10. SINIF

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Her hakkı saklıdır ve Millî Eğitim Bakanlığı’na aittir.
Bu öğretim materyalinin metni, soruları ve şekilleri kısmen de olsa hiçbir suretle alınıp yayımlanamaz.

ÖĞRETİCİ METİNLER
ANI

Ders

Türk Dili ve Edebiyatı

Sınıf

10

Öğrenme Alanı

Öğretici Metinler

Alt Öğrenme Alanı

Anı

Konu

Kazanımlar

40 + 40 + 40 dk.

Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatından bir anı
Türün özelliklerine uygun birer anı yazma
Hatıra anlatma
A.4. 1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit
eder.
A.4. 2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler.
Metin türlerinin ortaya çıkmasında sözlü ve yazılı kültürün, toplumsal değişimlerin ve etkileşimlerin, yayın organlarının ve teknolojinin etkisi üzerinde durulur.
A.4. 5. Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve
bunların işlevlerini belirler.
A.4. 7. Metnin üslup özelliklerini belirler.
A.4. 8. Metinde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî
ve mitolojik ögeleri belirler.
A.4. 10. Metinde yazarın bakış açısını belirler.
A.4. 12. Metni yorumlar.
A.4. 13. Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir.
A.4. 14. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini
sıralar.
A.4. 15. Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.
B.1. Farklı türlerde metinler yazar.
B.12. Yazdığı metni başkalarıyla paylaşır.
C.2. 1. Amacına uygun dinleme tekniklerini kullanır.
C.2. 3. Dinlediği konuşmada konu akışını takip eder.

YÖNERGE
1. “I. Metin” bir öğrenciye sesli olarak okutulur.
2. Öğrencilerin örnek metinden alınan kelimelerin anlamlarını bulundukları cümlenin bağlamından hareketle
tahmin etmeleri ve tahminlerini TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol etmeleri sağlanır. Bu çalışma için
“Ek 1” kullanılır.
3. Öğrencilerin “I. Metin”i anlama ve çözümlemelerine ilişkin sorular sorulur. Daha sonra öğrencilerin metinden hareketle anı türünün özellikleri ile ilgili çıkarımlarda bulunmaları sağlanır.
4. Bilgilendirici metinlerde kullanılan anlatım biçimlerinden ve özelliklerinden kısaca bahsedilerek öğrencilerin “Ek 2”deki çalışmayı yapmaları sağlanır.
5. Metinde kullanılan cümle yapıları, kelime kadrosu, nesnel-öznel anlatımlar vb.nin metnin üslup özelliklerini belirlediği hatırlatılır. Öğrencilerin “Ek 3”teki çalışmayı yapmaları sağlanır. Buradan hareketle öğrencilerden metnin üslup özelliklerini belirlemeleri istenir.
6. Öğrencilere “Ek 4”te yer alan metinden hareketle metnin yazıldığı dönemin hangi özelliklerini (askerî, siyasi, dinî…) belirleyebilecekleri sorulur. Bu özellikleri ifade eden cümlelerin altlarını çizmeleri sağlanır.
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7. Öğrencilere bilgilendirici metinlerde anlatıcının gerçek kişi yani yazarın kendisi olduğu bilgisi verilir. Onlardan bu açıklamayı örnekleyen cümleleri metin üzerinde altını çizerek örneklendirmeleri istenir.
8. Öğrencilerin metinle ilgili düşünceleri, eleştirileri ve tespitlerini metne dayanarak, metinden örnekler sunarak bir paragraflık değerlendirme yazısı şeklinde yazmaları ve yazdıklarını sınıfta paylaşmaları sağlanır.
9. Öğrencilere anı türünün Türk edebiyatındaki gelişimi, önemli temsilcileri ve onların eserlerinden kısaca
bahsedilir. Daha sonra http://ogmmateryal.eba.gov.tr/ adresinde yer alan 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı
Ders Kitabı’nın 252. sayfasındaki “Metin ve Türle İlgili Açıklamalar” bölümünde bulunan ilk sıradaki uygulama ( http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/panel/PassaparolaOnizle.aspx?alistirmaId=19189 ) yaptırılır.
10. Öğrencilerden metnin yazarı hakkında araştırma yapmaları istenir. Bir sonraki derste öğrencilerin araştırma sonuçlarından hareketle yazarın hayatı ve edebî kimliğinin metne yansımalarını değerlendirmeleri
sağlanır.
11. Öğrencilere yapısına göre cümle çeşitleri hakkında hatırlatmalar yapıldıktan sonra “Ek 5”te yer alan uygulama yaptırılır.
12. Öğrencilerin “Ek 6”da verilen parçadaki boşluklara uygun noktalama işaretlerini koymaları sağlanır.
13. Öğrencilerden okudukları metinden hareketle türün özelliklerine uygun birer anı yazmaları istenir. Yazacakları metinde daha önce öğrendikleri anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yollarından uygun
olanlarını kullanmaları sağlanır. Bu çalışmadan önce öğrencilere “ http://ogmmateryal.eba.gov.tr/” adresinde yer alan 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı’nın 262. sayfasındaki “Yazma” bölümünde bulunan uygulama ( http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/panel/OlayOrgusuOnizle.aspx?alistirmaId=19773 )
yaptırılır.
14. Öğrencilerden yazdıkları anıları sınıf ortamında paylaşmaları istenir. Bir öğrenci anısını anlatırken diğer
öğrencilerin aşağıdaki aşamaları takip etmeleri sağlanır.
1. Konuşmacı ile göz teması kurun.
2. Konu akışını takip edin.
3. Konuşmacının sözel veya davranışsal mesajlarını değerlendirin.
4. Konuşmacının sözünü kesmemeye özen gösterin.
5. Konuşmacının anlattıklarını sorular sorarak daha ayrıntılı anlamaya çalışın.
6. Konuşmacının konuşmasını ilgiyle dinleyin.
7. Eleştirel ve yargılayıcı bir tutum içinde olmamaya özen gösterin.

I. METİN
ŞEHZADEBAŞI
Niçin ilk adımı bu semtte attım? Şehrin merkezî bir noktası olduğu için mi? Yoksa Şehzadebaşı denen bu
durakta, bir zamanlar hiç sönmeyen bir zevk ve safa ocağı tüttüğü için mi? Öyle bir zevk ve eğlence ocağı ki
kaynattığı aşa, şehrin her semti el uzatır, her köşesi parmak değdirir, her tarafı çeşnisine bakardı.
İki sıralı çayhaneleri, hem iş hem keyif yeri olan berberleri, sağlı sollu tiyatroları, aynı ipliğe dizilmiş tesbih
taneleri gibi, tek bakışta, tek hattın üstünde bir bütün oldukları hâlde, her biri içlerine topladığı muayyen
zümrelerle dolup boşalan başlı başına birer müstakil varlık idiler. Bu yekpare ahenk, bu dizili olduğu nizama
sadakat ve itaati borç bilen tesbih, zamanın eli, o ipliği aşındırıp koparıncaya kadar böyle kaldı.
Şehzadebaşı çayhanelerinin her biri, müstakil vasıfları ve çeşnileri içinde, ayrı ayrı zümrelerin karargâhı idi.
Bunların bazısı en ağır meclislere, fikre, edebiyata, musikiye kucak açıp çeşitli maksat adamlarını baş başa
getirirken, bir başkası, küçük devlet memurlarının buluşmalarına zemin hazırlar, bir diğerinde, halli vakitli
esnaf ve halk tabakası birleşerek yarenlik eder, bir diğeri ise, iş gücü mahalle sınırını aşmayan irad sahipleri
ve mirasyedilerle dolup boşalırdı.
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Hele cemiyet nizamlar ile başı hoş gitmeyen bir sınıf, bir külhanîler cemaati vardı ki onlar da bu çayhanelerin
birinde kafa kafaya verir, ayarlı kurnazlardan, bıyık falına varmış tutkunlara, zamana göre hikâye düşüren,
bilmece, şaşırtmaca söyleyen, hatta semaî, koşma denemeleri yapan çıraklıkta kalmış istidatlara kadar hep
burada toplanırdı. Onlar gene bu çayhanelerde kurulan racun mahkemeleriyle, kendilerine mahsus bir nevi
adlî teşkilâtın ölçüleri içinde, reislerine hesap verir, kayıtsız şartsız itaat ettikleri bu hükümlere göre, ya suçlu, ya temiz olarak burdan çıkarlardı.
Başta, avniyesinin altından eksik olmayan kaması ile Arap Abdullah, Kahraman Bey, Kavanoz Mehmet, Sakızlı Yusuf ve bütün On İkilerin uğradığı da gene Direklerarası değil miydi? Gün olup düşman olabilmesi ihtimalini hesaba katarak hiçbir dostunun kahvesini içmemekle, bir yudum dahi olsa, ikram ve nimetini kabul
ettiği adama el sürmemek geleneğine sadakat gösteren namlı külhanîlerin uğradığı gene bu çayhanelerdi.
Ya hayalî Kâtip Salihler, Şair Ömerler, İsmetler, Sürurîler, Askîler, Abdiler, Hasanlar, Minakyanlar, Naşidler
hep o müstesna İstanbul çocukları, hemen yalnız bu semtte elden ele kapışılan birer popüler sanat ve zevk
u safa topu olarak devir devir meydanı az mı tutmuşlardı? Onları dinlemek, onları seyretmek, onların sanat
dehâlarına hayran dakikalar geçirmek için, yerleştiği faytonun makaslarını birbirine geçiren kalantorlar, hatta
Sarayca, büyüklerin sokulması yasak olan bu topluluklara karşıdan imrenen, şehrin bağrında açan bu Şehzadebaşı çiçeğine, sokulup koklayamayan vükelâ ve rical sınıfı da o sanatkârların meftunları arasında idi. Muhakkak ki Sarayın tehdit edici parmağı havada iki tarafa sallanmasa, bu çiçek, arıların hücumuna uğrayan bir
konca gibi, şehir halkına, usaresini daha geniş mikyasta dağıtabilirdi. Halbuki devlet adamları için böyle bir
fırsat kapısı o devirde nasıl açılabilirdi ki burada her Ramazan Fehim Paşanın hafiye teşkilâtına bağlı hususî
bir şube açılır, kapıda bir posta beygiri ile bekleyen nöbetçi, büyüklerden kimlerin piyasada göründüğünü,
hangi tiyatrolara kimlerin girip çıktığını, bir jurnalle saati saatine Mabeyne haber verirdi.
Ramazanlarda İstanbul, görücüye çıkacak bir kız kadar heyecanla hazırlıklarla içten içe coşar ve didinirdi.
Evlerden konaklara, kenar sokaklardan cadde ve meydanlara kadar her köşenin kendine mahsus bir tavır
değiştirişi, kendine bir çeki düzen verişi olurdu. Boş arsalara çeşitli eğlence çadırları kurulur, işi bozuk giden
dükkânlardan birkaçı hemen boşaltılıp atış yeri hâline sokulurdu. Dekor basitti: Dükkânın önünü boydan boya
kesen bir tezgâh ve hem tüfenk dolduran, hem de yeni yetişme müşterileri etrafına toplayan yüzüne bakılır
iki Rum kızı. Dükkânın fonunda ise, kurumuş yaralar gibi, muayyen nişan delikleri olan üç beş manöken.
Ramazan hangi aya düşerse düşsün, at cambazları, sirkler, pandomima, hokkabaz grupları da şehre o mevsimde akın ederlerdi. Kahvelerle çayhanelerde büyük temizlik, gene Ramazanı karşılayan haftalar içinde
yapılır, hele mızrabı ve yayı bizi dertli, çılgın, perişan eden, mutî, mustarip, çaresiz kılan Tanburî Cemil, bu
çayhanelerde, daha çok, ramazanda çalardı.
Ya evler... silen süpüren, ölçen biçen, takıp takıştıran evler... Evvelâ su içinde pembeleşen topuklarla tahtalar
ovulur, camlar silinir, minder yaygılarından küp bezlerine kadar bütün eşyanın en yenisi seçilir; bakırlar kalaya verilir, iftarlıklar ve sahurluklarla dolan kilerler nüzama konur, yalnız yukarıdan aşağı elden geçen evde,
hemen tek ihtimale uğrayan, nokta, sokak kapısının tokmakları olurdu. Zira Türk, görüşüne omuz silken,
babadan kalma bir zihniyetle en geç bu işi düşünür, ya da hiç hatırına getirmezdi. Fakat bu ihmalde, biraz da
çıplak kolunu evinden dışarı uzatamayan kadının çaresizliğini de aramak lâzımdı. Bu yüzden de konak kapılarının iri pirinç halkalarını parlatmak, halayıkların değil, ayvazların ve uşakların vazifesi idi.
SAMİHA AYVERDİ
İstanbul Geceleri, İnkilâp Kitabevi,1952
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ÇALIŞMA KÂĞIDI
Ek 1: Okuduğunuz metinden alınan kelimelerin anlamlarını bulundukları cümlenin bağlamından
hareketle tahmin ediniz ve tahminlerinizi TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.
Kelime
müstakil
racun
yaren
vükelâ
mustarip

Anlamı

Ek 2: Aşağıda verilen metin parçalarında kullanılan anlatım biçimlerini yuvarlaklar içine yazınız.

……….
anlatım

……….
anlatım
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İki sıralı çayhaneleri, hem iş hem keyif yeri olan berberleri, sağlı sollu tiyatroları, aynı ipliğe dizilmiş tesbih
taneleri gibi, tek bakışta, tek hattın üstünde bir bütün
oldukları hâlde, her biri içlerine topladığı muayyen zümrelerle dolup boşalan başlı başına birer müstakil varlık
idiler. Bu yekpare ahenk, bu dizili olduğu nizama sadakat
ve itaatı borç bilen tesbih, zamanın eli, o ipliği aşındırıp
koparıncaya kadar böyle kaldı.

Ramazan hangi aya düşerse düşsün, at cambazları,
sirkler, pandomima, hokkabaz grupları da şehre o mevsimde akın ederlerdi. Kahvelerle çayhanelerde büyük
temizlik, gene Ramazanı karşılayan haftalar içinde
yapılır, hele mızrabı ve yayı bizi dertli, çılgın, perişan
eden, mutî, mustarip, çaresiz kılan Tamburî Cemil, bu
çayhanelerde daha çok, ramazanda çalardı.
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Ek 3: Aşağıdaki tabloyu metinden hareketle doldurunuz. Bu çalışmanın sonunda metnin üslup özelliklerini belirleyiniz.
Gerçek anlamda kullanılan kelimeler

Mecaz anlamda kullanılan kelimeler

Öznel anlatım ifadeleri

Nesnel anlatım ifadeleri

Metinde geçen deyimler

Metinde geçen söz sanatları

Ek 4: Aşağıda yer alan metinden hareketle metnin yazıldığı dönemin hangi özelliklerini (askerî, siyasi, dinî…) belirleyebileceğinizi tespit ediniz. Bu özellikleri ifade eden cümlelerin altlarını çiziniz.
“Ramazanlarda İstanbul, görücüye çıkacak bir kız kadar heyecanlı hazırlıklarla içten içe coşar ve didinirdi.
Evlerden konaklara, kenar sokaklardan cadde ve meydanlara kadar her köşenin kendine mahsus bir tavır
değiştirişi, kendine bir çekidüzen verişi olurdu. Boş arsalara çeşitli eğlence çadırları kurulur, işi bozuk giden
dükkânlardan birkaçı hemen boşaltılıp atış yeri hâline sokulurdu. Dekor basitti: Dükkânın önünü boydan boya
kesen bir tezgâh ve hem tüfenk dolduran, hem de yeni yetişme müşterileri etrafına toplayan yüzüne bakılır
iki Rum kızı. Dükkânın fonunda ise, kurumuş yaralar gibi, muayyen nişan delikleri olan üç beş manöken.”
Ek 5: Aşağıdaki tabloda okuduğunuz metinden alınan cümlelere yer verilmiştir. Bu cümlelerin yapısını inceleyerek türünü karşılarına yazınız.
CÜMLE
Ramazanlarda İstanbul, görücüye çıkacak bir kız kadar heyecanlı
hazırlıklarla içten içe coşar ve didinirdi.
Niçin ilk adımı bu semtte attım?
Evlerden konaklara, kenar sokaklardan cadde ve meydanlara
kadar her köşenin kendine mahsus bir tavır değiştirişi, kendine bir
çekidüzen verişi olurdu.

YAPISINA GÖRE TÜRÜ

Ek 6: Aşağıda Oktay Akbal’a ait bir anıdan alınmış parça verilmiştir. Bu parçada boş bırakılan yerlere uygun noktalama işaretlerini yazınız.
“Dağlarca( )nın iki eserini basılmadan önce okumak mutluluğuna erişenlerden biriyim( ) Mesela Üç Şehitler
Destanı( )nı Beyoğlu( )nda( ) şimdi yerini kocaman bir muhallebicinin aldığı büyük bir kahvehanede okumuştuk( ) O anların içinde yaşıyor gibiyim( ) Dağlarca o kahveye( ) Rüzgârımdan Çekil( ) kahvesi adını
takmıştı( ) Bir de hikâyesi var( ) Beyoğlu Caddesi( )ne bakan vitrinlerin önünde( ) insana daima korkunç
şeyler düşündüklerini zannettiren abus çehreli birtakım emekliler( ) kır saçlı levantenler oturan bir kahve(...)”
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40 + 40 + 40 dk.

Divan edebiyatından bir gezi yazısı
Cumhuriyet Dönemi’nden iki gezi yazısı
A.4. 1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit
eder.
A.4. 3. Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar.
A.4. 5. Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve
bunların işlevlerini belirler.
A.4. 7. Metnin üslup özelliklerini belirler.
A.4. 8. Metinde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî
ve mitolojik ögeleri belirler.
A.4. 11. Metinde fikrî, felsefi veya siyasi akım, gelenek veya anlayışların
yansımalarını değerlendirir.
A.4. 15. Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.

YÖNERGE
1. “I.Metin” bir öğrenciye sesli olarak okutulur.
2. Öğrencilerin “I.Metin”den alınan kelimelerin anlamlarını bulundukları cümlenin bağlamından hareketle
tahmin etmeleri ve tahminlerini TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol etmeleri sağlanır. Bu çalışma için “Ek 1”
kullanılır.
3. Öğrencilere gezi yazısının özellikleri hakkında kısaca bilgi verilir. Daha sonra öğrencilerin “I.Metin”i anlamaları ve çözümlemelerine ilişkin sorular sorulur.
4. Öğrencilerin “I.Metin”de Trabzon şehrine ait sosyal, siyasi, tarihî, mitolojik, ekonomik vb. ögelerden hangilerinin nasıl ele alındığını metinden hareketle örneklendirmeleri ve sözlü olarak ifade etmeleri sağlanır.
5. “II. Metin” bir öğrenciye sesli olarak okutulur. Öğrencilerin metni anlamaları ve çözümlemelerine ilişkin
sorular sorulur.
6. Öğrencilerden yazarın “II. Metin”i hangi amaçla yazdığını bulmaları istenir. Öğrencilerin metnin yazılış amacının dil ve anlatımını nasıl etkilediğini değerlendirmeleri sağlanır.
7. Ek 2’deki “II. Metin”de öne çıkan anlatım biçimlerine yönelik etkinlik öğrencilere yaptırılır.
8. “III. Metin” bir öğrenciye sesli olarak okutulur. Öğrencilerin metni anlamaları ve çözümlemelerine ilişkin
sorular sorulur.
9. Öğrencilerin “II. Metin” ve “III. Metin”de kullanılan düşünceyi geliştirme yollarına örnekler bulup bunların
anlatımı nasıl etkilediğini sözlü olarak ifade etmeleri sağlanır.
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10. Öğrencilerin “I. Metin” ve “II. Metin”i üslup özellikleri bakımından karşılaştırmaları sağlanır. Buna yönelik
olarak “Ek 3”te verilen etkinlik öğrencilere yaptırılır.
11. Öğrencilerin “I. Metin” ve “II. Metin”i ait oldukları geleneklerin yansımaları bakımından değerlendirmeleri
sağlanır.
12. Öğrencilerin yapısına göre cümle türlerine yönelik olarak verilmiş “Ek 4”teki çalışmayı yapmaları sağlanır.
13. “Ek 5”te “II. Metin”den alınmış cümleler verilmiştir. Öğrencilere bu cümlelerdeki noktalama işaretlerinin
kullanım amaçları buldurulur, gerekçeleri yazdırılır.

I. METİN
TRABZON AHALİSİ
Beşinci iklimde olmakla suyunun ve havasının güzelliğinden bütün halkı zevk ehli, gezip tozmaya, yiyip içmeye meyyal, gamsız ve kayıtsız zarif ve âşık kimselerdir. Yüzlerinin rengi kırmızıdır. Kadınların her biri birer ay
parçasıdır. Bu şehrin halkı eskiden beri yedi kısımdır.
Bir kısmı ileri gelenler ve kibar beğlerle beğ oğullarıdır ki samur kürkle gösterişli elbiseler giyerler.
Bir kısmı bilginlerle takva sahipleri ve hâl (vecit cezbe) sahibi kimselerdir. Bilginler kılığındaki hususî elbiselerini giyerler, saygı görürler.
Üçüncüsü tüccarlardır ki Azak, Kazak, Megril, Abaza, Çerkezistan ve Kırım’a gidip ticaret ederler. Çuka ferace
ve kontoş dolma ve yelek giyerler.
Dördüncüsü sanayi ehlidir ki hepsi çuka ferace boğası hil’at giyerler.
Beşinci Karadeniz gemicileridir ki elbiseleri kendilerine mahsus demirkoparan şalvar, çuka dolma giyip astar
sarık sararak denizdeki ticaretten kazanç sağlarlar.
Altıncısı bahçavanlardır. Zira bu şehrin Boztepe bağları umumiyetle bağdır ki hepsi sicilde kayıtlı olduğu üzere 31.000 kadar bağ ve bahçedir.
Yedincisi balık avcılarıdır. Çünkü Trabzonlular balığı pek severler.
Dünyada Trabzon’un kuyumcuları gibi usta kuyumcu yoktur. Hatta Birinci Selim burada doğup çocukluğunda
altın kakmacılığı öğrenmiş ve babası Bayazıd Han adına Trabzon’da sikke kazımıştır. Ben bu sikkeyi gördüm.
İşte o zamandan beri kuyumcuları ün salmıştır. Öyle bir zincirden at gemleri, buhurdan, gülâbdan, kılıç, gaddar aşçı bıçakları işlerler ki örneği başka yerde bulunmaz. Gurguroğlu bıçağı adıyla meşhur bıçaklar işlerler.
Trabzon baltası adı ile bir cins balta yaparlar ki başka diyarlarda eseri yoktur. Gayet güzel ve rağbette olan
sedefkâri peştahta, sanduka, rikdan, devat bir buradan, bir de Hindistan’dan çıkar.
Boz dağlarının, turna kanı üzüm şırası gayet güzel olur. İçene asla sarhoşluk vermez. Müselles-i şer’iyye
karanfiliyyesi, misketi, gayet lezzetlidir. Yiyeceklerinden yemişleri, hele kiraz, lahıcan armudu, bey armudu,
gülâbi armudu, Sinop elması, namık üzümü, mülkî üzümü, frenk üzümü gayet nefis olur. Badılcan inciri derler bir nevi incir vardır. O kadar lezzetli olur ki misli Nazilli’de bile bulunmaz. Limonu, turuncu, narı, zeytini
her tarafta meşhurdur. Yedi türlü zeytini olur. Trabzon zeytininin bir nevi ufağı vardır ki ham iken yenir. Siyah
kiraza benzer. Buralara mahsustur.
Trabzon’un gezinti yerleri: Zağanos Kapısı’ndan dışarda Kavak Meydanı vardır ki bütün paşalar tatil günleri
askerleriyle o gönül ferahlatan yere çıkıp cirit oynarlar. Gayet geniş bir meydan olduğundan ortasında üç kat
gemi direklerini birbirine bağlayıp yere dikerlermiş. Ta tepesinde bir altın yaldızlı topu vardır. Bütün usta biniciler dörtnala at koşturarak o topa ok atarlar. Vurana ihsan olunur.
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Hoşoğlan ırmağı: Erzurum eyaletinde Gerek nahiyesinin güney tarafında “Yılan mescidi” diye meşhur olan dağın belinden çıkarak nice köy ve kasabaları, bağ ve bostanları suya kandırarak Trabzon civarında Karadeniz’e
dökülür. Bunun kaynağı olan dağda Çobanoğullarından “Hoş Oğlan” adlı birisi bir kale yapmıştır. Trabzon’un
güneyinde ve iki konak yerdedir. O kale sahibinin adına nisbetle Hoşoğlan ırmağı derler. Lâkin Trabzonlular
bu dağa “Ağaçbaşı dağı” derler. Trabzon’dan Bayburt’a gidenler bu dağdan geçer. Bir kapısı var. Ondan başka
geçecek yol yoktur.
Ziyaretgâh: Birinci Selim Han, Trabzon’da hâkim iken annesi merhum olduğundan Zağanos kapısından dışarıda bir kubbe içine gömülmüştür. Türbedarları, Kur’an okuyanları doksana kadar varır. Her gün üç hatim
indirilir. Hayrat sahibi bir kadınmış. Işıklı kubbesi gayet sanatkâranedir. Halis bir kurşunla örtülü bir kubbedir.
Camisi de türbesi yanındadır. Bu şehirde birkaç ay zevk ve safa edip bütün yukarı tabaka ile tatlı sohbetler
ederek muradımız üzere şehri gezip gördük.
Evliya Çelebi Seyahatnamesi, MEB Yayınları, İstanbul, 1991

II. METİN
CARABLUS KÖPRÜSÜ
—

Fırat’ı Carablus’ta görmeli, Fırat’ı Carablus’ta görmeli.

Kulaklarımız, bu medihlerle dolu; gün bitmeden oraya yetişmek için şoförü sıkıştırıyoruz. İkindi vakti Carablus’a vardık. Kasabanın kendisi Fransızlarda, istasyonu bizdedir. Bizim istasyon, bir dizi yapılarla bir dilim
mamurecik hâlinde bir köy, ötedeki köy de serpilip genişlemek isteyen bir kasaba hasbacığı, rayların berisinden bizim bayrak Fırat’ı uğurluyor. Rayların ötesinde de Fransız bayrağı Fırat’a “Hoş geldin.” derken nehir bu
daha alışamadığı yabancı bayrağa biraz yadırgayarak bakmaktadır.
Meşhur demir köprünün yanındayız. Her biri yüzer metrelik sekiz gözden yapılmış, bizim Galata Köprüsü’nün
bir buçuk mislinden daha fazla uzunlukta, her gözün iki tarafından yükselen yarım daire şeklindeki çelik kavislerle sekiz tane beton ayak üstüne gerilmiş heybetli bir demir kütlesi. Üstü açık kalmış bir tünel, yanları
parmaklıkla işlenmiş bir yarma hâlinde düpdüz uzamaktadır. Ortadaki raylar sonlara doğru birbirine bitişmiş
gibi görünüyor. Yalnız Fırat üstünden trenleri geçirtmek için değil aynı zamanda Alman hendesesini övündürmek için yapılmış bir abide.
Tesadüfen sırada köprüye giren trene bakıyoruz. İstasyonda dururken upuzun görünen tren, köprüye girdikten sonra, ortalara doğru iki tarafı kara ilmikli bir tezgâhın böğründeki demir bir mekik gibi bodurlaşakaldı.
Tren raylarından başka yanlarda yayalara ayrılmış ahşap döşemeli yoldan köprünün ortasına kadar yürüdük.
Fırat’ı hakikaten buradan görmeliymiş. Sağıma bakıyorum dört beş yüz metre genişliğinde, koskocaman bir
nehir; soluma bakıyorum gene o genişlikte koskoca bir nehir; ikisini birleştirip bütün suya bakıyorum: Artık
bu nehir değil yassı bir Boğaziçi; etrafının tepeleri bastırılmış, yalnız şu burunda, yalnız şu koyun dönemecinde değil bütün gövdesi ve bütün sathıyla kendini akıntıya bırakan, girintisiz çıkıntısız, derli toplu, büküntüsü
az, ufukları geniş yassı bir Boğaziçi.
Bir nehrideniz yarması olan o boğazı neye benzetmeli? İşin daha doğrusu şu ki Balkanların ötesindeki Tuna,
çöllerin kapısındaki Carablus’a gelmiş. Tuna’yı bilen hangi Türk bunu gördü de onu hatırlamadı? Tuna illerinde yetişen Muallim Naci, Fırat’ı görünce:
Tunalaştın gözümde gittikçe! demişti. Ben Tuna’yı Fırat’tan beş altı yıl önce Bulgaristan seyahatinde tanıdım.
Naci, Fırat’ı nerede gördü bilmem. Fakat Carablus Köprüsü’nden görünen Fırat, Tuna’ya benziyor değil, Tuna’nın aynıdır. Onun için Naci’nin sözünü bir adım daha ilerleterek ve o edaya bürünerek benim de:
Tuna oldun bütün bütün bence! diyeceğim geldi.
Her nehrin kemali zevalindedir, mademki her nehir son dolgunluğunu döküldüğü yerde gösterir. Hâlbuki
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Fırat’ın kemali en sonunda değil çünkü ona erinceye kadar uzun çöller içinde çok eriyecek, bu kemal yukarılarda da değil çünkü henüz bütün sularını toplayamadı; Fırat’ın kemali şu upuzun köprünün altındadır çünkü
ona kısmet olan ne kadar su varsa burada tamamlanmış oluyor. Artık bundan böyle ona hem su akmayacak
hem ondan su akacak. Burası yalnız demir yolunun nehri aştığı ve nehrin Türk topraklarını bıraktığı yer değil
Fırat için artmanın sonuna ve eksilmenin başına varılan yer de burası.
Bu yer Fırat’ın ömrünü de ayrıca ikiye bölüyor, iki kolu da çok yükseklerden doğan nehir buralara kadar hep
inerek gelmişti, iki üç bin metrelik inişi bin kilometrelik mesafeye yükleterek eritti. Kilometre başına iki
metreyi aşan bir iniş. Hâlbuki bundan sonra önünde geldiği yerin iki misli yol olduğu hâlde ancak yüz doksan
metre inecek. Kilometre başına on santimetre zor düşüyor. Artık bu iniş değil süzülüş, akış değil yatıştır. Fırat’ın enerjisi burada bitti. Carablus Köprüsü deyip geçme, bu köprünün iki tarafından iki ayrı Fırat uzanıyor!
Birecik’te o kadar tasalı akan Fırat, burada neye coşkun bir neşe içinde alabildiğine açılıp serpilmiş? Bütün
sularını Türk topraklarından alan nehir, sanki o topraklardan ayrılırken bütün güzelliğini teşhir ediyor. Nehrin
bu cemilesine karşı bu topraklar da onu işte en bol bir cömertlikle süsledi. Demir köprünün öteki ucu gürbüz
koruluklar içinde kayboluyor. Bütün kıyılar kabarık bir yeşillikle çerçeveli. Artık çıplak çöllere düşecek nehri
son defa gene bizim topraklar giydirip kuşatmıştır. Suya bak, kendi başına güzel! Karaya bak, kendi başına
güzel! İki güzelliğin şu kucaklaşmasına bak, bu on defa güzel!
Fakat biz köprünün üstünde daha fazla duramayacak hâle geldik. Galata Köprüsü’nden istediğin kadar Haliç’e bak, deniz derindir fakat yormaz! Büyük nehirlerde de vapurla istediğin kadar seyahat et, eğlenirsin o
kadar! Lâkin duran bir köprünün orta yerinden böyle büyük bir akarsuya fazla bakmak görenin hep dururken
görülenin hep akışı, bu akışta göz adesesini yerinden oynatarak arkası sıra sürüklemek istiyormuşçasına
büyülü bir çekicilik var. Gören göz görülenle gidiverecekmiş gibi oluyor.
Ya kulak? Deniz sakinse kulağa söylemez. Dalgalı zamanda da kıyıya çarpan ses, gürültü değil nağmedir. Her
dalga ayrı ses verir. Sesin çeşidi kulağa eğlence. Hâlbuki burada koskoca nehrin köprü ayaklarına çarparak
ve kendi girdaplarını birbirine çarptırarak çıkardığı dolgun, derin, sağır gürültü; kulak işitmiyor, zonkluyor.
Büyük nehirlerin eziciliği meğer asıl böyle belli oluyormuş. Hepimiz Fırat’a karşı yassılaşmış gibiydik. Köprünün bir orta minare yüksekliğinden bakan gözlerimiz kararmış, kendimizi akan nehre doğru kayıyor sanıyoruz. Nehrin uğultuları kulaklarımıza çarpa çarpa bir an geldi ki nehir içimize doluyor vehmine düştük. Niye o
kadar güzelsin Fırat, sana bakmaya doyamadık ve niye o kadar heybetlisin, sana bakmaya dayanamadık işte!
İsmail Habip SEVÜK
Yurttan Yazılar, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2002

III. METİN
DÖNER KÜMBET
Temmuz ortalarındayız. Daha dün Çukurova’nın sarı sıcağındaydım. Kurumuş Ağcasazın ovasındaydım. Anavarza’nın kayalıklarında çam kırıkları gibi ipileşen bir güneş vardı. Ovaya cam kalınlığında, ağır bir ışık dökülüyordu... Yanıyordu ova, Çukurova ateş püskürüyordu.
Şimdi Kayseri’deyim. Kayseri de yanıyor. Kayseri’de de sıcak bir güneş var. Ama cam kırıklarının ipiltisi yok
güneş ışıklarında. Sıcak olsa da tepedeki Erciyes’ten bir serinlik geliyor. Ya da insan bir serinlik geliyor sanıyor.
Kayseri büyük, ağır, taşı oya gibi işlenmiş. Kümbetleri, kervansarayları, hanları, camileri... Sonra kalesi, eski
zamandan kalma surları... İşlenmiş, canlı, güzel bir geometri kafası taşa can, taşa yoğunluk vermiş. Sonra
da Erciyes’in düzlüğüne ölmez yapılarını oturtmuş. Göçebenin hünerli eli, harika yapıların üstünde dolaşır
gibi. En şaşılacak şey Selçuklu göçebesinin bu kadar güzel şeyleri yapabilmesi... Bana öyle geliyor ki bir iş
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var bu işin içinde. Selçuklu göçebesinin ellerinin hünerini, bu hüner nereden geliyor, dünyanın iyi bellemesi
gerek. Övünmek için değil. Öğrenmek için.
Konumuz periler diyarıydı, Selçuklu’yu bir yana bırakalım. Hayranlığımız, sevgimiz berdevam. Ama, buralara
da bir peri eli dokunmamış diyemezsiniz. Ne gelir insanın aklına insan neler düşünür bu diyarda bilemezsiniz... Kafana bir peridir takılmışsa, aklından en olmaz şeyler geçer, sen de o düşünceyi sonuna kadar kovalayamazsın... Dersin ki Asya’nın bozkırından çadırlarını alıp, atlarına binip devesini, koyununu, keçisini, malını
toplayıp Anadolu’ya bir periler kavmi geldi. Her biri bir taşa dokundu, nakış oldu. Tuttuğu taş nakış oldu...
Kafan bir an periler üstüne çalışmışsa bu böyledir. Çaresiz.
Bizim Mustafa Gümüşkaynak var Kayseri’de, ince çocuktur. Kayseri’ye her gelişimde Mustafa beni ilkin Döner Kümbete götürür. Mustafa huyumu bilir. Ben Kayseri’de ilkin Döner Kümbeti görmek isterim. Bunda da
öyle oldu. Döner Kümbeti görüp de büyülenmemek imkânsız. Mustafa doğma büyüme Kayserili olduğu hâlde, o da, binlerce kere Döneri görüp tattığı hâlde, o da her görüşünde büyülenir. Mustafa bana her gidişimde
Dönerin efsanesini de anlatır. Bilir ki isterim. Yahut da hoşuna gider efsaneyi anlatmak.
Dönerin arkasında Erciyes vardır. Alakarlı. Erciyes gece bile aydınlık içindedir.
Sonra, ay ışığı varsa, Erciyes, Döner Kümbet ve insan, başka, aydınlık, bir tuhaf ülkededir. Yıldızlar döner...
Günlerden perşembeyse, cuma gecesi ise, ilk akşamdan Döner Kümbet kendi etrafında fırıl fırıl dönmeye
başlar. Gece yansına doğru dönmesi gittikçe hızlanır, uğunur, görünmez olur. Öyle hızlı döner. Ona bakarak
ala karlı, aydınlık içindeki Erciyes de döner... Ala şafak sökünceye kadar, Döner Kümbetin dönmesi yavaşlar,
sonra eskisi gibi yerinde zınk diye durur.
Diyeceksiniz ki, bu görülmeye değer bir olay. Bence de ele geçmez, görülmeye can atılacak bir şey. Ama
işin bir de aması var... Döner Kümbetin döndüğünü yalnız iyiler görürler. Haksızlık etmemişler, insanoğluna
kötülük etmemişler, yüreklerinde çocuk saflığı bulunanlar görürler. Cümle kirlerinden arınmışlar, yunmuşlar
görürler.
Kendine güvenen varsa, durmasın, doğru soluğu Kayseri’de alsın. Bir cuma gecesi geçsin, daha iyidir, manzara daha parlaktır, seyretsin. Döner Kümbet nasıl dönermiş görsün.
			
Yaşar KEMAL
Peri Bacaları, Toros Yayınları, İstanbul, 1985
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ÇALIŞMA KÂĞIDI
Ek 1: “I. Metin”den alınan kelimelerin anlamlarını bulundukları cümlenin bağlamından hareketle
tahmin ediniz ve tahminlerinizi TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.
Kelime
ahali
ferace
sikke
takva
nahiye

Anlamı

Ek 2: Kutucukların içine “II. Metin”deki anlatım biçimlerini örneklendiren cümleler yazınız.

Betimleyici
Anlatım

Öyküleyici
Anlatım
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Ek 3: Aşağıdaki şemalara “I. Metin” ve “II. Metin”in üslup özelliklerini (kullanılan cümle yapıları,
kelime kadrosu, nesnel-öznel anlatımlar vb.) benzerlik ve farklılıklar açısından karşılaştırarak yazınız.
BENZERLİK						

FARKLILIK

Ek 4: Aşağıdaki tabloda “III. Metin”den alınan cümlelere yer verilmiştir. Bu cümleleri yapısına göre
inceleyerek türünü karşılarına yazınız.

CÜMLE
Bizim Mustafa Gümüşkaynak var Kayseri’de, ince
çocuktur.
Dönerin arkasında Erciyes vardır.
Döner Kümbeti görüp de büyülenmemek imkânsız.

YAPISINA GÖRE TÜRÜ

Ek 5: Aşağıdaki cümlelerde kullanılan noktalama işaretlerinin kullanım amaçlarını altlarındaki boşluklara yazınız.
Ø

Suya bak, kendi başına güzel!
……………………………………………………………………………………….

Ø

Ya kulak? Deniz sakinse kulağa söylemez.
………………………………………………………………………………………..

Ø

Muallim Naci Fırat’ı görünce: Tunalaştın gözümde gittikçe!
……………………………………………………………………………………….
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Alt Öğrenme Alanı

Haber Metni

40 + 40 + 40 dk.

Güncel gazete ve dergi haberi
Konu

Kazanımlar

Genel Ağ haberi
5N 1K kuralı ve temel habercilik terimleri
A.4. 3. Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar.
A.4. 4. Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler.
A.4. 6. Metnin görsel unsurlarla ilişkisini belirler.
Bazı metin türlerinde resim, karikatür, fotoğraf, çizim, grafik, tablo, diyagram, istatistiksel veri gibi unsurların metin türüyle ilişkisi ve metne katkısı
üzerinde durulur.
A.4. 9. Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder.
A.4. 15. Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.

YÖNERGE
1. Haber metinleri etkinlik sırasına uygun şekilde öğrencilere okutulur. Daha sonra yine sırasıyla öğrencilerin
metinleri anlamaları ve çözümlemelerini sağlayacak sorular sorulur.
2. Öğrencilere “haber metinleri”nin özellikleri, “5N1K” kuralı ve temel habercilik terimleri (sütun, spot, manşet, tekzip, sürmanşet, asparagas, muhabir vb.) hakkında kısaca bilgi verilir; “I. Metin”e yönelik “Ek 1”deki
çalışma yaptırılır.
3. Öğrencilerin “http://ogmmateryal.eba.gov.tr/ “adresinde yer alan 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı’nın 272. sayfasındaki “Metin ve Türle İlgili Açıklamalar” bölümünde bulunan uygulamayı ( http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/panel/Eslestir2Onizle.aspx?alistirmaId=19731 ) yapmaları sağlanır.
4. Öğrencilere haber metinlerinin hedef kitlesi buldurulur, metinler üzerinde bunu belirlemelerini sağlayan
ifadelerin altı çizdirilir. Daha sonra öğrencilerin metnin hedef kitlesi ile konusu ve amacı arasında ilişki
kurmaları sağlanır.
5. Öğrencilere metnin ana düşüncesinin nasıl bulunacağı ve ana düşünceyi destekleyen yardımcı düşüncelerin ana düşünceye katkıları hakkında bilgi verilir. Daha sonra öğrencilerin “II. Metin”in ana düşüncesi ve
onu destekleyen yardımcı düşüncelerini bulmaları sağlanır.
6. “II. Metin”de kullanılan görselin metnin içeriği ile ilişkisi öğrencilere sorgulatılır. Öğrencilerin benzer içerikte bir haber metni yazsalardı nasıl görseller kullanacaklarını ifade etmeleri sağlanır.
7. Öğrencilerin “II. Metin” üzerinde bilgi ve yorum içeren ifadelerin altlarını çizmeleri sağlanır. Bu ifadelerden
hangilerinin haber metinlerinin inandırıcılığına etkisi olacağı sorgulatılır.
8. Öğrencilere -gerekiyorsa- cümle türleri hakkında kısa hatırlatmalar yapılır. Bu konuya ilişkin hazırlanan
“Ek 2”deki etkinliğin öğrenciler tarafından yapılması sağlanır.
9. “Ek 3”te içinde yazım ve noktalama hataları olan bir parça verilmiştir. Öğrencilerin bu haber metni içinde
yer alan yazım ve noktalama hatalarını bulup düzeltmeleri sağlanır.
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I. METİN
İnternet Haberi:
Yapay zekâlı “EBA Asistan” 10 milyon mesaja yanıt
verdi.
Millî Eğitim Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) salgını nedeniyle başlatılan uzaktan
eğitimde öğrencilerin ve velilerin sorularının anlık
cevaplanabilmesi için Türk mühendislerince geliştirilen
yapay zekaya sahip “EBA Asistan” ile 6 haftada yaklaşık
10 milyon mesaja yanıt verildi.
Bakanlıktan alınan bilgiye göre, kullanıcı sorularına anında yanıt vermek, sorunları çözmek ve sistemin en
etkili şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen uzaktan eğitim sanal asistanı, 13 Nisan’da
hizmete girdi.
81 ilin tamamından giriş yapılan EBA Asistan üzerinden ilk hafta 703 bin 209 kullanıcının yönelttiği toplam 2
milyon 536 bin 903 mesaj cevaplandı.
2’nci hafta, 947 bin 456 kullanıcının 3 milyon 486 bin 300 mesajı, 3’üncü hafta 1 milyon 717 bin 150 kullanıcının 6 milyon 101 bin 911 mesajı yanıtlandı.
4’üncü hafta tekil kullanıcı sayısı 2 milyon 217 bin 529’a, mesaj sayısı 7 milyon 913 bin 615’e, 5’inci hafta ise
tekil kullanıcı sayısı 2 milyon 591 bin 830’e, mesaj sayısı ise 9 milyon 415 bin 142’ye yükseldi. 21-27 Mayıs’ı
içeren 6’ncı hafta ise 2 milyon 684 bin 390 kullanıcının 9 milyon 801 bin 240 mesajı cevaplandı.
EBA Asistan’da ilk haftaya kıyasla 6 haftada, mesaj ve tekil kullanıcı sayısında yaklaşık 4’er kat artış sağlanmış oldu.
Kullanıcıların 82,7’si EBA mobil, 17,3’ü web üzerinden asistana ulaştı.
Kaynak: https://www.aa.com.tr/tr/egitim/yapay-zekali-eba-asistan-10-milyon-mesaja-yanit-verdi/1854714
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II. METİN
			
Dergi Haberi:
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Bilim ve Teknik/TÜBİTAK, Mayıs, 2020/ s. 42-43, İlay Çeliksezer, sayı 630
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III. METİN
Gazete Haberi:
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Basından 2020
(Sabah Gazetesi, 25. 06. 2020)
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ÇALIŞMA KÂĞIDI
Ek 1:
“I. Metin”deki haberi “5N1K” kuralına göre inceleyip aşağıdaki tabloyu uygun şekilde doldurunuz.
NE?
NE
ZAMAN?
NEREDE?
NASIL?
NEDEN?
KİM?

Ek 2:
Aşağıdaki tabloda yer alan cümleleri başlıklara göre değerlendiriniz, cümlelerin türünü ilgili yerlere yazınız.
Yüklemin yerine
göre türü

Cümle

Yüklemin
sözcük türüne
göre türü

Yapısına göre
türü

Bu dönem dışında Mars’a uzay aracı
göndermek, neredeyse imkansız.
Kullanıcıların 82,7’si EBA mobil, 17,3’ü web
üzerinden asistana ulaştı.
Bu araştırma, konusu itibariyle hafif
görünebilir ancak araştırmacıların önemli
zorlukları aşması gerekti.

Ek 3:
Aşağıda bulunan haber metninde geçen yazım ve noktalama hatalarını bulup düzeltiniz.
“Gelecek yıl Marsa gönderilecek, In Sight (İn Sayt) Uzay Aracı beraberinde binlerce kişinin isminide taşıyacak.
Siz de isminizi Marsa göndermek istiyorsanız NASA’ya talebinizi iletmeniz yeterli. 2005 yılında uzay ajansı, In
Sight uzay aracıyla Dünyanın her yerinden insanların isimlerini göndermek için çağrı yapmıştı.
NASA’ya o tarihten buyana 827 bin kişi başvurdu. NASA, Marsa adını göndermek istiyenlerin listesi için ikinci
bir Çip hazırladığını duyurdu.”
Kaynak: https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-41581759
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ROMAN

Ders

Türk Dili ve Edebiyatı

Sınıf

10

Öğrenme Alanı

Öyküleyici Edebî Metinler

Alt Öğrenme Alanı

Roman

Konu

Kazanımlar

Dünya edebiyatından bir roman
Tanzimat Dönemi Türk edebiyatından bir roman
Zarflar, yazım, noktalama
A.2. 1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit
eder.
A.2. 2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler.
A.2. 3. Metnin tema ve konusunu belirler.
A.2. 4. Metindeki çatışmaları belirler.
A.2. 5. Metnin olay örgüsünü belirler.
A.2. 6. Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler.
A.2. 7. Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler.
A.2. 8. Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler.
A.2. 9. Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler.
A.2. 10. Metnin üslup özelliklerini belirler.
A.2. 11. Metinde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.
A.2. 12. Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
A.2. 13. Metni yorumlar.
A.2. 14. Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir.
A.2. 15. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini
sıralar.
A.2. 16. Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.
C.1. 3. Konuyla ilgili gözlem, inceleme veya araştırma yapar.
C.1. 7. Konuşmasına uygun sunu hazırlar.
C.1. 17. Konuşmasında teknolojik araçları etkili biçimde kullanır.
C.2. 3. Dinlediği konuşmada konu akışını takip eder.

YÖNERGE
1. “I. Metin” bir öğrenciye sesli olarak okutulur.
2. Öğrencilerin “I. Metin”den alınan kelimelerin anlamlarını bulundukları cümlenin bağlamından hareketle
tahmin etmeleri ve tahminlerini TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol etmeleri sağlanır. Bu çalışma için “Ek 1”
kullanılır.
3. Öğrencilerin “I. Metin”i anlamaları ve çözümlemelerine yönelik sorular sorulur.
4. “İnsanın veya çevrenin karakterlerini, göreneklerini inceleyen, serüvenlerini anlatan, duygu ve tutkularını
çözümleyen, kurmaca veya gerçek olaylara dayanan uzun edebî tür” olarak tanımlanan roman, edebiyatımıza Tanzimat Dönemi’nde girmiş bir türdür. Tanzimat zihniyetinden bahsederek bu türün ortaya çıktığı
dönemle ilişkisi üzerine öğrencilerinizin yorum yapmasını sağlayınız. “Edebî metinler; içinde bulundukları
toplumun sosyal, siyasi, ekonomik vb. durumlarından etkilenir.” açıklaması verildikten sonra öğrencilerin
“I. Metin”den hareketle romanın yazıldığı dönemle ilişkisini değerlendirmeleri sağlanır.
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5. Bir konu etrafında gerçekleşen birden fazla olayın sebep-sonuç ilişkisiyle oluşturdukları bütüne olay örgüsü denir. Her öyküleyici edebî metnin bir olay örgüsü vardır. Öğrencilere bu bilgiler verildikten sonra -bu
konuda daha önceki sınıfta öğrendikleri de hatırlatılarak- onlardan “I. Metin”in olay örgüsünü buldurmaya
yönelik olarak “Ek 2”deki çalışmayı yapmaları istenir.
6. Öyküleyici edebî metinlerde olay, bir çatışma üzerine kuruludur. Öyküleyici metinlerdeki çatışmanın ne
olduğu kısaca hatırlatılarak öğrencilerin okudukları metindeki temel çatışmayı bulmaları sağlanır.
7. Öğrencilerden “ I. Metin”de geçen mekân unsurlarını bularak “Ek 3”teki tabloyu doldurmaları istenir. Bu
çalışmadan hareketle öğrencilerin, mekâna ilişkin özelliklerin metnin anlamını nasıl etkilediğini belirlemeleri sağlanır.
8. Öğrencilerin metindeki zaman unsurlarını tespit etmeleri ve romanın yazıldığı dönemle ilişkilendirerek
yorumlamaları sağlanır.
9. Öğrencilerin romanın başkahramanının fiziksel ve ruhsal özelliklerini tespit etmeleri (Ek 4 üzerinde) ve bu
özelliklerin olayın akışına etkilerini yorumlamaları sağlanır.
10. Öyküleyici edebî metinlerde kullanılan “anlatıcı” ve “bakış açısı” kavramlarına dair hatırlatmalar yapılır. Sınıf iki gruba ayrılır. Her bir gruba “I. Metin”den seçilen aynı parça verilir. Grupların bu metin parçasını bakış
açısını değiştirerek yeniden yazmaları sağlanır. Buradan hareketle öğrencilerin kullanılan bakış açılarının
romanın anlatımına nasıl etki ettiğini değerlendirmeleri istenir.
11. “II. Metin” bir öğrenciye sesli olarak okutulur.
12. Öğrencilerin “II. Metin”de öyküleyici ve betimleyici anlatımla yazılmış yerleri tespit edip metin üzerinde
altlarını çizerek göstermeleri sağlanır.
13. Öğrencilere Tanzimat romanına ve 19. yy. dünya edebiyatına etki eden sanat akımlarından kısaca bahsedilir. Öğrencilerden “I. Metin” ve “II. Metin”i bağlı oldukları sanat akımlarının özellikleri bakımından karşılaştırmaları istenir.
14. Öğrencilerden “Ek 5” üzerinde “I. Metin” ve “II. Metin”i tema ve konu bakımından karşılaştırmaları istenir.
15. Öğrencilerin “I. Metin” ve “II. Metin”i üslup özellikleri bakımından karşılaştırmaları istenir. Bu karşılaştırmayı yaparken yazara özgü dil ve anlatım özelliklerini (cümle yapıları, deyimler, kelime kadrosu, anlatım
teknikleri, akıcılık…) belirlemeleri gerektiği hatırlatılır.
16. Öğrencilerin Tanzimat Dönemi romancılarını, edebî kimlikleri öne çıkacak şekilde canlandırmaları ve
canlandırma sırasında veya sonrasında dinleyicilerin soru sorması sağlanır. Bu çalışma için bir önceki
derste görevlendirilecek öğrencilerden aşağıdaki hazırlıkları yapmaları istenir:
a. Tanzimat Dönemi’nde eser veren romancıları ve onların edebî özelliklerini araştırın.
b. Bu romancıların öne çıkan romanlarını listeleyin (Eser listesi canlandırma sırasında akıllı tahtada veya
farklı bir yöntemle sunulabilir.).
17. Sınıf iki gruba ayrılır. Bir grubun “I. Metin”i diğer grubun “II. Metin”i eleştirel bir gözle değerlendirerek sonuçları sözlü olarak ifade etmeleri sağlanır.
18. “Anlamına göre cümle çeşitleri” hakkında öğrencilere kısa bir hatırlatmada bulunulur. Onlardan
“I. Metin”de karşılıklı konuşmaların geçtiği bölümde yer alan cümleleri anlamına göre değerlendirmeleri
istenir.
19. Öğrencilere “I. Metin”deki standart dışı kullanımların yazarın tercihi veya döneme özgü olduğu hususu
hatırlatılır. Öğrencilerin bu tarz kullanımları metin üzerinde göstermeleri sağlanır.
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I. METİN
											
ARABA SEVDASI
Bihruz Bey, bir vezirin oğludur. Yirmi üç, yirmi dört yaşlarındadır. Evde özel ders aldırılarak yetiştirilmiştir.
Eğitimi, öğrenimi yetersizdir. Tek isteği vardır: Alafranga yaşamak. Bu yüzden giyim kuşamını Avrupa malı
satan mağazalardan alır, alafranga kahvehane ve gazinolara gider. Yarım yamalak Fransızca bilir. Öyleyken
önüne gelenle Fransızca sözcükler kullanarak konuşmaya kalkışır.
Dış alım malı, çok şık arabası ile pahalı eğlence yerlerini gezip dolaşmak da önemli tutkularından biridir.
Çamlıca tepesine yaptığı gezilerden birinde, kendi arabası gibi güzel bir arabada sarışın, kibar bir kız görür.
Periveş adlı bu hanıma hemen âşık olur. Soylu bir aileden sandığı bu kadını bütün hafta, günün her saatinde düşünür. Ona vermek üzere bir mektup hazırlar. Ertesi hafta yine karşılaşırlar. Çamlıca’daki parkta kıza
mektubu verir ancak kendinde onunla konuşma cesareti bulamaz. Ancak o günden sonra Periveş’i bir daha
göremez. Oysa onunla konuşmak, mektubuna yanıt almak, en azından görmek isteğiyle yanıp tutuşmaktadır.
İştahtan kesilir, zayıf düşer. Dünyada biricik varlığı olan annesiyle bile ilgilenemez. Zaten arada bir gittiği kalemdeki görevine büsbütün uğramaz. Kalemden görev arkadaşı olan Keşfi Bey, yalancılığıyla ünlüdür. Bir gün
yine arabasının içinde Periveş’in düşüyle dalıp gitmişken ona sevgilisini ve ailesini tanıdığını, kızın ölmüş olduğunu, bir de ablası bulunduğunu söyler. Bihruz Bey bu yalana inanır, o gece gözüne uyku girmez, hastalanır.
Bir gün Üsküdar vapurunda Periveş’i görür. Vapura yetişemez. Bu durumu arkadaşı Keşfi Bey’e duyurur.
Arkadaşı, gördüğü kızın Periveş’in ablası olabileceğini söyler. Sevgilisinin öldüğüne kesinlikle inanmaya başlayan Bihruz Bey, bu kez onun mezarını arayıp bulmaya kalkışır. Şehzadebaşı’nda ablası sandığı, Periveş’in
kendisiyle karşılaşır. Ondan kardeşinin yattığı yeri öğrenmek ister. Ahlâksız bir kadın olan Periveş kahkahayı
basar ve Bihruz Bey’e nerede karşılaştıklarını, arabaya mektubu nasıl attığını, kız kardeşinin bulunmadığını
açıklar. Delikanlı neye uğradığını, ne yapacağını bilemez. Öyle ki yanından çekip giden kadının bir süre ardından ayrılamaz. Periveş, peşini bırakması için onu azarlayınca aklı başına gelir.
Aşağıdaki bölümde, Bihruz Bey’le Periveş’in Şehzadebaşı’nda karşılaşması anlatılmaktadır.
O gün artık Direklerarası’nın kalabalığı olağanüstü idi. Gelici ve gidici olmak üzere ikişer sıra arabalardan
oluşan çifte hareketli zincirin bir ucu Şehzade Karakoluna, diğer ucu Bayezit Meydanı’na sınır idi. Bulunulan
yerin çaycılar yönünü erkekler, camiişerif yönünü ise kadınlar tutmuş, karşıdan karşıya geçmek olası olmadığı gibi bulunulan noktadan ileriye gitmek de zor idi.
Bihruz Bey’in Süleymaniye’den Vezneciler’e geldiği yol kendisini kadınların uğrak yerine ulaştırdı. Bey, yolun
öbür tarafına geçmek isteyip başarılı olamayacağını anlayınca kenardan Direklerarası’na gitmek üzere uğraşa uğraşa biraz ilerleyebildi ise de oradan öteye gidemedi. O noktada ilişip kalmış olan birkaç efendinin yanına sığınarak kalabalık savuluncaya kadar durmaya zorunlu karar verdi. Önündeki rengârenk şemsiye alayının
birtakımı aşağıya, birtakımı yukarıya doğru dalgalana dalgalana gidiyordu.
Bey düştüğü çıkmaz yolda üzerinde şaşkın bakışları bulunan yaşmaklı coşkun denizi ister istemez seyre
dalmış idi. Önünden gelip geçen hanımlara dalgın dalgın bakıp dururken yüreği birdenbire yeğinle oynamaya
başladı. Zavallı gencin yüzünün rengi uçuverdi. Yanından aşağıya doğru giden iki hanımdan kırmızı şemsiyelisini ölen sevgilisine benzetmişti. Hanımın kalınca yaşmağı altındaki yüzüne dikkatlice baktığı zaman Üsküdar
vapurunda uzaktan gördüğü hanım, yani ölen sevgilinin hemşiresi olduğunu tanıdı. Artık iki aydan beridir
merak ettiği mezarın yerini öğrenmek için ele geçen bu fırsatı kaçırmamak gerektiğini düşündü. Bununla
birlikte kırmızı şemsiyeliyi izlemeye karar vererek harekete girişti. Kırmızı şemsiye durdukça bu da durdu. O
ilerledikçe bu da ilerledi. Sonunda hanımlar Şehzade Karakolunun köşesinden sağa saptılar. Bey de saptı. O
sokak, her ne kadar berileri kadar kalabalık değil ise de bütün bütün ıssız da olmadığından bey şemsiyeye
pek yaklaşmak istemiyordu. Kırmızı şemsiye, bir hayli gittikten sonra sağda bir sokağa saptı. Bu sokak da
gelenden geçenden uzak değildi. Hanımlar önde, Bihruz Bey arkada biraz daha gidildi. Gene sola sapıldı.
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Burası ıssız idi. Beyin de artık daha fazla beklemeye sabrı kalmamış idi. Hızlı hızlı gitti. Kırmızı şemsiyenin
yanına vardı. Kırmızı şemsiye ise izlendiğinden haberdar olmadığından beyin ayağının sesini alınca döndü
kendisine baktı. Bu dakikada Bihruz Bey artık kırmızı şemsiyeli hanımın yüzüne bakmıyordu.
Bihruz Bey, Periveş Hanım’dan kız kardeşinin mezarını sorar. Oysa böyle biri yoktur. Bihruz Bey, konuşmalardan sonra Keşfi Bey’in oyununa geldiğini anlar. Ancak Periveş Hanım ona yüz vermez.
Periveş Hanım’ın önü sıra giden Çengi Hanım bu aralık arkasına dönüp bakarak ve alaycı gülümseyerek; “Küçük bey ihtiyar olmadan benim gibi bunamış galiba!” dedi. Bihruz Bey de Çengi Hanımın, Çamlıca görüşmesi
gününden kulağında kalan sesini pek iyi tanıdı. Onun üzerine hanımların yanında utancını hafifletecek bir bahane aradı ve yine söze başladı:
- Ah! Pardon! Mil pardon!.. Kabahat benim değil. Keşfi Bey söyledi, işte işte o beni aldattı.
- Zararı yok! Bari bundan sonra sevdiklerinizi çabuk çabuk mezara göndermeyin.
- Ah! Pardon! Ancak neden lândonuzla gezmeyip de böyle yayan geziyorsunuz?
- Nasıl lândo?
- Hani sizi bahçede ilk gördüğüm günkü güzel, süslü arabanızla gezmeli değil misiniz?
- Ha! O araba bizim değildi, biz onu kira ile tutmuştuk.
- Vah vah!
- Ey! Sizin bilinen sarı fayton ne oldu?
- Onu alacaklı ele geçirdi, şey Mösyö Kondoraki’ye bıraktım.
- Yazık!...
“Artık elverir, peşimizi bırak! Hadi oğlum işine git...” yollu azarlamasını da işitemeyerek isteğe aykırı olarak
hanımları izlemeye devam ediyordu. Hele biraz ilerideki bir sokağın köşesinden görünen özenle yapılmış bir
lândonun kendilerine doğru hızla gelişi zavallı Bihruz Bey’i bulunduğu zor durumdan kurtardı. Bey, o zaman
aklını başına alarak kırmızı şemsiyeye söyleyerek:
- Aman! Bir lândo geliyor, pardon! dedi, geldiği yöne döndü, koşa koşa gitmeye başladı. Periveş Hanım’la
Çengi Hanım’a gelince Bihruz Bey’in başlangıçtaki ve sonundaki garip durumundan söz ederek ve kahkahalarla gülüşerek ağır ağır yollarına devam ettiler!..
Recâizade Mahmut Ekrem
Araba Sevdası, İnkılâp Kitabevi, İstanbul, 1985
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II. METİN
DAVİD COPPERFİELD
David Copperfield (Devit Kapırfiıld) doğmadan birkaç ay önce babası ölmüştür. Çocuk, genç ve güzel bir kadın
olan annesi ve dadısı Peggoty (Pigati) ile birlikte yaşamaktadır. Annesi bir süre sonra sert bir adam olan
Mr. Murdstone (Mardston) ile evlenir. Mr. Murdstone’un acımasız, geçimsiz bir kız kardeşi vardır. Bu hiç evlenmeyen yaşlı kız ve Mr. Murdstone, David’e çok sert ve acımasız davranırlar. Annesi çocuğuna eziyet edilmesine dayanamayarak onun Londra yakınlarında yatılı bir okula gönderilmesine izin verir. Bir süre sonra
David, annesinin ölüm haberini alır. Okuldan ayrılarak eve döner.
Aşağıdaki parçada yatılı okulda okuyan küçük David Copperfield’in annesinin ölüm haberini alışı
anlatılmaktadır.
Salem Okulu’na dönüşünden aşağı yukarı iki ay geçmişti. Bir gün kahvaltıdan sonra sınıfa girdiğimiz sırada
Bay Sharp (Şarp) göründü.
“David Copperfield görüşme odasına!”
Peggoty’den bir sepet yiyecek bekliyordum. Yüzüm sevinçle aydınlandı. Yerimden fırladım.
“O kadar acele etmeyin, David” dedi Bay Sharp. “Ne oluyorsunuz oğlum, aceleniz ne?”
Görüşme odasına ok gibi daldım. Bir de baktım. Bay Creakle (Krekıl) bastonuyla gazetesi önünde, sofrada
kahvaltı ediyor.
Bayan Creakle elinde açılmış bir mektup tutuyordu. Ortada sepet falan yoktu.
“David Copperfield,” dedi, Bayan Creakle beni bir kanepeye götürüp yanıma oturarak, “Size söylemem gereken bir şey var çocuğum.”
Gözüm Bay Creakle’a takıldı. Yüzüme bakmadan başıyla onaylıyordu. İçini çeker gibi yaptı, sonra koca bir
parça yağlı ekmeği ağzına attı.
“Dünyanın her gün nasıl değiştiğini ve insanların nasıl yok olduklarını bilmek için daha çok gençsiniz,” dedi
Bayan Creakle, “Ama bu, hepimizin öğrenmesi gereken bir şey David. Kimimiz gençliğimizde, kimimiz yaşlılığımızda, kimimiz ise hayat boyu öğrenir dururuz bu kuralı.”
Gözlerimi ona dikmiş bakıyordum.
- Tatilden döndüğünüz sırada evde herkes iyi miydi?
Bayan Creakle bir an durdu, sonra sürdürdü:
- Annenizin sağlığı nasıldı?
Nedenini bilmeden tir tir titriyor, gözlerimi ondan ayıramıyordum. Ağzımı açacak gücüm yoktu.
- Çünkü bu sabah öğrendiğime göre, ne yazık ki anneniz ağır hastaymış?
Bayan Creakle ile aramızda bir sis perdesi yükseldi. Bir an onu göremez oldum, sonra yakıcı yaşların yanaklarımdan aşağı kaydığını duydum ve Bayan Creakle karşımda yeniden belirdi.
Her şeyi anlamıştım.
- Anneniz öldü.
Bir çığlık kopardım. Dünyada yapayalnız kalmış bir insanın acı çığlığıydı bu. Küçük kardeşim de aşağı yukarı
aynı sırada ölmüş.
Bayan Crakle bana çok iyi davrandı. Gün boyu yanından ayırmadı beni. Ağlaya ağlaya uyuyakalıyor, uyanıp yeniden ağlamaya başlıyordum. Ağlayacak gücüm kalmayınca düşünmeye başladım. O zaman yüreğime çöken
ağırlık daha da arttı. Acımı hiçbir şey dindiremiyordu.
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Ertesi gün öğleden sonra okuldan ayrılırken oraya bir daha hiç dönmeyeceğimi biliyordum.
Kimsesiz kalan David, çektiği acılara daha fazla dayanamayarak evden kaçar. Babasının halası Miss Betsy
Trotwood’un (Mis Betsi Trutvud) yanına sığınmaya karar verir. Dover’a (Duvır) gider. Halası tarafından çok
iyi karşılanan çocuk, iyi bir öğrenim görmek üzere Canterbury’de (Santırböri) bir okula verilir. Halası onu, bir
süre sonra, avukat Mr. Wickfiled’ın (Mistır Vikfiyıld) yanına yerleştirir. Avukat, David’le yaşıt olan kızı Agnes’le
(Egnis) yaşamaktadır. Öğrenimini bitiren David, Londra’ya gider. Burada avukat Mr. Spenlow’un (Spenlov)
yanında çalışmaya başlar. Mr. Spenlow‘un kızı Dora’yı sever. Onunla evlenir, iki genç birbirlerini sevmelerine
rağmen mutlu olamazlar. Bir süre sonra Dora ölür. Üç yıl kadar dolaşan David, tekrar halasının yanına döner.
Gerçek aşkı Agnes’i bulur. Onunla evlenir. İki genç mutlu olurlar. David, başarılı bir yazar olma yolunda çalışmaya başlar.
CHARLES DİCKENS
David Copperfield, Ak Kitabevi, İstanbul, 1960
Çeviren: Mine Kabaağaç, 1960 İstanbul
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ÇALIŞMA KÂĞIDI
Ek 1: “I. Metin”den alınan kelimelerin anlamlarını bulundukları cümlenin bağlamından hareketle
tahmin ediniz ve tahminlerinizi TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.
Kelime
hemşire
lando
mukabele
sergüzeşt
yaşmak

Anlamı

Ek 2: “I. Metin”in olay örgüsünü bularak aşağıdaki şema üzerinde gösteriniz.
									

Ek 3: “I. Metin”de geçen mekân unsurlarını bularak aşağıdaki tabloyu doldurunuz. Bu çalışmadan
hareketle mekâna ilişkin özelliklerin metnin anlamını nasıl etkilediğini belirleyiniz.

Mekân unsurları

Özellikleri
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Ek 4: “Araba Sevdalısı” adlı romanın başkahramanının fiziksel ve ruhsal özelliklerini tespit ederek
tabloyu uygun şekilde doldurunuz. Tabloyu doldurduktan sonra bu özelliklerin olayın akışına nasıl
etki ettiğini yorumlayınız.
Fiziksel özellikler

Ruhsal özellikler

Ek 5: Tablo üzerinde “I. Metin” ve “II. Metin”i tema ve konu bakımından karşılaştırınız.
METİN 1
TEMA
KONU
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TİYATRO

GELENEKSEL TÜRK TİYATROSU

Ders

Türk Dili ve Edebiyatı

Sınıf

10

Öğrenme Alanı

Tiyatro

Alt Öğrenme Alanı

Geleneksel Türk tiyatrosu

Konu

Kazanımlar

40 + 40 + 40 + 40
dk.

Geleneksel Türk tiyatrosu
(Karagöz, orta oyunu)
A.3. 1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit
eder.
A.3. 2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler.
A.3. 3. Metnin tema ve konusunu belirler.
A.3. 4. Metindeki çatışmaları belirler.
A.3. 5. Metindeki olay örgüsünü belirler.
A.3. 6. Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler.
A.3. 7. Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler.
A.3. 8. Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler.
A.3. 9. Metinde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî
ve mitolojik ögeleri belirler.
A.3. 10. Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
A.3. 11. Metni yorumlar.
A.3. 12. Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir.
A.3. 13. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini
sıralar.
A.3. 14. Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.
C.1. 3. Konuyla ilgili gözlem, inceleme veya araştırma yapar.
C.1. 7. Konuşmasına uygun sunu hazırlar.

YÖNERGE
1. “I. Metin” öğrencilere sesli olarak okutulur.
2. Öğrencilerin örnek metinden alınan kelimelerin anlamlarını bulundukları cümlenin bağlamından hareketle
tahmin etmeleri ve tahminlerini TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol etmeleri sağlanır. Bu çalışma için “Ek 1”
kullanılır.
3. Öğrencilerin “I. Metin”i anlamları ve çözümlemelerini sağlayacak sorular sorulur.
4. Öğrencilere “geleneksel Türk tiyatrosu”nun (Karagöz, orta oyunu, meddah) özellikleri hakkında kısaca bilgi verilir. Bu açıklamayı yaparken geleneksel tiyatronun kalıplaşmış oyunlarına ve ünlü meddah, kavuklu,
Pîşekâr ve Karagözcülerine de (Kel Hasan, Abdürrezzak, İsmail Dümbüllü vb.) değinilir. Öğrencilere
“http://ogmmateryal.eba.gov.tr/” adresinde yer alan 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı’nın 220.
sayfasındaki “Metin ve Türle İlgili Açıklamalar” bölümünde bulunan 1. uygulama ( http://ogmmateryal.
eba.gov.tr/panel/panel/BoslukDoldurmaOnizle.aspx?alistirmaId=20709 ) yaptırılır.
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5. Öğrencilerin metinlerin tema ve konusunu bulmaları sağlanır. Buradan hareketle modern tiyatro ve geleneksel tiyatronun işlenen konular bakımından gösterdiği farklılıktan kısaca bahsedilir.
6. Olaya dayalı edebî metinlerde çatışma unsurunun işlevi hatırlatılarak öğrencilerden “I. Metin” deki çatışmaları bulmaları istenir.
7. Öğrencilere “Ek 2”deki çalışma yaptırılır. Bu çalışmanın ardından Karagöz oyununun tipleri (Karagöz,
Hacivat, Tuzsuz Deli Bekir, Beberuhi ve diğerleri) ve özellikleri hakkında bilgi verilir. Daha sonra
öğrencilere “http://ogmmateryal.eba.gov.tr/” adresinde yer alan 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders
Kitabı’nın 220. sayfasındaki “Metin ve Türle İlgili Açıklamalar” bölümünde bulunan 2. uygulama ( http://
ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/panel/ResimEslestirOnizle.aspx?alistirmaId=18476 ) yaptırılır.
8. Mekân ve dekorun geleneksel tiyatroda standart bir özellik gösterdiğine değinilerek Karagöz ve orta oyununun mekân ve dekor unsurları hakkında öğrencilere bilgi verilir.
9. Geleneksel tiyatronun dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerinden (seslenmeler, tekerlemeler, deyimler,
gazeller, beyitler, şarkı/türkü/müzikler, yanlış anlamalar, taklitler, ağız özellikleri vb.) bahsedilir. Bu bilgiler verildikten sonra “I. Metin” ve “II. Metin”e ilişkin “Ek 3”teki çalışma yaptırılır.
10. “II. Metin” öğrencilere sesli olarak okutulur.
11. Öğrencilerden “II. Metin”in olay örgüsünü bulmalarına yönelik olarak “Ek 4”teki çalışmayı yapmaları istenir.
12. Öğrencilere “Ek 5”teki çalışma yaptırılır. Bu çalışmanın ardından orta oyunun tipleri (Pîşekâr, Kavuklu ve
diğerleri) ve özellikleri hakkında bilgi verilir.
13. “I. Metin” ve “II. Metin”den hareketle öğrencilerden dönemin sosyal, siyasi, kültürel vb. özellikleri ile ilgili
çıkarımlarda bulunmaları istenir.
14. Öğrencilere “http://ogmmateryal.eba.gov.tr/” adresinde yer alan 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı’nın 228 ve 230. sayfasındaki “Metin ve Türle İlgili Açıklamalar” bölümünde bulunan uygulamalar
( http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/panel/CokluSecimOnizle.aspx?alistirmaId=18127 ), ( http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/panel/SiniflandirmaOnizle.aspx?alistirmaId=18220 ) yaptırılır.
15. “Ek 6”da “I. Metin” ve “II. Metin”i öğrencilerin yorumlamalarına yönelik bir tablo verilmiştir. Öğrencilerin
bu etkinliği yapmaları sağlanır.
16. Öğrencilerin bir sonraki derse meddah ve stand-up gösterisi izleyerek gelmeleri sağlanır.
17. Öğrencilere meddah hakkında bilgi verilir. Öğrencilerin izledikleri meddah ve stand-up gösterisinden
hareketle kısa bir meddah oyunu sunmaları sağlanır.
18. Öğrencilerin “Ek 7” deki tabloda yer alan cümleleri yüklemin yerine ve sözcük türüne göre değerlendirmeleri sağlanır.
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I. METİN
(Karagöz)
KANLI KAVAK
(Hacivat, bilgili ve kültürlü olduğuna inanan, fırsat buldukça da bu özelliği ile övünen bir tipi temsil etmektedir,
insanları da bu özellikleriyle değerlendirir. Karagöz ise Hacivat tipinin aksine ilmî ve aktüel konularda bilgisi
olmayan ama derin bir sezgi ve yorum gücüne sahip olan bir halk adamıdır. Aşağıda Hacivat’ın Karagöz üzerinde üstünlük kurmak isteyişi ve Karagöz’ün de Hacivat’ı alaya alışıyla ilgili bir metin okuyacaksınız.)
(...)
Hacivat — Hay köftehor hay! Hani “Mektep gördüm, mektebe başladım” dedin. Mektep gören böyle mi olur?
Karagöz — Ayol, ben mektebe başladım; ama mektep yapılırken rençperlikle başladım; çok çalıştım, ırgat
başı olmak kısmet olmadı.
Hacivat — Ya! “Mürekkep yaladım” dedin?
Karagöz— Yaladım ama, bizim oğlanın hokkası odaya döküldü, hatunun korkusundan, tahta temizlensin
diye yerden mürekkebi yaladım.
Hacivat — “Elif yuttum” dedin?
Karagöz— Pis boğazlık; çakal eriği imiş, acele ile yuttum, çekirdeği gırtlağımda kaldı, az daha boğuluyordum.
Hacivat — Hani canım “Kâğıt karaladım” dedin?
Karagöz— Geçen kış oda penceresinin camı kırıldı, biz de kâğıt yapıştırdık; bizim oğlan ona musallat olmuş,
onunla oynuyor; ben de kızdım, paraladım.
(...)
Hacivat — Sen âdetâ terbiyesizlik ediyorsun. “Fârisî gördüm” dedin?
Karagöz— Onu komşunun bahçesinde gördüm, sen de görsen ağzının suyu akar.
Hacivat — Ne söylüyorsun, canım?
Karagöz— Kayısı be, kayısı!
(...)
Hacivat — Hani “Binâ’ya çıktım” dedin?
Karagöz— Binaya rençperlik ettiğim tarihte omuzumda çamur teknesiyle çıktım.
Hacivat — Maksûd gördün mü?
Karagöz— Maksud’u görmedim, Hamparsum’la görüştük.
(…)
Hacivat — “Mantık bilirim” diyorsun; mantık neden bahseder, nasıl şeydir bakalım?
Karagöz — Efendim, mantı, mide fesadından bahseder. Yufkayı bol yağda kızartırsın, üzerine kıyma, üstüne
de yoğurdu dökersin, geçersin başına; senin elini bağlamalı, benim dahi ayağımı; sahana kaşığı çal ha çal!
Hacivat — Sahanı başına geçsin! Fârisîden Tâlim-i Fârisi?
Karagöz— Bizim komşudur nalıncının karısı.
Hacivat — Tuhfe-i Vehbi?
Karagöz— O ahbabımdır, Turşucu Vehbi.

37

10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Geleneksel Türk Tiyatrosu
Hacivat — Karagöz, sen aklını mı bozdun? Pend-i Attâr?
Karagöz— Orada onunla konuştuk.
Hacivat — Kiminle birader?
Karagöz— Pendik’teki aktarla.
Hacivat— Gülistan?
Karagöz— Bir kadının sırtında gördüm.
Hacivat — Neyi, Karagöz?
Karagöz— Güllü fistan.
Hacivat — Hâfız Divanı?
Karagöz— Onu kovdum.
Hacivat — Kimi?
Karagöz— Hırsız Yuvan’ı.
Hacivat — Seni maymun seni! (...) seni cahil musibet! “Hiçbir şey bilmem” desen ne olur?
(…)
Cevdet Kudret
Karagöz, Cilt 2, İnkılap ve Aka Basımevi, İst. 1969
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II. METİN
(Orta Oyunu)
BAHÇE (Fasıl Bölümü)
(Kavuklu ile Pîşekâr, Karagöz ve Hacivat’ı andıran tiplerdir. Pîşekâr, başkalarının sırtından geçinmek isteyen
uyanık tipleri temsil etmektedir. Aşağıda Pîşekâr’ın iş ve kiralık ev bulma ümidiyle Kavuklu’yu kandırmak
isteyişi anlatılmaktadır.)
Pîşekâr: — Şimdi ne işle meşgulsün?
Kavuklu: — Yani, ne iş görüyorum?
Pîşekâr: — Öyle ya.
Kavuklu: — Hiç tabii. Okumam yok, yazmam yok; başka bir marifetim de yok.
Pîşekâr: — Eyvah! Desene, evde de rahatın yok. Aman, Hamdi’ciğim, felâket üstüne felâket!
Kavuklu: — O da doğru. Hatta bizim hatunla kavga ettim de, çıktım sana geldim; “Belki bir iş bulur da geçimi
düzeltirim” dedim.
Pîşekâr: — Aman birader, bu aralık, ortalıkta o kadar kesatlık var ki, sorma. Ben bile geçinemiyorum. Hele
şimdilik biraz sabırlı ol da, bakalım belki bir iş çıkar.
Kavuklu: — İsmail, bu işsizlik yüzünden evle de bozuştuk.
Pîşekâr: — Ev kira değil miydi?
Kavuklu: — Elbette kira.
Pîşekâr: — Öyleyse ne üzülüyorsun? Bırak çık. O, keder etsin.
Kavuklu: — Ev mi keder etsin?
Pîşekâr: — Peki öyle ya! Aranız bozulmadı mı? Bırak, yürüyüver.
Kavuklu: — Evet bozuldu. Ben de bıraktım, yürüyüverdim.
Pîşekâr: — Bir daha gitmezsin. O pişman olsun. Hem canım, ev sana dargın değil mi?
Kavuklu: — Dargın, dargın ama, İsmail, malûm ya, kadınlar acayiptir; şimdi gırtlak gırtlağa gelirler, on dakika sonra hiçbir şey olmamış gibi konuşurlar.
Pîşekâr: — Ay! Sizin ev konuşur mu?
Kavuklu: — Elbette. Dilsiz değil ya!
Pîşekâr: — Amma da tuhaf! Evin konuştuğunu bu yaşıma geldim, duymadımdı. Türkçe mi, Arapça mı, Farisîce mi konuşur?
Kavuklu: — Ne söylüyorsun, İsmail anlayamadım.
Pîşekâr: — Canım, anlaşılmayacak ne var ki? Sizin ev konuşuyor ya...
Kavuklu: — Evet.
Pîşekâr: — İşte ben de onu soruyorum: Ne lisanla konuşur?
Kavuklu: — Biz evlendik evleneli, bildiğimiz Türkçeden başka bir lisanla konuşmadık.
Pîşekâr: —Demek, sade Türkçe konuşur, öyle mi?
Kavuklu: — Birleşeli on seneyi geçiyor, başka dil kullandığını duymadım.
Pîşekâr: — Demek, içinden konuşuyor.
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Kavuklu: — İçinden konuşur, ben yüzünden anlarım... İsmail, eğleniyor musun? (...), bir saattir, «Ne olacak,
sonu nereye varacak?› diye bekledim. Hâlâ saçma sapan, içinden çıkılmaz boş lâkırdılardan başka bir şey
yok. Haydi, sen şimdi bana ufak, şöyle benim barınacağım gibi, iki üç odalı bir evceğiz bul da, ötesini düşünürüz?
(...)
Pîşekâr: —Efendim, işin en güzel tarafı akarı kokarı da yok. O güzel manzara hiçbir sayfiyeye, hiçbir kışlığa
benzemez. Aman efendim aman! Ne söylesem tamamen anlatmış olamam!
Kavuklu: — Bu gidişle biz ne evi ne de mahalleyi bulamayacağız.
Pîşekâr: — Neden efendim?
Kavuklu: — İsmail, bunun nedeni medeni yok. Biz yola çıkalı belki yarım saat oldu. Hâlâ eve gelemedik.
Pîşekâr: — Efendim, neden acele ediyorsun? İşte, geze geze geldik. Şuraya bak birader. Eğer şu binanın bir
eşi daha varsa ne dersen de! İnsanın yiyeceği geliyor. Şöyle bir bakınca insanın ömrü artıyor vesselâm!
Kavuklu: — Müsaade edersen iki kelime de söylemek bana nasip olsun. İsmail, evde sen mi oturacaksın,
ben mi?
Pîşekâr: — Efendim, tabiî siz oturacaksınız.
Kavuklu: — Sana ne oluyor? Bir saattir methederek bitiremediğin ev bu mu?
Pîşekâr: — Elbette bu, efendim. Nasıl? Methettiğim kadar yok mu?
Kavuklu: — Yoooo! Neme lâzım, bu kadar olur!.. (...), bunun neresi ev?
Pîşekâr: — Halt etmişsin sen. Saydıklarımın hangisi eksik?
Kavuklu: — Saydıklarının bir tanesi yok ki, eksik olsun.
Pîşekâr: — Efendim, nesi var? Fena mı?
Kavuklu: — Ben de onu söylüyorum. Hiçbir şey yok.
Pîşekâr: — Gördün mü doğru sözü! Bak, efendim, bir de içeriye girelim. (Şakşakla parmaklığı sıyırır.) Buyurun!
(…)
Orta Oyunu Oyun Metinleri (Haz. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 1967)
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ÇALIŞMA KÂĞIDI
Ek 1: Okuduğunuz “I. Metin”den alınan kelimelerin anlamlarını bulundukları cümlenin bağlamından
hareketle tahmin ediniz ve tahminlerinizi TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.
Kelime
rençper
maksûd
ahbap
fistan
musibet

Anlamı

Ek 2: Karagöz ve Hacivat’ın öne çıkan özelliklerini ilgili görsellerin karşısına yazınız.

HACİVAT
1.
2.
3.
4.

KARAGÖZ
1.
2.
3.
4.
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Ek 3: Okuduğunuz metinleri dil, üslup ve anlatım özellikleri bakımından karşılaştırarak aşağıdaki
tabloyu doldurunuz.
Karagöz Oyununun Dil, Anlatım ve Sunum Özellikleri Orta Oyununun Dil, Anlatım ve Sunum Özellikleri

Ek 4: “II. Metin”in olay örgüsünü bularak aşağıdaki şema üzerinde gösteriniz.

Ek 5: Aşağıdaki şemalara Kavuklu ve Pîşekâr’ın tip özelliklerini yazarak metindeki hangi davranışlarından hareketle bu özellikleri tespit ettiğinizi sözlü olarak ifade ediniz. Bu çalışmadan hareketle
Kavuklu ve Pîşekârın Karagöz oyunundaki hangi tiplere karşılık geldiğini belirtiniz.

Kavuklu
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Pîşekâr

1.

1.

2.

2.

3.

3.
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Ek 6: Aşağıdaki tabloya ilgili metinlerdeki açık ve örtük iletileri yazınız.
KARAGÖZ

ORTA OYUNU

AÇIK İLETİLER
ÖRTÜK İLETİLER
Ek 7: Aşağıdaki tabloda “II. Metin”den alınan cümlelere yer verilmiştir. Bu cümleleri yüklemlerinin
yerine ve sözcük türlerine göre değerlendirerek tabloyu doldurunuz.
CÜMLE

YÜKLEMİN YERİNE
GÖRE

YÜKLEMİN SÖZCÜK
TÜRÜNE GÖRE

- Gördün mü doğru sözü!
Ne lisanla konuşur?
Ev kira değil miydi?
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