehran'da da vardýr.
SURURÎ — Hah, bak þimdi daha büyükleri çýktý. Bunlara küçük

orta derler.
ALÝ ASKAR — Bilirem aðam, küçük ortayý da bilirem. 
SURURÎ — Dikkat et, baþpehlivanlar çýkýyor. Bak gördün mü, sarý pehlivaný, sarý býyýklýyý?
ALÝ ASKAR — Görmüþem.
SURURÎ — O kim biliyor musun?
ALÝ ASKAR — Yoh, bilmirem.
SURURÎ — Ona meþhur, Mihaliçli Hasan pehlivan, derler. Onun daha kolunu bükecek, kainata kimse

gelmemiþtir.  O karayaðýz olan da Ýnkayalý Ýbram Pehlivan.
ALÝ ASKAR — Onlar pehlivandýr?
SURURÎ — Elbette.
ALÝ ASKAR — Sururî Efendi, ne diyesen gardaþ? Onlar çocuktur.
SURURÎ — Neler?

ALÝ ASKAR — Onlar.
SURURÝ — Yok caným  çocuk olur mu? Yaptýðýn þeye bak Ali Askar, onlar hep  en namdar pehlivanlardan.
ALÝ ASKAR — Sururî Efendi, o sarý býyýklý pehlivaný gördün? 
SURURÎ — Evet.
ALÝ ASKAR — Hasan Pehlivan, diyesen.
SURURÎ — Evet.
ALÝ ASKAR — O Tehran'a geldi.

2. Metin

Meddah La’lin Kaba, 3. Murat döneminin
ünlü meddahý
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SURURÎ — Ne vakit?
ALÝ ASKAR — Çok oldu.
SURURÎ — Eee?
ALÝ ASKAR — Þahýn bi pehlivaný vardý, adýna Hurþid-i MeIlâ diyeler.
SURURÎ — Eee? 
ALÝ ASKAR — Günde on sekiz yüz kiþi yener gardaþým(?) Hatta Þah ferman eyledi ki bu  Hurþid-i MeIlâ

ile Hasan Pehlivan üleþsin, meydana çýktýlar, ellerini þaklattýlar. Hasan Pehlivan'ýn sekiz metre boyu
vardý, yedi metre galýnlýðý vardý ha… Bu Hasan Pehlivan'a parmaðýn havale eyledi, bahýrlar( bakarlar)
Hasan Pehlivan yok. Semavata gitmiþ. On yedi gün sonra telgraf geldi. "Hasan Pehlivan salimen
Bandýrma'ya vasýl olmuþ." diyeler.

YAHUDÝ — Aþk olsun haci efendi. Maþallah be. Sizin memlekette artik otomobile, þimendüfere lazým-
lýk kalmadý. Birisi Paris'e gidecek, çaðýr pelivani vursun parmaði. Birisi Londra'ya gidecek çaðir pelivani
vursun parmaði. Ama biraz dikkat et, yavaþ yavaþ vursun, belki ahrete yötürür.

Meddah Kitabý
hzl.: Ünver ORAL

1. Metnin olay örgüsünü kýsaca anlatýnýz.

2. Okuduðunuz metinde meddahýn taklit ettiði tipler kimlerdir? Sözlü olarak ifade ediniz.

3. Meddah, oyundaki tipleri canladýrýrken hangi araçlardan faydalanmaktadýr? Sözlü olarak ifade edi-
niz.

4. “Meddah” ýn hangi geleneðe baðlý olduðunu belirleyerek defterinize yazýnýz.

5. Günümüz þovmenleriyle meddahlarýn benzer yönleri var mýdýr? Tartýþýnýz. Sonuçlarý maddeler
hâlinde defterinize yazýnýz.

Karagöz karakterlerine benzeyen curcuna dansçýlarý (18. yy.)

1720 þenliðinde esnaf kýlýðýnda oyuncular
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ÇEÞME
Kiþiler:

Piþekâr (Küçük Ýsmail Efendi), Kavuklu (Kel 
Ali Efendi), Cüce

I.Zenne (Kavuklu'nun karýsý)
II.Zenne (Piþekâr'ýn kýzý) 
Tiryaki
Ermeni (Varbet) Sarhoþ
I.Çelebi
II.Çelebi

Giriþ
(Zurna, Piþekâr havasý çalarken Piþekâr gelir ve

meydaný bir defa dolaþtýktan sonra iki eliyle
temenna ederek)

Piþekâr — Bu akþam, taklidini aldýðým "Gülme
Komþuna" namýndaki oyunu temsil edeceðiz (der
ve bir kenara çekilir.).

Muhavere
Arzbâr
(Zurna, Kavuklu havasý çalmaya baþlar. Kavuklu,

arkasýnda Cüce ile gelir ve bir defa meydaný dolaþýr.)
Kavuklu — (Cüce'ye) Kapýyý kilitledin mi?

Anahtarý aldýn mý?
Cüce— Kapýyý kilitledim ama anahtarý üstünde býraktým.
Kavuklu — Anahtar kapý üstünde býrakýlýr mý?
Cüce — Geçen akþam hýrsýz, komþuya girerken

kapýda zahmet çekmiþ, kýrmýþ. Kolaylýk olsun diye
ben de anahtarý üstünde býraktým.

Kavuklu — Hay Allah müstahakýný versin! Anahtar
hýrsýz girmesin diyedir, hýrsýza kolaylýk vermek için
deðil.

Piþekâr — (Arkalarýndan) Hay gidi abdallar hay!
Anahtarlarýný kaybetmiþler, kilitli kalmýþlar.

Kavuklu — (Ses gelen tarafa dönerek) Senin
çenen ama açýk kalmýþ... Siz çilingir misiniz?

Piþekâr — Hayýr, efendim; bendeniz bu mahal-
lenin muhtarýyým. Bir müþkülünüz mü var?

Kavuklu — Bizim yok ama burada bir düþkün var.
Piþekâr — Ne düþkünü?
Kavuklu — Senin gibi bir týmarhane düþkünü.
Piþekâr— Efendim, "Bir müþkülünüz mü var?"

dedim, yani bir iþiniz mi var?
Kavuklu — Evet, bir diþimiz var, iki babamýz. Sen

bizi hindi çobaný mý zannettin?
Piþekâr — Hayýr, hindi çobaný mindi çobaný deðil,

ben sizi hiçbir þeye benzetemedim.
Kavuklu — Efendim, sayenizde biz de adamýz.
Piþekâr — Bir adam kendine iftira etmez. Yalan

söylüyorsun. (Güler.)
Kavuklu — Sana adam olduðumuzu nasýl ispat

edelim? Ýþte senin gibi baþýmýz, elimiz, ayaðýmýz
var.

Piþekâr — Dünyada her þey olaðandýr. Siz de

neden adam olamayacakmýþsýnýz?
Kavuklu — Yediði naneye bak!
Piþekâr — Efendim, maksat latife, size takýlmak.
Kavuklu — Bize takýlýrsan Yenikapý Ýstasyonu'nda

ayazý çekersin. Bizi þimendifer lokomotifi mi zan-
nettin yahu?

Piþekâr — Hayýr efendim, "Þeker yapalým."
dedim.

Kavuklu — Ýyi ama sen bunak, ben avanak, kývamýný
kaçýrýrýz. Ne þekeri yapýyorsun, caným? Sen ayaküstü
þekerleme yapýyorsun galiba ki böyle sözler söylüyorsun.

Piþekâr — Caným efendim, siz kimsiniz? Kimin
nesisiniz? Nereden geliyorsunuz, nereye gidiyor-
sunuz? Ananýz, babanýz var mý?

Kavuklu — Müsaade et, mahalleden kayýtlarý
getireyim bari.

Piþekâr — Ne kayýtlarý getireceksin?
Kavuklu — Ne bileyim. Silsilemi soruyorsun.
Piþekâr — Adýný öðrenmek istiyorum. Adýn ne?
Kavuklu — Ali.
Piþekâr — Nasýl Ali?
Kavuklu — Sade Ali.
Piþekâr — Maþallah, Sade Ali Efendi.
Kavuklu — Pederi tanýr mýsýn?
Piþekâr — Hayýr.
Kavuklu — Peynirli pide... Ulan, biz börek sülalesin-

den miyiz? Niçin bana "Sade Ali Efendi" diyorsun?
Piþekâr — Þimdi söylemediniz mi?
Kavuklu — Evet ama "sade"nin lüzumu yok, yal-

nýz Ali Efendi.
Piþekâr — Maþallah Yalnýz Ali Efendi.
Kavuklu — Caným, "yalnýz"ý malnýzý yok, bayaðý

Ali Efendi.
Piþekâr — Bu sefer "maþallah" demeyeceðim,

Bayaðý Ali Efendi.
Kavuklu — Artýk tepem atýyor. Ulan, benim

nerem bayaðý? Ýsmim Ali, vesselam!
Piþekâr — Vay! Ali Vesselam Efendi. 
Kavuklu— Haydi defol oradan! Benimle eðleniyor-

musun?
Piþekâr — Yok, Ali Efendi, ben seni tanýdým, yal-

nýz, bir parça üzeyim diye yaptým. Nasýlsýn
bakayým, ne âlemdesin?

3. Metin

Orta oyunu (Ressam Muazzez Bey)

ORTA OYUNU 
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Kavuklu — Ben seni tanýyamadým ki.
Piþekâr — "Tanýmadým." ne demek? Beni    taný-

yacaksýn  a caným.
Kavuklu — Tanýmadým.
Piþekâr — Tanýyacaksýn  ulan!
Kavuklu — Tanýmadým  ulan!
Piþekâr — Hele bir dikkatli bak. Bana "insan sar-

rafý, lakýrdý kavafý, meydan bülbülü Küçük Ýsmail
Efendi" derler. 

Kavuklu — Ah, Ýsmail Efendi, ben de seni arýyor-
dum. Þimdi derdimi anlatýrým yalnýz bu çocuða
biraz harçlýk ver de gitsin.

Piþekâr — (Cüce'ye) Al oðlum, þu yirmi beþ
kuruþu.

Kavuklu — (Cüce'ye) Gel bana bakayým. Ver o
yirmi beþliði. (Alýr.)

Piþekâr — Sen de mi para veriyorsun?
Kavuklu — Ne olur ne olmaz, üstünde para

bulunsun. (Cüce'ye) Haydi bakalým, doðruca eve
git þimdi. (Cüce gider.)

Piþekâr — E bakalým, ne âlemdesin Aliciðim?
Kavuklu — Sorma, Ýsmail Efendi. Pederin vefa-

týndan sonra bütün bütün sefil kaldým. Hangi iþi tut-
tumsa muvaffak olamadým. Nihayet, Etyemez'de,
deniz kýyýsýnda bir kahve tuttum, iþlek yer olmadýðý
için pek kazanç olmuyorsa da civar komþularýn
yardýmýyla geçiniyorum.

Piþekâr — O da iyi.
Kavuklu — Bir gün kahvenin yanýndaki konaðýn

sahibi bey beni çaðýrttý: — Oðlum, bizim kerime bu
perþembe gelin oluyor. Damadýn evi Macuncu'da.
Mürüvvetimi göstermek için gelin alayýný Beyazýt'tan,
Edirnekapýsý'ndan dolaþtýrmak suretiyle göndere-
ceðim. Sen iþgüzar bir adam olduðun için, bu alayý
idare edeceksin. Ben de seni iyice memnun ede-
ceðim, dedi.

Piþekâr — Ah, ne âlâ iþ!
Kavuklu — Perþembe geldi; sabahleyin kapýnýn

önüne elli tane araba dayandý, beþ altý tane de
binek beygiri. Düðün sahibi, benim için, "Bir kaza-
ya maruz kalmasýn." diye bir beygir intihap etmiþ ki
görme. Gayet güler yüzlü. Gülmekten diþleri mey-
danda bir hayvan. Hem de gayet düþünceli bir
hayvan. Gözlerini kapamýþ, tefekküre dalmýþ
sanýrsýnýz. On altý sopa vurdum ancak o zaman
kuyruðunu bir defa salladý.

Piþekâr — Aman birader, o tarif ettiðin senin,
gayet ihtiyar bir beygir olacak.

Kavuklu — "ihtiyar" da söz mü? Bir patlýcana dört
deðnek sok, iþte bizim beygir. Kolumdan tutup
beni bindirdiler. Her ne kadar "Deh, meh!" dedikse
de beygir öyle yürüyecek gibi gözükmüyordu.
Bereket versin, gelin arabacýsý usta bir adammýþ;
hemen bir kumanda etti: "Dayana dayana beygiri
tramvay yoluna bastýrýn." dedi. Güç hâl ile dediðini
yaptýlar. Arabacý da oku getirdi, beygirin kuyruðu-

na dayadý.
Piþekâr — Aman birader, kazalý iþ o.
Kavuklu — Kazalý ama, bir kere söz verdik.
Piþekâr — E sonra?
Kavuklu — Arabacý o acar beygirine kamçýyý

vurdu mu, bizimki þöyle bir ilerler gibi oldu. Ama
inatçý mý inatçý, ön ayaklarýný diredi, dayandý kaldý.
Ýhtiyar, mihtiyar, hayvanýn bu hâline þaþakaldým.
Arabacý biraz daha zorlayýnca hayvanýn ayaklarý
tramvay yolunda olduðu için, kýzak kayar gibi iler-
lemeye baþladý. Nihayet, hayvan da alýþtý, yürüdü.
Arkamda, alayýn azametini sorma. O elli araba, iki
tarafýn arabacýlarý, davetliler, kendi kendini davet
edenlerle beraber lebaleb dolu idi. Beyazýt'tan,
Fatih'ten, Edirnekapýsý dýþýna çýktýk.

Piþekâr — Orada bakla tarlalarý filan vardýr.
Kavuklu — Evet. Yol uzak, hava da sýcak olduðu

için, geline bir parça nefes aldýrmak maksadýyla
Bayrampaþa'da durduk, arabanýn kale tarafýna
olan kapýsýný açtýk; biz de mahalle delikanlýlarýyla
atlardan inerek birer kahve içtikten sonra tekrar
yola koyulduk. Tam Topkapý'ya geldiðimiz sýralar-
da idi, gelin arabasýndan, yenge haným baþýný
çýkarýp: "Ali Efendi! Ali Efendi!... Ben sýcaktan uyu-
muþ kalmýþým. Þimdi gözümü açtým, ne göreyim,
gelin yanýmda yok. Acaba Bayrampaþa'da mý
kaldý, düþtü mü, ne oldu, bilmiyorum?" demesin
mi!

Piþekâr — Eyvah, Ali'ciðim! Ne yaptýn?
Kavuklu — Ne yapayým. Pek fena bir vaziyet.

Arabayý boþ göndersem güvey evinden gelin sora-
caklar; kýzýn evine gitsem, babasý benim yakama
yapýþacak. Bir lahza düþündüm, derhal vaziyeti
kavradým. Misafir arabalarýný yavaþ yavaþ yürüme-
lerini tenbih ederek düðün evine doðru yolladým;
gelin arabalarýný geri çevirttim, ayný yoldan, ters
geri, aramaya baþladým.

Piþekâr — Aman Yarabbi!.. E sonra?
Kavuklu — Bayrampaþa'ya gelince yüreðim

ferahladý.
Piþekâr — Gelini mi gördün?
Kavuklu — Kâfir gelin, gelincik! Bakla tarlasýna

girmiþ, safasýna bakmýyor mu!

Orta oyunun büyük üstadý Kavuklu
Hamdi Efendi meþhur pozu ile
oyuna baþlarken 
(Ressam Muazzez Bey)
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Fasýl
Piþekâr — Her ne hâl ise! Bu tarafa gelmekten,

beni aramaktan maksadýn ne?
Kavuklu — Ah, Ýsmailciðim, anlatayým. Pek acýnacak

bir hâldeyim. Konu komþunun delaleti ile evlendim.
"Evlendim." ne demek, baþýmý belaya soktum. 

Piþekâr — Hayrola! Ne gibi?
Kavuklu — Ne gibi olacak Ismailciðim. Aldýðým

kadýn yüzüne bakýlacak kadar güzel; güzel ama,
huyu da o nispette çirkin. Tembel, o kadar tembel
ki tarif edemem. Akþamlarý, yemek diye ekseriya
birbirimizi yeriz; çamaþýr ne yýkar, ne yýkatýr. Bir
þey lazým oldu mu, kirli sepetine müracaat eder,
en beyazý hangisi ise onu alýr giyeriz.

Piþekâr — Caným, böyle münasebetsizlik olmaz.
Hem sen çok mübalâða ediyorsun.

Kavuklu — Eðer mübalaða ediyorsam senin
hayrýný görmeyeyim.

Piþekâr — Ýnandým, yemin etme.
Kavuklu — Ýþte onun þerrinden evi terk edip

kaçtým. Þimdi senden bir ev istiyorum. Eðer nadim
olup gelirse barýþacaðým, gelmezse býrakacaðým.

Piþekâr — Vah, Aliciðim, vah! Sen hiç merak
etme, ben sana istediðinden âlâ bir ev bulurum.
Bak, elimin altýnda bir konak yavrusu var.

Kavuklu —Yeni mi doðdu? Tüylerini  sen mi    yaladýn?
Piþekâr — Caným, öylesi deðil. Ufacýk bir ev. Gel

seni götüreyim. Lakin biraz uzakça.
Kavuklu — Öyleyse arabaya binelim.
Piþekâr — (Bir arabacýyý çaðýrýr gibi yaparak)

Arabacý! Arabacý! Bizi Þehzadebaþý'na kaça
götürürsün? (Sesini deðiþtirerek) On beþ kuruþa.
(Tabii sesiyle) On kuruþa idare etmez mi?

Kavuklu — (Bu esnada Piþekâr'a hayretle bakmak-
tadýr.) Çýldýrdýn mý yahu? Kiminle konuþuyorsun?

Piþekâr — Görmüyor musun arabacýyý?
Kavuklu — Alimallah seni baðlar, týmarhaneye

yollarým. Araba nerede?
Piþekâr — Önünde duruyor. Çok söyleme; bak,

ben biniyorum. (Arabaya biner gibi yapar, Kavuklu
da onu taklit eder.) Þöyle geç bakayým.

Kavuklu — Bunun önü, arkasý nerede?
Piþekâr — Ömründe araba görmemiþ gibi

yapýyorsun. (Pastav'ý Kavuklu'nun kafasýna
vurarak "Deh! Deh!" diye arabayý sürer ve mey-
daný bir iki defa devreder.) Eh! Geldik.

Kavuklu — Ne insafsýz arabacý bu. Durmadan
hayvaný kamçýladý, sanki bana vuruyormuþ gibi de
acýsý yüreðime çöktü.

Piþekâr — E azizim, iþte eve geldik. (Pastavla
yenidünyanýn kenarýna vurarak) Kapýyý da açtým,
haydi gir bakalým.

Kavuklu — Bunun neresine gireyim? Bu, sansar
kapaný gibi bir þey.

Piþekâr—Caným, merdivenden bir çýk. Pat... pat... pat...
Kavuklu — (Ayný hareketi tekrar ile, yeni-

dünyadaki iskemleye çýkar.) Oh! Hakikat hâl, güzel
bir evmiþ. Ne manzara, ne manzara! (Ýner.) Bunun
aylýðý kaça? 

Piþekâr — Senin için on lira ama bir seneliði
peþin.

Kavuklu — Hay hay! Al. (Eliyle para verir gibi
yaparak) Bir, iki, üç, dört, beþ, altý, yedi, sekiz,
dokuz, on.

Piþekâr — Hani para?
Kavuklu — Hani ev?
Piþekâr — Ýþte ev.
Kavuklu —Böyle evin parasý da benim verdiðim gibi olur.
Piþekâr — Haydi, sen þimdilik otur, sonra

uzlaþýrýz.
Kavuklu — Eksik olma birader.
Piþekâr — Hayýrlý olsun. (Gider.)
(Zurna çalarken I. Zenne gelir, meydaný bir defa dolaþýr.)
I. Zenne —Evvel benim nazlý yârim. Severim kim-

seler bilmez. Bir aþkadýr düþtü göynüm, yanarým
kimseler bilmez.

Piþekâr — (Karþýlayarak) Maþallah, haným kýzým!
Böyle takmýþ takýþtýrmýþ, yapmýþ yakýþtýrmýþ, nere-
den gelip nereye gidiyorsun?

I. Zenne — Ah, Ýsmail Efendi pederim! Baþýma
gelenleri sormayýnýz.

Piþekâr — Hayrola, evladým! Bir hâl mi oldu?
I. Zenne — (Utanarak) Ah! Neler, neler... Ne

hâller oldu? Nasýl söyleyeyim, utanýyorum.
Piþekâr — Teehhül filan mý ettin?
I. Zenne — Derdimi bildin, Ýsmail Efendiciðim.

Pederim ýsrar ile, hiç tanýmadýðým bir adamla beni
evlendirdi. Koltuk merasiminde yanýma, kocam ola-
cak, kaba saba bir herifin geldiðini görünce ne kadar
talihsiz olduðumu anladým. Fakat pederimin hatýrýný
kýrmamak için her þeye katlanmaya karar verdim.
Evlendiðimizin daha ikinci günü küfeyle eve geldi.
Konu komþuya rezil olduk.

Piþekâr — Vah, yavrum, vah! Seni yakmýþlar.
I. Zenne — Ah! Sorma, Ýsmail Efendi. Her þeyine

katlandýðým hâlde, en nihayet ne yapsa
beðenirsiniz! Evi býrakýp kaçtý.

Piþekâr — Vah, yavrucuðum, vah! 

Kavuklu Hamdi Efendi’nin
karþýsýnda Piþekârlarýn en ustasý
Küçük Ýsmail Efendi (Ressam Muazzez
Bey)
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I. Zenne — Bu taraflara geldiðini duydum.
Kadýnlýk hissini yenerek onu aramaya çýktým. Ne
kadar olsa ilk göz aðrýsý.

Piþekâr — Kimmiþ o? Ben tanýr mýyým acaba?
I. Zenne — Elbette tanýrsýnýz. "Kel Ali" diyorlar.
Piþekâr — Bildim, bildim. Yalnýz, onun bu hâlleri-

ni bilmiyordum. Kendisi de ailesinden þikâyet
ederek geldi, burada ev tuttu.

I. Zenne — O kör olasý her þeyi yapar eder, sonra
da zeytinyaðý gibi suyun üstüne çýkar.

Piþekâr — Kýzým, ne de olsa, mademki senin
erkeðin, hazýr gelmiþken sizleri barýþtýrayým. Hem
ben, onu fena huylarýna tövbe ettiririm.

I. Zenne — Siz bilirsiniz.
Piþekâr — (Kavuklu'yu çaðýrýr.) Ali Efendi! Ali

Efendi! Bak, senin ailen geldi. Senden birçok
þikâyet ediyor. Zavallý kadýncaðýza yapmadýðýný
býrakmamýþsýn.

Kavuklu — Haþa, Ýsmail Efendi. Emin ol, kabahat
yalnýz bende deðil. Ben bir daha fena bir þey yap-
mamaya söz veriyorum. Gel bizi barýþtýr.

Piþekâr — Gel! (Kavuklu ile I. Zenne'yi el ele
verir, her ikisi de kedi miyavlamasý gibi aðlamaya
baþlarlar.) Haydi bakalým, artýk evinize gidiniz. (1.
Zenne ile Kavuklu, yenidünyaya girer, Piþekâr
gider.)

(Zurna ile II. Zenne gelir.)
...

Bitiþ

Piþekâr — Gelecek faslýmýzda da hep birlikte
yaparýz.

Kavuklu — Her ne kadar sürçülisan ettikse affo-
la! Ýnþallah gelecek fasýlda cümleten teþrif buyu-
rurlar. 

Nurettin ALBAYRAK
Açýklamalý Halk Edebiyatý Terimleri Sözlüðü

1. Okuduðunuz oyunun hangi olaylar etrafýnda geliþtiðini kýsaca anlatýnýz.
2. Okuduðunuz orta oyununda baskýn tip kimdir? Sözlü olarak ifade ediniz.
3. Kavuklu ve Piþekâr’dan hangisini kendinize daha yakýn buluyorsunuz? Neden?
4. Ýncelediðiniz orta oyunundaki güldürü unsurlarý aþaðýdaki tabloda verilmiþtir. Okuduðunuz metinden

bu unsurlara örnekler bularak tabloya yazýnýz.
Taklit

Benzetme

Yanlýþ Anlama

Anlamazlýktan gelme

5. Orta oyununun hangi geleneðe baðlý olduðunu belirleyerek defterinize yazýnýz.
6. Yaptýðýnýz araþtýrmalardan hareketle orta oyunlarýndaki tipleri ve bu tiplerin özelliklerini aþaðýdaki

tabloya yazýnýz.
Tipler Tiplerin Özellikleri
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MODERN TÝYATRO KARAGÖZ MEDDAH ORTA OYUNU

Sahne

Müzik

Tipler

Dekor

1. Okuduðunuz veya izlediðiniz modern bir tiyatro eseriyle iþlediðiniz “Karagöz, meddah ve orta
oyunu”nu aþaðýdaki ölçütlere göre karþýlaþtýrýnýz. Sonuçlarý verilen tabloya yazýnýz.

2. Ýncelediðiniz metinlerden hareketle ve 9. sýnýfta edindiðiniz bilgileri de dikkate alarak göstermeye
baðlý edebi metinleri gruplandýrýnýz. Sonuçlarý defterinize yazýnýz.
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1. Yüzyýllar boyunca Türk halký arasýnda büyük
ilgi gören “tek adamlý tiyatro” da diyebileceðimiz
tür aþaðýdakilerden hangisidir?

A) Karagöz
B) Orta oyunu
C) Köy seyirlik oyunu
D) Pandomima
E) Meddah

2. Aþaðýdakilerden hangisi  gölge oyununun
bölümleri arasýnda yer almaz?

A) Hayal B) Muhavere
C) Fasýl D) Bitiþ

E) Mukaddime

3.  Dört yaný seyircilerle çevrilmiþ bir meydan-
da, herhangi bir yazýlý metne baðlý kalýnmadan
oynanan doðmaca (tuluat) oyun aþaðýdakilerden
hangisidir?

A) Meddah B) Orta oyunu 
C) Karagöz D) Sinsin

E) Körebe

4. Aþaðýdakilerden hangisi “þehir halk tiyatro-
su” da diyebileceðimiz orta oyununun belli baþlý
kahramanlarýndan birisi deðildir?

A)  Piþekâr  B)  Kavuklu   
C)  Çelebi           D)  Zenne          

E)  Keloðlan

5. Orta oyununda, oyunun en komik oyuncusu
aþaðýdakilerden hangisidir?

A) Piþekâr B) Zenne
C) Kavuklu D) Arnavut

E) Laz

6. Özellikle 17. yüzyýldan sonra oldukça yaygýn-
laþmýþtýr. 19. yüzyýlda kýsaca “hayal oyunu” diye
anýlmýþtýr. Bu oyunu oynatan sanatçýlara da “haya-
lî” denmiþtir. Bir çeþit gölge oyunudur. Sözü edilen
tür aþaðýdakilerden hangisidir?

A) Orta oyunu
B) Karagöz
C) Meddah
D) Köy seyirlik oyunu
E) Pandomima

7. I.    Meddah
II.   Orta oyunu

III.   Karagöz 
Aþaðýdakilerden hangisi yukarýda verilen tür-

lerin ortak özelliði deðildir?

A) Yazýlý bir metnin bulunmayýþý
B) Tuluata dayanmasý
C) Tanzimat dönemiyle yerlerini modern Türk

tiyatrosuna býrakmalarý
D) Geleneksel Türk tiyatrosu örnekleri olmalarý
E) Tümünün sahnede oynanmasý

8. Aþaðýdakilerin hangisinde eski ozanlar ve
onlarýn devamý sayýlan saz þairleri gibi bir hikâye
anlatýcýsý olan meddahýn aksesuarlarý bir arada
verilmiþtir?

A) Sopa - sandalye - masa
B) Mendil - gözlük- saat
C) Sandalye - sopa - mendil
D) Sopa - mendil - yelpaze
E) Mendil - þapka - baston

9. Orta oyununda asýl vaka (olaylar zinciri)
hangi bölümde sergilenir?

A) Baþlangýç  B) Muhavere
C) Fasýl D) Bitiþ

E) Perde
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9. Karagöz oyunu ile ilgili aþaðýdaki cümlelerin karþýsýna yargýlar doðru ise “D”, yanlýþ ise “Y”
yazýnýz.

• Karagöz, hareket taklitlerine ve konuþmaya dayanan seyirlik bir oyundur. (   )
• Oyundaki figürler deðiþmez. (   )
.
• Oyunun kendine özgü bir müziði vardýr. (   )
• Anlatma, söyleme ve kuklalarýn gölgelerini perdeye düþürme gibi iþlemler en az iki kiþi 
tarafýndan gerçekleþtirilir. (   )
• Oyunda yer alan farklý tipler Osmanlý Devleti’nin diðer topluluklarýný temsil eder. (   )    
• Oyunun dekoru ve kiþileri dönemlere göre deðiþir. (   ) 
• Orta oyunu giriþ, muhavere, fasýl ve bitiþ olmak üzere dört bölümden oluþur. (   )
• Orta oyunu belli bir metne baðlý kalýnarak oynanan bir oyundur. (   )
• Karagöz sadece ramazan akþamlarýnda oynanýr. (   )
• Karagöz ve Hacivat perde arkasýnda farklý kiþiler tarafýndan seslendirilir. (   )
• Meddahýn temeli Ýslam öncesi Türk kültürüne kadar uzanýr. (   )

10. Aþaðýdaki noktalý yerlere uygun sözcükleri yazýnýz.

• Karagöz oyunlarýnýn piri ……………………………………..kabul edildiðinden Karagöz meydanýna da 
………………………………….adý verilmiþtir.
• Karagöz oyunlarýnda oyunu …………………açar  ve ……………………söyleyerek perdeye çýkar.
• Karagöz oyununun asýl bölümü …………….. bölümüdür.

• Geleneksel Türk edebiyatýndaki meddahýn Ýslam öncesi Türk toplumundaki adý ……………ya da 
……………..

11. Karagöz ve orta oyununun baþ tiplerini kiþilik özellikleri bakýmýndan karþýlaþtýrýnýz.
Karþýlaþtýrma sonuçlarýný sözlü olarak ifade ediniz. 

(203. sayfadaki 1. etkinliðe yöneliktir.)

Gezdiðiniz bir yeri, yaþadýðýnýz bir olayý veya sevdiðiniz bir kiþiyi yazýlý olarak anlatýnýz. Yazýlarýnýzý oku-
mak üzere sýnýfa getiriniz.

ÖZ ELEÞTÝRÝ TABLOSU
Bu bölümden önce gelenek-

sel Türk tiyatrosu hakkýnda Bu bölümde geleneksel Türk tiyatrosu ile ilgili

neler biliyordum? neler öðrendim? neleri kavrayamadým?

kavrayamadýklarýmý nasýl öðrenebilirim?
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LATÎFÎ TEZKÝRESÝ
Þairler Tezkiresine Giriþ

Osmanlý ülkesinde yetiþen bilgili, güzel söz söyleyen -Allah hep-
sine rahmet etsin- veya baþka bir ülkede doðup Türk þairleri yolu-
na giden þairler, bu tezkireye alýnmýþlardýr. Bunlarýn her biri,
þiirin çeþitli tür ve þekillerinin birinde baþarýlý, bir kýsmýnýn
kabiliyeti ise bunlarýn hepsine âmildir. Gazel, mesnevi, kaside,
rubai, kýta, lugaz, muamma ve nesir alanýndaki çalýþmalarýn-
da kimisi bir sahanýn ustasý, kimisi de bütününün uzmanýdýr.
Þairlerin bir kýsmý bu þekillerin bazýsýnda söz sahibidir.
Hepsinde usta olmak nadiren mümkündür. Nitekim bilge ve
belið kiþiler arasýnda kabul edilen kanaata göre, Þeyhî mes-
nevide, Ahmet Paþa kasidede, Necâtî ise gazelde
baþarýlýdýr. Bu üç bilgili þair, üç þekilde Osmanlý aydýnlarýnýn
ve bilginlerinin makbulüdürler.

Beyit: Öðülmüþ ana derler ki öðe ehl
Kabul u reddi nâdânýn olur sehl

“Övülen kiþiyi medheden ehil ise onun deðeri vardýr, cahil
kiþilerin  kabulü de reddi de kolay olur.”

Ama halkýn çoðunda iyi ile kötüyü ayýrt etme özelliði olmadýðýn-
dan, büyük þairlerin beyitlerindeki nükteleri anlayamadýklarý için övgüye
layýk olanlarý yerer, yergiye layýk olanlarý överler.

Beyit: Temyiz olmaz bilirsin deðme þanda 
Veli ârif geçinir çok cihanda

"Bu dünyada arif geçinenlerin sayýsý çoksa da iyi ile kötüyü ayýrt etme özelliði deðme kiþide bulunmaz."
Bu bilgi ve ayýrt etme gücüyle edebiyat mahfil ve meclislerinde iyi þiirden kötü þiiri fark edemeyen cahil,

bilgisiz ve hiçbir þeyden  haberi olmayan kiþiler, nükte dolu zor düðümleri çözüp tam bir cehalet ve  bilgisiz-
likle þairlerin önde gelenlerinin kimini yersiz yere övüp öne geçirmekte, kimini de kötüleyip kabul etmemek-
tedirler. Bu yüzden Osmanlý ülkesi þairlerinin eþsiz þiirleriyle tanýnan, halkýn dilinde þiirleri ve adlarý dolaþan-
larla, defter ve divanýyla tanýnýp þöhret olmamýþ faziletli þairleri bir tezkirede toplamak gerekti. Böylece bu
zümrenin doðru deðerlendirilmesi için bu hususta bir kitap yazýlmasý ve her birinin ölçü ve deðerinin orada
gösterilmesi þart oldu. Bu yolla sanattan anlayan dostlarýn inancý ve bilgili kiþilerin oy birliði ile imkânlar
ölçüsünde bu þairleri ad ve sanlarýyla bir tezkire hâline getirip þiirde kazandýklarý dereceye göre her birinin
deðer, liyakat, kudret ve yeterliliklerini, birbirlerinden meziyet ve üstün tutulma sebeplerini, edebî sanatlarýn
hangisi üzerinde baþarýlý olduklarýný ve ustalýk alanlarýný belirtmek istedim. Ayrýca her biri ne zaman doðmuþ-
tur, nerede yetiþmiþtir, þiir ve inþa alanýnda divan, risale, mesnevi ve makale olarak neleri yazmýþtýr, yazdým
diye bildirdiði eserler, kendi telifi, kendi buluþu mudur, yoksa baþka bir dilde yazýlmýþ eski þairlerin eser-
lerinden tercüme, çalýntý yahut iktibas mýdýr, bunlarý araþtýrdým.

Yazarýndýr:
Metâýna elin dellâl olanlar 
Geçinir hâce-i sahib-bidât

“Baþkasýnýn malýna tellallýk yapanlar, sermaye sahibi tüccar geçinir oldu.”

Türk Sanatçý (Ferrara, 1492)

a. Gezdiðiniz bir yer, yaþadýðýnýz bir olay veya sevdiðiniz bir kiþi hakkýndaki yazýnýzý okuyunuz.
Beðendiðiniz yazýlarý sýnýf panosuna asýnýz. 

b. Yazýnýzý  hazýrlarken anlattýðýnýz konunun hangi yönleri üzerinde durduðunuzu açýklayýnýz.

1. Metin

cc..   ÖÖğğrreett iiccii   MM eett iinnlleerr
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Çünkü zamanýn, günlerin, gecelerin geçmesiyle bilgisiyle tanýnmýþ pek çok þairin beyit, gazel, þöhret  ve
eserleri tamamen unutuldu ve adlarý sanlarý bu  geçici dünyada kaybolup gitti. Bu iþ sýrasýnda sýkýntýya girip
bir ömür harcadýklarý defter, divan, gönül alan mesneviler iþe yaramayan kâðýt yapraklarý gibi unutulmuþluk
köþesinde periþan ve ayaklar altýnda kalmýþtýr. Baðýþlamasý bol Allah’ýn yardýmýyla o kültürlü ve bilgili kiþiler
zümresini, unutulan ev köþelerinden, anýlma ve anlaþýlma alanýna çýkardým. Böylece onlarýn adlarýný yaþat-
mak ve anýlmalarýný, bu tezkire ile, bu yolla duaya mazhar olmalarýný istedim. Bu ön söz minvalince her biri-
nin meydana getirdiði eserleri ve yazdýðý þiir ve beyitleri çalýþýp çabalayarak bir bir buldum. Uzun süre bu
eserleri araþtýrdým, bu iþ için koþuþturdum. Türkçede þiir ve nesir olarak yazýlmýþ ne kadar divan, risale,
mesnevi ve makale varsa hepsini inceden inceye gözden geçirdim. Uzun bir süre de yaþlý, bilge kiþilerden
ve edebiyatla iliþkisi olanlardan sorup bazý bilgiler öðrendim. Bilgin sohbetlerinde, belið kiþilerin toplantýlarýn-
da mahal ve münasebetle okunan renkli gazelleri, dostlarýn gönül sayfalarýnda ve kültürlü kiþilerin içlerinde-
ki defterlerde yer alan seçkin þiirleri, Osmanlý ülkesi þairlerinin eserleriyle bir araya getirip her birinin güzel
matlalarýný, beðenilen maktalarýný, renkli ve makbul mesnevilerini, zevkle dinlenen manevi beyitlerini, yararlý
müfredlerini ve rubailerini, nazik latifelerini, þairlerin birbirleriyle yapýlmýþ olan güzel þakalaþmalarýný bu tez-
kireye yazdým. Her birinin inci saçan yeteneklerinin neticelerini, el deðmemiþ seçkin fikirlerini bu güzel mec-
muaya ve marifet defterine topladým. 

AHMEDÎ
-Allah rahmet eylesin-

Sivas’tandýr. Murat Han Gazi devrinde boy beyi olan Mîr Süleyman Þah’ýn maiyetindeki
þairlerden ve o dönemin bilgili kiþilerindendi. Ýskendername’yi adý geçen adýna söylemiþti. Bu
eserde, bâtýni ilimlerden, afaki ve enfüsi teþbih ve temsil ile geometri, astronomi, yýldýzlar ilmi
ve hikmetten çok mana ve marifeti bir araya getirip kullanmýþtýr. Ama þiirinde pek o kadar
zerafet, söz ve ifadelerinde hemen hiç güzellik yoktur. Rivayet edilir ki adý geçen kitap,
Ahmedî tarafýndan yazýldýktan sonra çaðýnýn ileri gelenlerine sunulmuþ ve hiç kabul görme-
miþ. Bu tarz þiirle bir kitaptansa fazlalýklardan arýndýrýlmýþ bir kaside tercih edilirdi, demiþler.
O da bu ayýplamadan kýrýlýp gücenerek büyük bir üzüntüye kapýlmýþ ve bu kýzgýnlýkla kendi-
sine bir hastalýk arýz olup sýhhati bozulmuþ. Meðer o sýrada merhum Þeyhî ile ayný odayý
paylaþan yakýn dost imiþler. Olan biteni Þeyhî’ye anlatmýþ ve böyle bir kitaptan bir temizce
kaside daha iyi olurdu, demelerini ona nakletmiþ. Bunun üzerine Þeyhî, o gece Ahmedî
adýna duruma uygun bir muhayyel kaside meydana getirmiþ. Ertesi gün Ahmedî, o bir gece-
lik kasideyi alýp erkâna gelmiþ. Kaside ileri gelenlere arz edilince bunlar þiiri büyük bir dikkat-
le gözden geçirmiþler. Görmüþler ki kaside beyitleri ile kitaptaki þiirlerin pek bir münasebeti
bulunmuyor, lafýz ve mana bakýmýndan ise aralarýnda hiçbir benzerlik yok. Eðer bu kaside
seninse o kitap senin deðildir, eðer kitap seninse kaside senin deðildir deyip aralarýnda aþýrý
bir farklýlýk yokken iki edebiyatçýnýn þiirlerini birbirinden ayýrýp seçmiþler. Meðer o zamanýn
ileri gelenleri, þiirden anlayan nüktedan kiþiler, anlama aþina ve izan sahibi insanlar imiþ.

Böyle zamanlar aydýn kiþilerin en mutlu aný ve bu gibi ulular marifet sahiplerinin saadetidir.
Ahmedî’nin Mîr Süleyman adýna mürettep divaný, çok sayýda kaside, terci ve gazeli vardýr. Þiir üslubu Þeyhî tarzý-

na yakýn ve ilk dönem þairleri vadisinde, Farsçadan tercüme, didaktik özelliktedir. Bu birkaç matla onundur. 
Matla: Fikr eyle mebde’in neredendir nedir me’âd 

Hem geldiðinden iþbu makâma nedir murâd 
"Geldiðin ve gidilecek yerin neresi olduðunu bir düþün, ayrýca bu makama geliþinin sebebi nedir onu da." 

Matla: Bî-bekâdýr bu menzil ey ahbâb 
Fettekullâhe ulu’l-elbâb

“Ey dost, bu menzil sonludur, geçicidir. Ey akýl sahipleri, Allah’tan korkunuz!”
Bu beyit de Ýskendername’sindendir. 

Beyit: Hâr-puþtun  hâr saklar cânýný 
Nermlik döker semûrun kanýný 

“Kirpinin canýný dikenler korur, yumuþaklýk ise samurun ölümü olur.”

Ayný anlama gelen bir baþka beyit:
“Savaþ ve barýþ yerinde gereklidir, gül yerinde gül, diken yerinde diken.”

Selman ile Zahîr’in kasidelerinin çoðunu Türkçeye çevirmiþ, yine týp alanýnda Mesâil-i Kanûn-ý Þifâ’yý manzum
olarak tercüme etmiþ ve muteber bir kitap yapmýþtýr. Sözün özü, þiiri ehliyetine, gazelleri marifetine göre deðildir. 

Latîfî Tezkiresi 
hzl.: Mustafa ÝSEN



205

Tezkirelerin
Kapsamý

Ahmedî

Memleketi
Yaþadýðý
Dönem Ýlmî Yönü Þairlik Yönü

Devrin Sanat
Bilinci

Eserleri ve
Eserlerinden

Örnekler
SONUÇ

1. Latîfî, tezkiresini oluþturmak için ne gibi çalýþmalar yapmýþtýr? Sözlü olarak ifade ediniz.

2. Latîfî’nin genel olarak þiir ve þair hakkýndaki düþünceleri nelerdir? Bu düþüncelere katýlýp katýl-
madýðýnýzý ifade ediniz.

3. Okuduðunuz metinde Ahmedî hakkýndaki en kapsamlý yargýyý tahtaya yazýnýz. Latifî’nin bu yargýya
hangi yardýmcý düþüncelerden hareketle ulaþtýðýný söyleyiniz.

4. Latifî’nin, tezkiresini Ahmedî’yi yermek için mi, övmek için mi yazdýðýný tartýþýnýz. Sonuçlarý def-
terinize yazýnýz.

5. Latîfî, þair Ahmedî’yi tanýtýrken aþaðýdaki gibi bir yöntem izlemiþtir. Bu yöntemi dikkate alarak Ahmedî
ile ilgili bilgileri þemaya yazýnýz.

6. a. Metni göz önünde bulundurarak tezkirelerde hangi konularýn iþlendiðini aþaðýdaki þemaya yazýnýz. 

b. Kitabýnýzýn birinci ünitesinde öðrendiðiniz edebiyat tarihinin kapsamý ile tezkirelerin kapsamý
arasýnda nasýl bir iliþki olduðunu belirleyerek defterinize yazýnýz.

Þairin 
Hayatýndan

Bir Kesit
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7. a. Latîfî Tezkiresi’nin 16. yüzyýlda  özgün metninden  alýnan aþaðýdaki paragrafý inceleyerek  bu
paragrafýn tezkirenin hangi bölümüne ait olduðunu belirleyiniz. 

b. Günümüz Türkçesine aktarýlmýþ metin ile bu paragraf arasýndaki dil ve anlatým özelliklerini
karþýlaþtýrýnýz. Sonuçlarý maddeler hâlinde tahtaya yazýnýz.

8. Latîfî Tezkiresi’nin, Latîfî’nin fikrî ve edebî yönüyle ilgili hangi ipuçlarýný verdiðini tartýþýnýz? Sonuçlarý
defterinize yazýnýz.

9. Siz bir tezkire yazsaydýnýz eserinizde hangi þairlere yer verirdiniz?

(210. sayfadaki 1. etkinliðe yöneliktir.)

Evliya Çelebi’nin Seyahatnâme’sinde yaþadýðýnýz þehri nasýl anlattýðýný araþtýrýnýz. Sonuçlarý defterinize
yazýnýz.

ÖZ ELEÞTÝRÝ TABLOSU
Bu bölümden önce tezkire

hakkýnda 
Bu bölümde tezkireyle ilgili

neler biliyordum? neler öðrendim? neleri kavrayamadým?

kavrayamadýklarýmý nasýl öðrenebilirim?

“Sivas’dandur. Murâd Han Gazî devrinde boy beglerinden Mîr Selmân'un mâdih ü vasýfý ve ol asrun
fâzýl-ý pür-maârifiydi. Ýskender-nâme'yi mezbûrun  nâmýna dimiþdür. Ve ilm-i bâtýnda âfâkî ve enfûsî teþbih
ü temsîl ile hikmet ü hendeseden ve ilm-i týbdan çok maânî ve maârif harc u derc itmiþdür. Ammâ nazmýn-
da ol kadar zerâfet ve elfâz u edâsýnda çendân letâfet yokdur. Rivâyet iderler ki kitâb-ý mezbûr, meskûre
diyüp ol asrun ayâný ve erkânýna arz itdükde hayyiz-i kabûle karîne olmayup bu gûne nazm ile bir kitâb-
dan bir parça kasîde evlâyýdý dimiþler.”
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SEYAHATNÂME

1050 (M 1640) TARÝHÝNDE  ÝSTANBUL’DAN BURSA’YA SEYAHATÝMÝZ,
GÖRDÜKLERÝMÝZ VE ÇEKTÝKLERÝMÝZ

Rüyamda peygamberi görüp “þefaat” yerine yanlýþlýkla “seya-
hat” dediðimin ertesi günü, sabahleyin Gedikpaþa semtindeki
eski dostum olan Okçuoðlu Ahmet Çelebi’nin evine gittim.
Gördüm ki büyük bir hazýrlýkla Bursa þehrine gitmeye karar ver-
miþ. Bana: “Kardeþim Evliya! Gel seninle yoldaþ olup beþ on gün
için eski payitaht olan Bursa þehrini görüp gezelim. Belki
mahzun gönlümüz þâd olur. Orada eski Osmanlý padiþahlarýnýn
mezarlarýný ziyaret edelim. Hele Emir Sultan Hazretleri’nin türbe-
sine yüz sürüp gönlümüzü aydýnlatalým.” deyince içime bir ateþ
düþtü. Hemen kabul ettim. Orada bulunanlar “Uðurlu olsun.
Saðlýcakla dönmek kýsmet olsun.” diye dua edip Fatiha okudu-
lar. Ben de hemen, babamýn ve annemin haberi olmadýðý hâlde
yirmi arkadaþla Eminönü’ne gelip bir Mudanya kayýðýna bindim.

Önce Galata Burnu’ndaki Kurþunlu Mahzen önünden Haliç’i
geçtik. Fýndýklý kasabasý önünde durarak birkaç tane tam usta gemi-
ci ile yolcularý gemimize aldýk. 1050 Muharremi’nin ilk Cumasý (27
Nisan 1640) idi. Kuþluk vaktinde uygun gündür diye gemiciler bir
yere gelerek seren çekip demir aldýlar. Levendler “Hüdâ âsân ede.”
diye Fatiha okudular. Pupa yelken Saray Burnu akýntýsýný ve gird-
abýný geçip yelkeni Bursa’ya doðru açtýk.

Ýpek Diyarý ve Taht Þehri Bursa

Kalesini kimin yaptýðý belli deðildir. Kalenin temeli yalçýn kaya üzerine kurulmuþtur. Þekli kareden uzun-
cadýr. Uzuncasý, doðudan batýya olan yönüdür. Kuzey yönü yüksek olduðu gibi altý da uçurumdur. Üç
tarafýnda asla hendek yoktur. Pýnarbaþý, Deðirmenler Mahallesi, Leben Mahallesi taraflarý derin hendektir.
Zamanla hendekleri imar edilmemiþtir.

Celâli Kara Yazýcý, Arap Said, Kalenderoðlu adlý eþkiyalar kuþatarak hendeklerini toprakla doldur-
muþlardýr. Ama kalenin dört çevre temelinde gözüken taþlardan her biri hamam kubbesi kadardýr. Bu da
gösteriyor ki kale, insanoðlu yapýsý deðildir.

Kale, sonralarý Ýzmir Kralý Kadýn “Fidka” (Kýdafa) nýn eline girmiþ, bazý burçlarý ve kuleleri tamir edilmiþ
olduðundan üzerinde Yunan dilince tarihleri vardýr.

Kale, Keþiþ Daðý’nýn eteðinde olduðundan lodos ve doðu rüzgârlarýndan emindir. Þehrin evleri kuzey
tarafýna bakar. Bu evlerin pencerelerinden Filedar Ovasý, bukalemun resmi gibi gözükür. Kalenin çevresi
10.000 adýmdýr. 6000 bedeni, 67 kulesi, 5 kapýsý vardýr. Güney tarafýna açýlanlarý; Pýnarbaþý, Zindan
Kapýlarý’dýr. Batýya açýlanlar; Kaplýca, Balýkpazarý Kapýlarý’dýr.

Kale uzun müddet Rumlar elinde kalmýþtý. Konya’daki Selçuklular yedi defa, yediþer sekizer ay kuþat-
mýþlarsa da kýþ geldiðinden bezginlik getirerek Konya’ya geri dönmüþlerdir.

Beyliði zamanýnda Osmancýk dahi üç defa kuþatmýþ, üçünde de fethedemeden dönmüþtür. Sonra kendisi nikris
(damla) hastalýðýna tutulup oðlu Orhan Gazi’yi 80.000 askerle Bursa’ya göndermiþtir. Onlar da kuþatarak Kaplýca
tarafýnda, Pýnarbaþý’nda birer büyük kule yapmaya baþlayýp yedi ayda bitirebilmiþler. Sonra tekrar kuþatmaya
baþlamýþlar; Kaplýca tarafýndan Orhan Bey, Pýnarbaþý tarafýndan kardeþinin oðlu Temür Bey, dað tarafýndan
Balabancýk Bey kuþatarak kâfirleri son derecede sýkýþtýrmýþlar, dýþardan gelen imdatçýlarý kýlýçtan geçirmiþlerdir. O
sýrada kaleye sýðýnmýþ kâfirlerde kýtlýk olmuþ, nihayet bir yýl kuþatmadan sonra kale “vere” ile Orhan Gazi’ye teslim
edilmiþtir. Tarihi 726’dýr (8 Aralýk 1325 - 26 Kasým 1326). Orhan Gazi seðirterek babasýna vardýkta onu ölüm hâlinde
bulmuþ, “Müjde, Bursa fetholundu!” der demez Osman Gazi ruhunu teslim etmiþtir.

2. Metin

UNESCO 2011 Evliya Çelebi Yılı Dolayısıyla
Hazırlanan Afiş
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Orhan Gazi, Bursa’ya gelerek müstakil padiþah olmuþtur. Osman Gazi, Ýç Kale’de gömülmüþtür. Ulu
ziyaretgâhtýr. Babasý Ertuðrul Gazi’nin beðliðinde yetmiþ tane þehir fethetmiþtir. Önce Akça Koca’nýn eliyle
Kocaeli fethedilmiþtir. Ýkinci olarak Ýznik civarýnda Yalakabad.

Osman Gazi, seyidlerden Þeyh Ede Balý’nýn kýzýný almýþ, Orhan Gazi o kýzdan doðmuþtur. Orhan
Gazi’nin ilk hutbesini Ede Balý’nýn akrabasýndan Dursun Fakih okumuþtur.

Bursa yeni fetholunduðundan Kayseri, Konya, Niðde, Aydýn, Saruhan, Larende, Darende, Maraþ
taraflarýndan Müslümanlar gelip oturdular.

Orhan, denizler kadar askerle düþmanlarýna þahin yuvasýndan süzülüp intikam aldý, ganimetle Bursa’yý
mamur etti. Belh, Buhara, Horasan taraflarýndan nice erenler gelip yerleþtiler. Bu anda dahi Bursa mamur
olmaktadýr.

…
Irgandý Köprüsü: Bursa’nýn bir çarþýsý da Gök

Dere’deki Irgandý Köprüsü üzerindedir ki saðlý sollu
200 kadar dükkândýr. Hücrelerinin pencereleri, alt-
larýndan geçen Gök Dere’ye bakar. Bu köprü
dükkânlarýnýn üzeri, bütün tonoz kemerlerle
yapýlmýþ olup kurþunla kaplýdýr. Bu köprünün iki
baþýnda kale kapýlarý gibi demir kapýlar üzerinde
mazgal delikleri vardýr. Kapýlar kapanýrsa baþka bir
yerden girmek mümkün deðildir.

Köprünün bir tarafý boþtur. Han gibi misafirhane
olup at baðlanýr. Anadolu’da, Arabistan’da ve
Acemistan’da bir gözlü, meþhur, göðe yükselmiþ
büyük köprülerin biri de budur.

Irgandý Köprüsü’nün yapýlmasýnýn sebebi:
Türkçede “ýrgandý”, “sallandý” manasýnadýr. 729
yýlýnda Orhan Gazi, Bursa’yý fethetmiþtir. O sýrada
Tanrý uðruna savaþan yiðitlerden biri, hamama
giderken bu köprü yerinde “Çýkayým mý, geleyim
mi?” gibi bir ses iþitir. Gazi hemen kýlýç çekip “Çýk bakalým, ne yapabilirsin?” diyerek sesin geldiði yere bir
kýlýç vurunca vurduðu yerden gürleyip büyük bir hazine meydana çýkarak yer ýrgalanýp sallanýr, sarsýlýr.
Gazi hayrette kalarak þaþýrýr, iki yanýna bakarak ne görse iyi? Derenin içi Kýdafa sikkeli altýnlarla dolu.
Hemen koþarak Orhan Gazi’ye baþýndan geçenleri anlatýr. O da: “Ne hayýr ettin? Allah sana kýsmet etmiþ.
Git, Bursa’da hayrata sarf et.” diye emreder. Savaþçý, bütün malý evine taþýyarak onda birini devlet hazi-
nesine verdikten sonra kalaný ile büyük bir köprü yaptýrýr, iþte Irgandý Köprüsü denmesinin sebebi budur.

Bursa’nýn içinde ve dýþýnda küçük büyük 40 kadar köprü vardýr.
Çarþýlarýnda, dükkânlar üzerinde üzüm asmalarý olup salkým salkým üzüm avizeleriyle süslüdür. Baþtan

baþa asmalarla bezenmiþ pazarlardýr.
Bazý meydancýklarda çýnar ve salkým söðütlerle süslü sokaklarý vardýr. Bu þehir öyle cennet baðý gibi

bahçeli bir þehirdir ki “47.000 kadar bað, bahçe, bostan, gülistaný vardýr.” diye yazýlmýþtýr.
Aþaðý þehrin her evinde birer aðaçlý bahçe bulunduðu gibi her birinde de mutlaka havuz ve þadýrvan

vardýr.
Bursalýlar

Nice bin samur kürklü, muhteþem, çok zengin tüccarlarý ve bilginleri vardýr. Birtakýmý da ileri gelenlerdir
ki at sahibi, hanedandan hizmet ehilleridir. Birtakýmý çarþý ve pazarda sanat sahipleridir. Güçleri yettiði
kadar türlü türlü güzel elbiseler giyerler. 

Burasý Anadolu topraðý olduðundan lehçeleri Aral lehçesine yakýndýr. Mesela “Ahmed Çelebi” yerine
“Ehmet Çebü”, “Mehmed Çelebi” yerine “Memet Çebü”, “Ýsmail” yerine “Ismýl”, “Cafer” yerine “Cafar” derler.
Daha nice bilinmedik sözleri vardýr ama bazý þehir çocuklarý vardýr ki söz ebesi, rind, arif, nükteci çelebil-
erdir. Bütün halký, yabancý dostu, gezmeyi sever, hoþ konuþan adamlardýr. Çok defa kazançlarý ipektendir.

Bursa, dördüncü iklimdendir. Suyunun ve havasýnýn güzelliðinden halkýnýn yüzleri kýrmýzýdýr. Fakat
lodos rüzgârý tarafýný Keþiþ Daðý örtmekle o rüzgârlarda havasý aðýrdýr. Güzel erkek ve kadýnlarý gayet çok-
tur. Þairler bu yüzden “Þehrengizler” yazmýþlardýr. Kadýnlarý güzellikte, tenasüpte ileridir. Sözleri de boylarý
gibi biçimlidir. Gür saç örgüleriyle þairlerin akýllarýný çelerler. Baþka diyar kadýnlarýnda böyle bir þey yoktur.

Irgandý Köprüsü, Bursa
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Burada erkekler o kadar çok yaþar ki kuvveti gider, biçimi gider, konuþmadan kalýr, yine de yaþar.
Halký, ince endamlý, gümüþ bedenli, sevimli kimselerdir. Konuþsalar gayet güzel söz ettiklerinden

insana tesir edip gönül ferahlýðý verir. Çünkü her biri bir üstattan feyz almýþ kimselerdir.
Ýstanbul’a Dönüþ

6 Safer 1050'de (28 Mayýs 1640) velinimetlerimizle vedalaþtýk. Nicesi de dostluk   göstererek atlara
binip arkadaþýmýz Okçuoðlu Ahmed Aða ile birlikte benimle Nilüfer Köprüsü'ne geldi. Orada, gelenlere
veda ederek dört saatte yine Mudanya kasabasýna vardýk. Orada hayvanlarýmýzý Bursa ileri gelenlerinin
hademelerine teslim ederek bir hafif yüklü gemiye bindik. Günün uygun zamanýnda yola çýkýp denizin dal-
galarýna kapýlarak sallana sallana çalkalanýp bir günde canýmýzdan bezmiþ olduðumuz hâlde Bozburun
Ýskelesi'ne geldik.

Eski zamanda, mamur ve ticaretgâh bir iskele imiþ. Amansýz bir girdabýn olduðu yerde bulunduðundan
gelen gemiciler girdap korkusuna düþerek beþ on gün yahut bir iki ay yatarlar. Ýþte burada bekleye bek-
leye býkan tayfalarýn ve tüccarlarýn bedduasý eseri olarak burasý harap olmuþ ve olmakta bulunmuþtur.

Ýskele baþýnda bir han, birkaç misafirhane, küçük bir cami ile birkaç bakkal dükkâný, ekmekçi ve boza-
cý dükkânlarý var. Baþka bir bina yoktur. Lakin dört çevresinin bað ve bahçeleri çoktur.

Ýskele baþýndaki caminin kapýsýnda ve duvarlarýnda misafirlerin þikâyet yazýlarýndan bir harf yazacak
boþ yer kalmamýþtýr. Bir gemi bu girdaptan geçmeden kurtulamaz. Türlü türlü yazýlar görmek isteyenler
Bozburun'a gelip duvarlarý seyretsinler:

“Dâd elinden Bozburun,
Feryat elinden Bozburun!
Bekleye bekleye seni
Kalmadý aðýz, burun.”

Yahut: “Ey belalý Bozburun! Feryat elinden, ah,
dâd.” gibi nice manzumeler vardýr ki okuyanlar gülme-
den hayran kalýr. Ben dahi iki gün bu hâl ile bekledim.
Nihayet zarif, kibar 15 kiþi bir yere geldik. Silahlarýmýzý
kemendimize baðlayarak karadan yola düþtük. 3000
adým kadar gittikten sonra Armutlu nahiyesine vardýk.

Armutlu kasabasý nahiyedir. Naip oturur. Subaþýsý
Bursa tarafýndandýr. Kasaba düz bir ovada, baðlý bahçeli,
çevresi armut bahçeleriyle süslü, mamur bir yerdir. Onun
için Armutlu derler. 300 kadar mamur evi vardýr ki hepsi
kiremitle örtülüdür. Bir camisi, bir hamamý, bir haný, on kadar dükkâný vardýr. Suyu ve havasý gayet güzeldir.

Bir gece orada  misafir kalýp sabahleyin gemicilerin haber vermesiyle acele kýyýya gelip yine gemiye
bindik. Tanrý'ya hamd olsun hafif batý rüzgârýyla Bozburun girdabýnda kurtulup yelken açarak Katýrlý adlý
daðýn dibinden Bababurnu adlý yerde Baba Sultan ruhuna Fatiha okuduk. Denizde 50 mil kadar ilerledik-
ten sonra hava gayet elveriþli olarak sütliman hâline geldi. Herkes hayrette kaldý. Bir ara denizde serseri
gezdik. Sonra rüzgârýn uygun esmediðini görerek gemimizi rüzgâra uydurduk.

...
Nihayet 15 Safer 1050'de (6 Haziran 1640) Ýstanbul'a girdik.
Ben o gün evimize varýp babamýn ve anamýn ellerini öperek huzurlarýnda durunca babam: “Safa geldin

Bursa seyyahý, safa geldin.” dedi. Hâlbuki nereye gittiðimden kimsenin haberi yoktu. “Sultaným! Bursa'da
olduðumu nereden bildiniz.” dedim. Dedi ki: “Sen 1050 muharreminin aþurasýnda (2 Mayýs 1640) kay-
bolduðun gece ben nice dualar okudum. Gece rüyamda seni gördüm. Bursa'da Emir Sultan zaviyesinde
ruhaniyetinden yardým dileyerek seyahat rica edip aðlýyordun. O gece bana nice hâl ehli canlar rica edip
senin seyahate gitmekliðin için izin istediler. Ben de o gece hepsinin rýzasý ile sana izin verdim. Fatiha
okuduk. Gel imdi oðul! Bundan sonra sana seyahat göründü. Tanrý mübarek eyleye. Ama sana öðüdüm
var.” diye elime yapýþýp karþýsýnda ayaküstü durdurdu. Sað eliyle sol kulaðýmý burarak uzun bir öðüt verdi.
Sonunda  da enseme bir pehlivan sillesi vurup kulaðýmý burdu. “Yürü, sonun hayýr olsun!” dedi.

Evliya Çelebi - Seyahatnâme
hzl.: Hüseyin Nihal ATSIZ
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1. Evliya Çelebi seyahatname yazmaya nasýl karar vermiþtir? Sözlü olarak ifade ediniz.

2. Evliya Çelebi eserini yazarken belli bir yöntem izlemiþ midir? Söyleyiniz.

3. Evliya Çelebi'nin anlatýmýyla zihninizde oluþan Bursa'yý bir resimle ifade ediniz.

4. a. Aþaðýda Seyahatnâme'den alýnan özgün bir bölüm verilmiþtir. Metin parçasýndan hareketle döne-
min  dil ve anlatým özelliklerini belirleyiniz. Sonuçlarý maddeler hâlinde defterinize yazýnýz. 

“Erzurum gerçi þiddet-i þitâ kânýdýr. Ama müþebbek bostanlarý vefret üzre olup kavunu, karpuzu,
lahana ve  badincaný, çiriþi çok olur. “Vâsi'atü'l- aktâr, rahîsatü'l es'ar” didikleri yer tam burasýdýr.

Hattâ efvâh-ý nâsda þöylece darb-ý meseldür: Bir derviþe:
“Kandan gelürsin?” dimiþler.
“Berf rahmetinden gelirem.” dimiþ.
“O ne diyardýr?" dimiþler.
“Soðuktan ere zalûm olan Erzurum'dur.“ dimiþ!
“Anda, yaz olduðuna rast geldin mi?” dimiþler.
“Vallâhi, on bir ay yiðirmi tokuz gün sâkin oldum. Halk, hep yaz gelecek didiler. Ben göremedim.” dimiþ!”

b. Yukarýdaki metin parçasýnda anlamýný bilmediðiniz sözcükleri belirleyerek sözcüklerin anlamlarýný
sözlükten bulunuz. Metin parçasýný Türkiye Türkçesi’ne aktararak defterinize yazýnýz.

5. Okuduðunuz metin parçasýndan hareketle Evliya Çelebi hakkýnda çýkarýmlarda bulununuz. Çýkarým-
larýnýzý aþaðýdaki þemaya yazýnýz.

EVLÝYA ÇELEBÝ

( 213. sayfadaki 1. etkinliðe yöneliktir.)

Kâtip Çelebi hakkýnda bir biyografi çalýþmasý hazýrlayýnýz.

Yaþadýðýnýz þehrin, Seyahatnâme’de nasýl anlatýldýðýný araþtýrma sonuçlarýndan hareketle defterinize
yazýnýz.
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TUHFETÜ’L - AHYÂR FÝ’L - HÝKEM VE’L - EMSÂL VE’L - EÞ’ÂR 
(HÝKMETLER, MESELLER VE ÞÝÝRLER HAKKINDA ULULARA ARMAÐAN)

Ýnsan 

Denir ki insan küçük âlemdir ve büyük âlemde yani kainatta ne varsa  onda da vardýr. Yerden göðe
kadar ne varsa benzeri onun küçüðü olan insanda da vardýr. Tek tek her insan bir büyük âlemdir. Güneþin
ýþýðý, ayýn nuru, gecenin karanlýðý, havanýn inceliði, suyun berraklýðý, daðlarýn yoðunluðu, aslanýn cesareti,
eþeðin sabrý, domuzun hýrsý, karganýn ihtiyatý, tilkinin kurnazlýðý, alýcý kuþun korkaklýðý ve daha bunun gibi
ne varsa… Ýnsan, ruh ve bedenden meydana gelmiþ bir bütündür. Kendisine
akýl ve dil verilmiþtir. Dýþ yüzü duyularla süslenmiþtir, içi de takva ile.
Gýdalanýp büyümesi bakýmýndan ona bitki denir; duyup hareket
etmesi yönünden hayvan diye adlanýr; eþyanýn gerçeklerini bilme-
si cihetinden de melek adýný almýþtýr. Himmetini bu yönlerden
hangi yöne sarf ederse ona katýlýr, yani bitki, hayvan veya
melek olur. Bedende ruh, bir ülkede vali gibidir. Ýnsanýn
melekeleri ve azasý da onun kullarý yerindedir. Onlar bedene
hükmederler. Beden þehirdir, kalp ise bu þehrin merkezidir.
Akýl þefkatli ve iyi öðütler veren bir vezir gibidir. Öfke ise
münafýk bir veziri andýrýr, görünüþte öðüt verir ama iç yüzde
düþmandýr ve onun âdeti daima akýlla kavga etmektir, aklýn
durduðu yer kalptir, hayal etme melekesinin yeri ise dimaðýn
ön kýsmýdýr ki hazinedar gibidir, dil de tercüman gibi, beþ
duyu ise habercidirler ve bunlarýn ortak duygusuna yol verir.
Akýl, bunlarý hazinedara teslim eder, hazinedar da bunlarý,
memleket iþlerinde tedbir almak üzere ihtiyacý olduðu bir
zamanda kullanmasý için saklar.

Ýnsanýn Üstünlüðü

Ýnsan ruh ve beden bakýmýndan bütün hayvanlara üstündür. Ruh bakýmýnýndan üstünlüðü, düþün-
me melekesi iledir ki bununla insanda akýl, bilgi, hikmet ve tedbir görülür. Hayvanlar ise duyup tahayyül
etse de onlarda düþünme olmadýðý gibi bilinen vasýtasýyla bilinmeyeni çýkarma gücü yoktur, gerçi bazýlarý
tahayyül edilen sanatlarý öðrenir, bu yolda en kuvvetlileri fil ve maymundur.

Ýnsanýn beden bakýmýndan üstünlüðüne gelince onda iþleyen bir el vardýr, konuþan dil vardýr ve
boyunun dik oluþu, bu dünyada ne varsa hepsine hâkim olduðunun delilidir. Allahu Taâlâ bu hususta “Biz
insaný ahsen-i takvîm üzere yarattýk.” ayet-i kerimesiyle ve “Sûret verdik ve sûretlerinizi güzel kýldýk.”
ayet-i  kerimesiyle tembihte bulunmuþtur. Bu “ahsen-i takvîm” tabiriyle yalnýz yüz ve beden güzelliðini deðil,
ayný zamanda akýl cihetinden sûretini de kastetmiþtir, yani iç güzelliðini. Allah’ýn insaný þerefli kýlmasý da
iþte bu yüzdendir, yani dýþ ve iç güzellikleriyledir, bundan dolayý da “Biz âdemoðlunu yüce kýldýk.” buyur-
muþtur.

3. Metin

Kâtip Çelebi
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Ýnsanýn Ýmtiyazý 

Ýnsan, insan olmakla kainatýn en üstün
yaratýðý olmuþsa da bu þarta baðlýdýr, insan bu
þarta riayet etmekle insandýr, bu da ilim ve
saðlam ameldir. Ýlim ve saðlam amel ne kadar
fazla olursa o kadar yüce olur. Bundan dolayý
“Ýnsanýn deðeri ilimlerden ve güzel amellerden
bildiði þeylerdedir.” demiþlerdir. 

Ama insan yeme, içme ve zürriyet
bakýmýndan bitkidir, duymasý ve hareket
etmesi yönünden hayvandýr, suret cihetinden
duvardaki nakýþ gibidir. Onun, öteki yaratýklar-
dan ayrýlmasý söz söylemekle, konuþma
gücünün fazla olduðu nispette ve onun icap
ettiði kadar baþkalarýna üstündür.

Ýnsan, hayvanla melek arasýnda bir
terkipten meydana geldiði için yüce ve aþaðý iki cevher arasýnda ortada bulunmaktadýr. Bundan dolayý
Allahu Taâlâ “Biz ona iki yol gösterdik.” buyurmuþtur ki bunlar; bir yönden akýl ve heva, bir cihetten ahiret
ve dünya, bir yüzden hidayet ve delalet, bir baþka taraftan Allah'a kul olma ve þeytana kul olmak, aydýnlýk
ve karanlýk, yani fazilet ve kusur ve hayat ile ölüm yollarýdýr. Allah'ýn kendisine doðru yolu gösterdiði ve
gayeye uluþmak için kuvvet verdiði kimse, kendini idare etmiþ, içini dýþýný temiz tutmuþsa kötülüklerden
kurtulup murada ermiþtir.

Ýnsanlýk 

Bu, insana mahsus olan zâti faziletlerin bütünüdür. Ýnsan, bunu elde ettiði nispette onu hak eder.
Ýnsanlarýn içinde bir kimse yükselip tâ göklere ulaþsa, insanlýk derecesinde bu yüksekliðinden dolayý,
büyük bir melek tasavvur edecek olursak iþte tam budur. Bunun hakkýnda Allahu Taâlâ “Bu olsa olsa
melektir.” buyurmuþtur. Yine bir insan, alçalýp alçalýp da hayvanlarýn sýrasýna inse, iki ayak üzerine duran,
konuþan bir köpek veya eþek tasavvur edecek olursak, o da iþte budur -insanlýktan soyunup çýkmasý
bakýmýndan- sonra bu iksinin ortasýnda olan bir baþka tip vardýr ki o insanlýk derecelerinden çoðuna sahip
bir mevkide bulunur. Ýnsanlýk kelimesinin taþýdýðý mana, ahlak ile güzel hareketlerden ibarettir. Bunun kötü
taraflarýna gelince insan bunda hayvanlarla ve þeytanla müþterektir. Bukrat'a (Hipokrat) “Ýnsanlýk nedir?”
diye sormuþlar, “Yüksek mevkide iken tevazu göstermek, fakir olduðu hâlde cömertlik etmek ve baþa kak-
madan iyilikte bulunmaktýr.” diye cevap vermiþ.

Kâtip Çelebi’den Seçmeler
hzl.: Orhan Þaik Gökyay 

Altýn ve Deðerli Taþlarla Süslü Kitap Cildi 
(Osmanlý Dönemi)
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2. Metne göre aþaðýdaki þekli yorumlayýnýz.

Ý

N

S

A

N

MELEK

HAYVAN
BÝTKÝ

1. Metin parçasýna göre insan hangi kavramlarla
ifade edilmiþtir. Aþaðýdaki kavram haritasýna yazýnýz.

ÝNSAN

En Kapsamlý Yargý

Ýnsan

Ýnsanýn Üstünlüðü

Ýnsanýn Ýmtiyazý

Ýnsanl ýk 

3. Bukrat’ýn (Hipokrat) insanlýkla ilgili tanýmý nedir? Bu tanýma katýlýyor musunuz? Neden?

4. Kâtip Çelebi duygu ve düþüncelerini anlatýrken aþaðýdaki gibi bir sýralama yapsaydý nasýl bir sonuç
ortaya çýkardý? Sözlü olarak ifade ediniz.

Ýnsanlýk Ýnsanýn Ýmtiyazý Ýnsan Ýnsanýn Üstünlüðü 

5. Yazar, soyut varlýklarý nasýl somutlaþtýrmýþtýr? Yazarýn böyle bir anlatýmý tercih etmesinin sebebi ne
olabilir? Tartýþýnýz. Sonuçlarý defterinize yazýnýz.

6. Yazar düþüncelerini ispat etmek için nelere baþvurmuþtur? Yazarýn böyle bir  anlatýmý tercih
etmesinin sebebini metin parçasýndan örnekler vererek defterinize yazýnýz.

7.  a. Metin parçasýnýn her bölümündan çýkardýðýnýz en kapsamlý yargýyý aþaðýdaki tabloya yazýnýz. 

b. Yukarýdaki ana düþüncelere ulaþmanýzý saðlayan yardýmcý düþünceleri tespit ederek tahtaya yazýnýz.

8. Yazarýn hangi tespiti sizin için daha ilgi çekicidir? Neden?

9. Kâtip Çelebi günümüzde yaþamýþ olsaydý “insan” kavramýyla ilgili baþka neler yazardý? Sözlü olarak
ifade ediniz. 

Kâtip Çelebi hakkýnda hazýrladýðýnýz  biyografilerden en uygun çalýþmayý sýnýf panosuna asýnýz.
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1. Aþaðýda Klasik Türk Edebiyatý nesrine ait özgün metin parçalarý verilmiþtir. Bu metinleri konularý ve
nesir türleri bakýmýndan gruplandýrýnýz. Sonuçlarý metinlerin sonunda verilen tabloya yazýnýz. 

ÞÝKÂYETNÂME

“Selâm virdüm rüþvet degüldür diyü almadýlar, hüküm göterdüm fâ’idesüzdür diyü mültefit olmadýlar.
Egerçi zâhirde sûret-i itâ’at gösterdiler ammâ zebân-ý hâl ile cemî-i suâlüme cevâb virdiler. 

Dedüm: ‘Yâ eyyüha’l-eshâb’ bu ne fi’l-i hatâ ve çîn-i ebrûdur. 
Dediler: Muttasýl âdetümüz budur. 
Dedüm: Benüm ve re’âyetüm vâcib görmiþler ve bana berât-ý tekaaüd vermiþler ki

evkaafdan hemîþe behre-mend olam ve pâdiþâha ferâgatle du’â kýlam. 
Dediler: Ey miskîn senün mezâlimüne girmiþler sana sermâye-i tereddüd ver-

miþler ki müdâm bî-fâ’ide cidâl idesin ve nâ-mübârek yüzler görüp nâ-mülâyim sözler
iþidesin. 

Dedüm: Berâtümün masmûný niçün sûret bulmaz. 
Dediler: Zevâyiddür husûli mümkin olmaz. 
Dedüm: Böyle evkaaf zevâyidsüz olur mý? 
Dediler: Zarûriyyât-ý âsitâneden ziyâde kalursa bizden kalur mý? 
Dedüm: Vakýf mâlin ziyâde tasarruf itmek vebâldür. 
Dediler: Akçemüzle satun almýþuz, bize helâldür. 
Dedüm: Hisâb alsalar bu sülûkünüzün fesâdý bulunur. 
Dediler: Bu hisâb kýyâmette alýnur.
Dedüm: Dünyâda dahý hisâb olur zîrâ haberin iþitmiþüz. 
Dediler: Andan dahý bâkümüz yokdur kâtibleri râzî itmiþüz. 

Gördüm ki su’âlüme cevâbdan gayrý nesne virmezler ve bu berât ile hâcetüm revâ görmezler nâçâr terk-
i mücâdele kýldum ve me’yûs u mahrûm  gûþe-i ‘uzletüme çekildüm.”

Fuzûlî

ZÝYÂFET-Ý SULTÂN AHMED HAN DER-CÂMÝ-Ý CEDÎD

At meydanýnda yedi seneden beri binâsýna sarf-ý makdûr olunan câmi-i þerîfin kubbesi tamâm olup
kilitlenicek, vakit gelmegle sene-i mezbûre cemâziye’l-âhiresinin dördüncü günü câmi-i mezbûr sahasýnda
otaklar kurulup taht-ý pâdiþâhî vaz’ olundu. Cümle vüzerâ ve ulemâ ve erkân-ý devlet dâvet ve âli ziyâfet
tertîb olunduktan sonra her biri serây-ý âmireye varýp, hil’atlanýp, pâdiþâh önüne düþüp otaða getürdiler.
Evvelâ sadrazam vüzerâ ile girip tehniyet, ba’dehû þeyhülislâm vesâir ulemâ ve meþâyih girip takbîl-i
dâmen-i pâdiþâhî itdiler. Bin kadar hil’at ve sof giydirildi. Ýki þehzâdeler mücevveze ile cânib-i yemînde
ayag üzere dururlar idi.

Nâimâ
Bursevîdür. Lâubâli þûh-tab kimesne oldýgý  eclden beyne’n-nâs “Delü Birâder” dimekle meþhûrdur.

Tedrîsden tekaaüd itmiþ merd-i kâmil ü fâzýldur. Ammâ hicv ü hezele tab-ý þûhý gâyetde mâil idi. Sâbýkaa
þehzâdelerden Sultân Korkut’a takarrub idüp te’lîfâtýnun mukaabilecisi iken ehass-ý havâs olan Piyâle Beg
nâmýna Elfiyye ve Þelfiyye tarzýnda  Dâfiü’l-Gumûm adlu bir kitâb-ý meserret-meâb tertîb idüp, bâb-ý
cemâ’ide ve ittisâl-i ictimâ’ide zevk-âmiz ve þehvet-engîz latîfe ve þîrîn hikâyeler irâd itmiþdür.

Latîfî
SENE ERBAA AÞERE VE ELF SERDÂRÎ-Ý MEHMED PAÞA BE-CÂNÝB-Ý ESTERGON

Çün serhad-i Engürüs ahvâli tashih olunmak ehemm-i mühimmat idi. Vezîr-i a’zam Mehmed Paþa ‘asâkir-i
mansûraya girü serdâr ta’yin ve Estergon fethi maksûd-ý pâdiþâhî idüði tebyîn olundukdan sonra Yeniçeri aðasý
Týrnakçý biraderi Hasan Aða ile me’mûr olup, sene-i sâbika Zi’l-hiccesinin yiðirmi yedinci günü yevmü’l-isneynde
azîm alay ile Dârü’s-saltanatdan çýkup Dâvud Paþa menziline nüzul eyledi. Abdülbâki Efendi sefer defterdarý olup
Etmekçi-zâde Rum iline tahsile gönderildi. Sûfî Sinan Paþa devletde kâ’im-i makam ta’yîn olunup Dâvud Paþa
Kastamonu muhafazasýna me’mûr oldý. Nasûh Paþa dahi Anadolu’da serdâr ve muhâfýz-ý memâlik-i mahrûse vü
diyar kýlýndý. Vezîr-i a’zam bir hafta Dâvud Paþa’da eðlenüp Muharremü’l-harâmýn üçüncü güni yevmü’s-sebtde
nehzat ve serhad canibine azîmet eyledi ve Safer evâhirinde Belgýrad’a vâsýl olup, esbâb-ý seferi tekmilden sonra
Rebi’ü’l-evvelin dördüncü güni Zamun sahrasýndan Budin canibine teveccüh itdi.

Kâtip Çelebi

Fuzûlî (Âþýk Çelebi Tezkiresi)
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MERHÛM SULTÂN  SÜLEYMÂN HÂN  ZAMÂNINDA OLAN  ÝHTÝLÂLÝ BEYÂN ÝDER

Sa'adetlü Pâdiþâh-ý zýllü'l-lâh hazretlerinin zamîr-i münirleri ki mir'ât-ý cihan-nümâ-yý ilâhîdir, hafî
olmaya ki merhûm ve maðfûrun leh Sultân Süleymân Han zamân-ý þeriflerinde ihtilâl-ý âleme ba'is olan
mâddelerin evvelkisi budur ki bi-nefsihi divân eylemegi ref' eyledi. Giderek þöyle oldý ki erbâb-ý seyfi degül
begler ve begler begleri bile  pâdiþâha bilinmeden kaldý. Ýkinci sebep budur ki harem-i hâs huddâmýndan
silâhtarý olan Ýbrahim Paþayý def'aten vezir-i azâm idüp evvelki kâideyi gözetmedi. Giderek her pâdiþâh
mahsûs bendelerini ilerü çeküp az zamânda  vezîr-i a'zam itmekle ol makûlelerin ahvâl-ý âleme vukûflarý
olmayup tazelige ve iltifât-ý pâdiþâhîye maðrûr olmagla vukûfý olanlara dahý suâl itmege tenezzül eyleme-
yüp gafletleri kemâlde olmagýn âlemin intizâmý bozuldu.

Koçi Bey
DÜRRETÜ'T - TÂC

"Ol eyyâmda âyin-i senâdîd-i Kureyþ bu idi ki evlâdýn kerâim-i murzi'ât-ý kabâile virüp kendileri ezvâc-ý tâhirât
ve zenân-ý  tayyibât ile fârig'ül-bâl günûde-i firâþ-ý kurbet olurlar idi ve te'affün-i hevâ-yý þiâb ve harâret-i rîk-i bat-
hâdan gül-i nev-bahâr-ý ömr-i nâzenîn olan etfâl-i nâz-perver ve hurd-sâli hevâ-zede-i sumûm-ý helâk olmakdan
sakunurlardý. Binâenaleyh fasl-ý bahâr u hazânda havâleniþîn-i Kâ'betu'llâh olan zenân-ý kabâil Mekke'ye gelüp
etfâl-i Kureyþiyâný alup her birin zýll-ý refref-i hargâhda bedeviyâne terbiyet idüp hengâm-ý rýzâ hitâm-ý fitâma yit-
dükde yine getürüp teslîm-i âbâ vü ümmehât iderler idi." 

Veysî

HAMSE
“Cebâbire-i ümerâ-i zâlim-týynetden kalem-rev-i Arnebûdde sâlhâ râyet-efrâz-ý istilâ olan râizü'l-

hayl-i haylâ Pîrî Paþazâde nâm mîrlivâ-i sâhib-istilâ mürtekib oldugý mekkâre-i bî-hisâb Haccâc-pesendün
bazý resîde-i sem-i hümâyûn-ý zýll-ý Ýlâhî oldukda cümleden Delvine ahâlisini kâffeten vetîre-i katl-i âm
üzere küþte-i þemþîr-i kahr idüp ashâb-ý seyf ü kalemden iki bin mikdârý nâmdâr sâhib-hânedân-ý mihmân-
dost ve müsâfir-nevâzý arza-ý tîg-ý hasâret ve nisvân-ý hacleniþîn-i ismet-serâ-yý iffetün hetk-i perde-i
nâmûslarýn ferâ'ine segbânâne havâle tarîkiyle ihânete cesâret itdügi muhat-ý ilm-i þehenþâhî buyurulduk-
da telâtum-ý emvâc-ý lücce-i hükm-i yezdânî badbân-ý sabr u sükûn sekine-i cihân-banîyi derîde kýlup
mezbûrun ahkâm-ý istidrâciyesi âkýbet mensûh-ý kelam-i sâhib-kýrânî kýlýnmasý lâzýme-i gayret-i Hak
olmagla bu nakþ-ý pür-pîç ü tâbun muzmahill-i benân-ý takdîr olmasýna kahhâr-ý þedîdü’l-batþ-ý intikâm
tehiyye-i esbâb idüp...” Nergisî

Tarih Seyahat Tezkire Ýlmî Eser Dinî Eser Mektup Coðrafya

Sade Nesir
Tuhfetü'l-

ahyâr 

Sanatkârane
Nesir 

2. Verilen metinlerden hangisinde iç ahenk (seci) daha yoðundur? Neden?
3. Divan edebiyatýnýn öðretici metinlerinde bazen sadece öðretmek, bazen hem öðretmek hem sanat yapmak amacý

güdülmüþtür. Ýncelediðiniz metinleri buna göre guruplandýrýnýz. Sonuçlarý aþaðýdaki tabloya yazýnýz.

Öðretmek Amacýyla Yazýlanlar Öðretmek ve Sanat Yapmak Amacýyla Yazýlanlar

Þikâyetnâme

4. Sade ve sanatkârane nesir örneklerinde kullanýlan dilin özelliklerini belirleyerek defterinize yazýnýz.
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1. Klasik Türk Edebiyatý nesir türleri ile ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr?
A) Klasik Türk Edebiyatý nesri sade ve sanatkârane olmak üzere ikiye ayrýlýr.
B) Sade ve sanatkârane nesir arasýndaki fark dil ve anlatýmdýr.
C) Sanatkârane nesir daha çok tarihî, ahlaki ve edebî konularda yazýlýr.
D) Sade nesir dinî, tasavvufi, tarihî ve ilmî eserlerde görülür.
E) Sade ve sanatkarâne nesirde amaç sanat yapmaktýr.

2. Aþaðýdakilerden hangisi Klasik Türk Edebiyatý nesir türlerinden birisi deðildir?

A) Tarih B) Seyahatnâme C) Rubai D) Ýlmi eser E) Tezkire

3. Aþaðýdaki þair ve yazarlardan hangisinin tarih veya coðrafya alanýnda eseri yoktur?

A)Peçevi B) Fuzûlî C) Kâtip Çelebi D) Evliya Çelebi E) Naîma

4. Klasik Türk Edebiyatýnda, edebiyatýn konusu içine giren eserleri ve bunlarýn sanatçýlarýný, derin-
liðine araþtýrma ve incelemelere giriþmeden deðerlendiren eserlere ne ad verilir?

A)Tezkire B) Münþeat C) Tarih D) Seyahatnâme E) Mektup

5. Klasik Türk Edebiyatý nesri; inþa denilen süslü nesirlerin toplandýðý tezkire, gezilip görülen yerlerin 
I

birçok yönüyle anlatýldýðý seyahatnâme, þairlerin ve yazarlarýn tanýtýldýðý münþeat, týp, astronomi, 
II III

coðrafya konularýnýn iþlendiði ilmî eserler, ahlak, tasavvuf ve din konularýnýn iþlendiði dinî 
IV

eserlerden oluþur.
V     

Yukarýdaki cümlede bilgi yanlýþlýðýnýn giderilmesi için numaralandýrýlmýþ bölümlerden hangileri
yer deðiþtirmelidir? 

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

6. Aþaðýdaki cümlelerin karþýsýna bilgiler doðru ise “D”, yanlýþ ise “Y” yazýnýz.
• Nergisî sanatkârane nesrin temsilcilerinden biridir. (   )
• Sanatkârane nesirde asýl amaç halký aydýnlatmaktýr. (   )
• Tezkire daha çok siyasi yazýlarýn olduðu edebî bir türdür. (   )
• Tezkirelerde yüzyýllar öncesinin sosyal hayatý hakkýnda bilgiler bulmak mümkündür. (   )
• Seyahatnâmeler sanat göstermek için yazýlan eserlerdir. (   )
• Kâtip Çelebi, Tuhfetü’l - Ahyâr isimli eserini sanat yapmak için yazmýþtýr. (   )

7. Aþaðýdaki noktalý yerlere uygun sözcükleri yazýnýz.

• Düz yazýdaki kafiyeye ………………denir.

• Tezkirenin bugünkü edebî türde karþýlýðý………………..dir.

• Seyahatnâmenin bugünkü edebî türde karþýlýðý…………………….dýr.

• En ünlü seyahatname yazarý……………………………’dir.

• Þikâyetnâme edebiyatýmýzda …………………….türünün en güzel örneklerinden biridir.
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1. Aþaðýdakilerden hangisi 11-12. yüzyýl Türk
kültürü ve medeniyetiyle ilgili deðildir?

A) Mimarî eserlerde Ýslamiyet'in etkisi görülür.
B) Ýslamî yaþayýþla birlikte bozkýr medeniyeti-

nin etkisi de görülür.
C) İslamiyet'in kabulü Türklerin sosyal hayatýný

deðiþtirmiþtir.
D) Türk edebiyatý Ýslamî kaynaklardan bes-

lenmeye baþlamýþtýr.
E) Ýslamiyet'in kabulü Türk toplumunda züm-

releþmeye sebep olmuþtur.

2. Aþaðýdakilerden hangisi Türk edebiyatýnda
mesnevi nazým þeklinin kullanýldýðý ilk eserdir?

A) Orhun Abideleri       B) Divan-ý Hikmet
C) Kutadgu Bilig D)Risalet-ün Nushiyye

E) Vesilet-ün Necat 

3. Divanü Lûgâti’t-Türk'te aþaðýdakilerden
hangisi yoktur?

A) Mesnevi tarzýnda yazýlmýþ þiirler
B) Destanlar  
C) Mâniler  
D) Koþuklar
E) Eski Türklere ait âdet ve inanýþlar

4.Aþaðýdakilerden hangisi alegorik bir eser deðildir?

A) Kutadgu Bilig B) Harnâme
C) Hüsn ü Aþk D) Mantýku't Tayr

E) Þikâyetnâme

5. Aþaðýdakilerden hangisi içerik bakýmýndan
Fuzûlî'nin Su Kasidesi'ne benzer?

A) Kaþgarlý Mahmut-Divanü Lûgâti't-Türk
B) Nef'î-Sihâm-ý Kazâ
C) Keçecizâde Ýzzet Molla-Mihnet-keþân
D) Süleyman Çelebi-Vesilet-ün Necât
E) Ziya Paþa-Terkibibent

6. Aþaðýdakilerden hangisinde aþk konusu
iþlenmemiþtir?

A) Leyla ve Mecnun
B) Cemþid ü Hurþid
C) Kerem ile Aslý
D) Ferhat ile Þirin
E) Mantýku’t-Tayr

7. Yusuf Has Hacip eserine niçin “Kutadgu
Bilig” adýný vermiþtir? Sözlü olarak ifade ediniz.

8. Aþaðýdaki noktalý yerlere uygun sözcükleri yazýnýz.

• Yunus Emre'nin þiirlerinde olduðu gibi ifade
edilmesi zor konularýn sade, öz ve kolaylýkla anlatýl-
masýna…………………………………………denir.

• Bir kelimeyi sözlük anlamýnýn dýþýnda; sözcüð-
ün belirtme, gösterme ve adlandýrma özelliðine "çað-
rýþýmý" da ekleyerek kullanmaya………denir.

9. Tasavvufi þiirlerde okuyanýn dikkatini çek-
mek, ilgi uyandýrmak için bazý kavramlar sembol-
leþtirilmiþtir. Aþaðýdaki kavramlarý kendilerini
karþýlayan sembollerle eþleþtiriniz.

10. Aþaðýdaki eser ve yazar isimlerini doðru
olarak eþleþtiriniz.

11. Aþaðýdaki cümlelerin sonuna yargýlar
doðru ise “D”, yanlýþ ise “Y” yazýnýz.

• Mevlânâ, Klasik Türk Edebiyatý þairidir.  (  )
• Her beytin anlam bakýmýndan birbirini bütünle-

mesiyle oluþan gazellere yek-ahenk gazel denir.  (  )
• Aþaðýdaki beyit kasidenin matla bölümüne

aittir. (  )

"Âþýk oldur kim kýlur cânýn fedâ cânânýna
Meyl-i cânân itmesin her kim ki kýymaz cânýna"

Fuzûlî

Aþk

Tekke

Âþýk Sakî

Þarap

Meyhane

Mürid Sarhoþ

Evliya Çelebi

Kâtip Çelebi

Seydi Ali Reis Seyahatnâme

Mirat'ül Memâlik

Cihânnüma

Yunus Emre Risâlet-ün Nuhiyye

33 ..   ÜÜNNİİTTEE  ÖÖLLÇÇMM EE  DDEEĞĞEERRLLEENNDDİİRRMM EE
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Seçilebilecek konular
1. Türk destanlarýnda gerçek yaþamýn izleri
2. Divan þiiirini gençlere sevdirmek ve tanýtmak için neler yapýlabilir?
3. 13-18. yy. arasý halk þiirlerinde Anadolu’daki sosyal hayat
4. Atatürk’ün kiþiliði ve hayatýnda edebiyatýn yeri

Not: Bu konular dýþýnda ilgi duyduðunuz bir konuyu da belirleyebilirsiniz.

Süre: Ýki ay

Çalýþma Ýçeriðinde Yer Almasý Gereken Konu Baþlýklarý
1. Projenin adý (1-15 sözcük arasý olmalýdýr.)
2. Projenin konusu (Konu açýk ve net bir biçimde ifade edilmiþ olmalýdýr.)
3. Proje çalýþmasý içinde belirlenen durumun ya da sorunu ayrýntýlý biçimde tanýmlanmasý (Bu
konudaki pojenin amacý belirtilmekle birlikte  durum ya da sorun net biçimde açýklanmalýdýr ve 7-15
sayfa olmalýdýr.)
4. Geliþtirme sürecinin açýklanmasý (Bu aþamada toplam bilgilerden yola çýkarak bir ürün ortaya koy-
maya yönelik ya da öneriler geliþtirmeye dönük yapýlanlar 7-15 sayfayý geçmeyecek þekilde anlatýl-
malýdýr.)
5. Sonuç ve öneriler
6. Kaynakça

Proje Hazýrlanýrken Ýzlenecek Basamaklar
1. Basamak: Bu aþamada, seçmeyi düþündüðünüz konuyu araþtýrýp araþtýrmayacaðýnýza, konuyla
ilgili kaynaklara ne düzeyde ulaþacaðýnýza iliþkin inceleme yaparak konu seçimine hazýrlýk yapýnýz.
Bu aþamada öðretmeniniz ile araþtýrmayý düþündüðünüz konuyu paylaþýp ondan konu belirlemede
yardým alýnýz.
2. Basamak: Bir önceki basamakta yaptýðýnýz iþlemler sonucunda belirlediðiniz konunun “önemini,
neden bu konuyu seçtiðinizi, hazýrlayacaðýnýz proje sonucunda neye ulaþmak istediðinizi” belir-
leyiniz. 
3. Basamak: Seçtiðiniz konu ile ilgili yeterli bilgiye ulaþmak amacýyla gerekli kaynaklara ulaþýnýz. Bu
kaynaklar; kütüphane, internet, TV, radyo ve konu ile ilgili kaynak kiþiler  olabilir.
4. Basamak: Bir önceki basamakta ulaþtýðýnýz tüm kaynaklardan elde ettiðiniz bilgilerden faydala-
narak oluþturduðunuz bilgileri metne dönüþtürünüz (7-15 sayfayý geçmeyecek biçimde).
5. Basamak: Ulaþtýðýnýz kaynaklardan elde ettiðiniz bilgileri deðerlendirerek çözüm önerileri
ürtiniz.Bu çözüm önerilerini belirleme nedenlerinizi ortaya koyunuz. 
6. Basamak: Çalýþmalarýnýzý rapor hâline dönüþtürünüz.
7.Basamak: Raporu resimler, gazete haberleri, kendi çizimleriniz, tablo, grafik ve istatistiklerle
destekleyerek poster hâline dönüþtürünüz.
8. Basamak: Çalýþmalarýnýzýn sunumunu yapýnýz.

Puanlama: Puanlama ekte verilen Proje Deðerlendirme Ölçeði ile yapýlacaktýr.
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GÖZLENECEK 
ÖÐRENCÝ KAZANIMLARI

DERECELER

Zayýf Kabul Edilebilir Orta Ýyi Çok Ýyi

1 2 3 4 5
I. PROJE HAZIRLAMA SÜRECÝ
Proje amacýný belirleme
Projeye uygun çalýþma planý yapma
Grup içinde görev daðýlýmý yapma

Belirlenen konunun önemini ortaya koyma

Hazýrlanan proje sonunda ne tür sonuçlara ulaþýlmak istendiðini ortaya koyma

TOPLAM
II. PROJENÝN ÝÇERÝÐÝ
Proje konusunda bilimsel açýdan doðru bilgiler aktarma
Toplanan bilgileri analiz etme
Elde edilen bilgilerden çýkarýmda bulunma
Yapýlan çalýþmanýn orijinal olmasýna özen gösterme

Yapýlan çýkarýmlarýn nedenlerini ortaya koyma
Yapýlan çalýþmada eleþtirel düþünme becerisini gösterme
Hazýrlanan raporu, resimler, gazete haberleri, çizimler, tablo, grafik ve
istatistiklerle destekleme
Metne aktarýlan tüm bilgilerde Türkçeyi doðru biçimde kullanma
Yararlanýlan kaynaklarý rapora yansýtma

TOPLAM
III. SUNU YAPMA
Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek þekilde sunma

Sunuyu hedefe yönelik materyalle destekleme

Sunuda akýcý bir dil ve beden dilini kullanma
Sorulara cevap verme
Verilen sürede sunuyu yapma
Sunum sýrasýnda Türkçeyi doðru biçimde kullanma
TOPLAM
GENEL TOPLAM

PROJE DEÐERLENDÝRME ÖLÇEÐÝPROJE DEÐERLENDÝRME ÖLÇEÐÝ
Öðrencinin      Projenin Adý :
Adý ve Soyadý : 
Sýnýfý :               
Nu.                  :

ÖZ DEÐERLENDÝRME FORMUÖZ DEÐERLENDÝRME FORMU
Adý ve Soyadý :
Sýnýfý :
Nu. :
AÇIKLAMA:Aþaðýdaki tabloda performans ödevi boyunca çalýþmalarýnýzý en iyi þekilde ifade eden seçeneðin altýna (X) iþareti koyunuz.

Bu etkinlik sýrasýnda en iyi yaptýðým þeyler ve diðer yorumlarým: ...............................................................................................

DEÐERLENDÝRÝLECEK TUTUM VE DAVRANIÞLAR DERECELER
Her Zaman Bazen Hiçbir Zaman

1. Planlý çalýþmaya özen gösterdim.
2. Proje çalýþmalarým sýrasýnda planýma uygun hareket ettim.
3. Araþtýrmalarýmda çeþitli kaynaklardan yararlandým. 
4. Öðretmenimin önerilerini dinledim.
5. Çalýþmalarým sýrasýnda zamanýmý verimli biçimde kullandým.
6. Çalýþmalarým sýrasýnda deðiþik materyallerden faydalandým.

7. Sorumluluklarýmý tam anlamýyla yerine getirdim.

8. Çalýþmalarýmý sunarken görsel materyalleri kullanmaya çalýþtým.
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TERÝM VE KAVRAMLAR

alegori: Bir sanat eserindeki ögelerin gerçek hayattan bir şeyleri temsil etmesi durumu.

anonim þiir: Zaman içerisinde söyleyeni unutulmuþ, dilden dile aktarýlan çoðu zaman ezgili, sade bir dille

söylenmiþ halk þiiri örnekleri.

âþýk tarzý halk þiiri: Saz eþliðinde þiir söyleyen âþýklarýn ortaya koyduklarý edebiyat ürünleri; âþýk tarzý halk

þiiri.

divan þiiri: Klasik Türk edebiyatýnda belli kurallarla yazýlan þiirler. Divan þairleri þiirlerini “divan” adýný

verdikleri kitaplarda toplamýþlardýr. Aruz vezniyle ve geleneksel nazým þekilleriyle (gazel, kaside, mesnevi

vb.) yazýlan bu þiirlerde edebî sanatlar ve Arap, Ýran edebiyatlarýyla ortak hayal mecaz dünyasý hâkimdir. 

doðal destan: Uluslarýn yaþamýný derinden etkileyen tarihî ve toplumsal olaylarýn olaðanüstü unsurlarla

zenginleþtirilerek  ortak bir yaratý etrafýnda toplanmasýyla oluþan edebî tür.

edebiyat tarihi: Bir milletin bilinen ilk ürünlerinden baþlayarak bütün edebî eserlerini, bunlarýn yazarlarýný,

edebî tür ve dönemleri inceleyen ve yorumlayan bilim dalý.

Hakaniye Lehçesi: Doðu Türklerinin lehçesi. Tarihteki ilk Müslüman Türk devleti olan Karahanlý sahasýn-

da konuþulup yazýldýðý bilinir. Doðu Türkçesi 14. yy. dan itibaren Çaðatayca adýný almýþtýr.

kalem þairleri: Belli bir eðitimden geçerek duygu ve düþüncelerini dizeler halinde estetik kaygý taþýyarak

kaðýda döken kimse.

menkýbe: Din büyüklerinin hayatý çevresinde geliþen olaylarý anlatan eserler. 

mitoloji: Çok eski zamanlarda gelmiþ ve yaþamýþ uluslarýn inandýklarý tanrýlarýn, kahramanlarýn, perilerin,

devlerin hayat ve maceralarýndan bahseden "mit"ler ve hikâyeleri, efsane bilimi. Ayný zamanda mitoloji

gerçek hayata uymayan bu efsanevi hikâyelerin masallarýn nasýl doðduðunu nasýl geliþtiðini, güzelleþtiði-

ni, ifade ettikleri anlamý inancý ve bu alanda yetiþen bilginlerin düþüncelerini bildiren bir bilim.

musammat: Beyitlerde dize ortalarýnda kafiye bulunan ve hem dörtlük hem beyit þeklinde okunabilen

gazel þekli. 

nasihatname: Din, ahlak ve sosyal bakýmdan öðütler vererek telkinlerde bulunan eser. 

Oðuz lehçesi: Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Gagavuz, Balkanlar, Kýrým ve Ýran'ýn bazý bölgelerinde

kullanýlan Türkçe’yi içine alan Türk dili grubunun ortak adý.

seci: Düz yazýlarda ahengi saðlamak için ek, hece ve harflerin tekrar edilmesi.

tasavvuf: Ýnsanýn yaratýlýþ sýrrýný anlayýp nefsi kötülüklerden arýndýrarak mükemmel insan olma yollarýný

gösteren düþünce sistemi.

tezkire: Klasik Türk Edebiyatýnda þair ve yazarlarýn hayatlarýnýn anlatýldýðý edebiyat tarihi vazifesi gören

eserlerin genel adý.

uygarlýk tarihi: Milletlerin coðrafi çevresini; din, hukuk, ahlak, iktisat, güzel sanatlar gibi kurumlarýný ve

siyasi hayatýný genel hatlarýyla inceleyen ve ortaya koyan disiplin.

yapma destan: Bazý þair ve yazarlarýn kendi milletlerinin tarihinden çýkarýlmýþ heyecanlý ve büyük vakalarý

birtakým hayal unsurlarý ile karýþtýrarak anlattýklarý edebî tür.
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