11. 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.

SOHBET VE FIKRA

Ders

Türk Dili ve Edebiyatı

Sınıf

11

Ünite

Bilgilendirici (Öğretici) Metinler

Konu

Sohbet ve Fıkra

Kazanımlar

Materyaller

2 x 40 dk.

A.4.1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit
eder.
A.4.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler.
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.4.5. Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve
bunların işlevlerini belirler.
A.4.6. Metnin görsel unsurlarla ilişkisini 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.4.9. Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder.
A.4.10. Metinde yazarın bakış açısını belirler.
A.4.11. Metinde fikrî, felsefi veya siyasi akım, gelenek veya anlayışların
yansımalarını değerlendirir.
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.
Çalışma Kâğıdı

YÖNERGE
1. Dersin girişinde öğrencilere sohbet kelimesinden ne anladıkları sorulur. Buradan hareketle sohbet türünün ortaya çıkış sebepleri üzerine öğrenciye kısa bir hatırlatma yapılır (Eba’dan ilgili ders içeriği öğrenciye
izletilebilir.). Bu bilgilerden hareketle türün ortaya çıkışındaki sözlü ve yazılı kültürün, toplumsal değişimlerin ve etkileşimlerin, yayın organlarının ve teknolojinin etkisi üzerinde durulur.
2. Şevket Rado’nun, “Güler Yüz” adlı sohbet metni öğrencilere okutulur.
3. Öğrencilerden, aşağıda verilen fotoğraf ile metin arasında ilişki kurmaları istenir.
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Sohbet ve Fıkra
GÜLER YÜZ

Asık suratlı insanlardan hoşlanır mısınız desem tabii bana gülersiniz. Zaten ben de biraz gülmeniz için söze böyle başladım. Güler yüze ve gülmeye dair olan bu konuşmayı asık suratla dinlemenizi istemem tabii. Konuşurken söze başladığınız sırada karşınızdakinin kaşlarını çattığını, asık
bir suratla sizi dinlediğini görürseniz konuşmak hevesiniz kırılır. Lafı kısa
kesip bu tatsız sohbeti bir an önce bitirmeye bakarsınız. Bir de karşınızdakinin sizi güler yüzle dinlediğini, hatta araya biraz da tatlı söz karıştırarak sohbete renk verdiğini görecek olsanız konuştukça konuşacağınız gelir. Zaten öyledir. Güler yüz her şeyden önce insana cesaret verir. Çünkü güler yüzlü insanlar her kusuru hoş gören, affeden insanlardır. Dünyada
ilk adımlarını yeni atmaya başlamış bir çocuğa herkes güler yüzle bakar. Onun her kusuru yapabileceğini ve
bütün kusurların affedilmeye layık olduğunu önceden kabul ettiğimiz için çocuk karşısında gülümser bir yüz
takınırız. Olgun insanlar yalnız çocuklara değil, herkese affedici, kusura pek aldırmayıcı bir yüzle bakarlar. Bu
dünya öyle çatık kaşla dolaşmaya, şunun bunun kalbini kırmaya değer bir dünya değildir. Onun için güler yüzlü
insanlar arasında yaşayanların hayatı daha tatlı geçer.
(…)
Bazı kimseler vardır, sanki Cenabı Hak onlara gülmeyi yasak etmiştir. Gülümsemeyi aklı başında adamın ciddiliğini bozan bir hâl sayarlar. Yüz göz olmasınlar diye çocuklarına gülmezler; laubali demesinler diye komşularına gülmezler. Kaşları sanki kudretten çatılmıştır. Çalışırken çatık, konuşurken çatıklar. Hatta kendilerine
ettikleri zulüm yetmiyormuş gibi gülenlere de kızarlar.
Hayatı böyle saymak çok yanlıştır. Unutmayalım ki biz insanların hayvanlardan bir farkımız konuşmaksa öteki
farkımız da gülmektir. Hiç siz ömrünüzde gülen, kahkahalar savuran bir hayvan gördünüz mü? Zavallılar kim
bilir ne kadar gülmek istiyorlardır! Hatta insan kardeşlerinin öyle bazı tuhaflıkları vardır ki onların karşısında
herhâlde kahkahalarla gülmek için can atıyorlardır. Ama, ne hikmetse, yüzleri gülmeye elverişli bir şekilde
yaratılmamıştır. Kendilerini ne kadar zorlasalar gülemezler. Hâlbuki insanlar, çok şükür, gülebiliyorlar. Bu
imkânı niçin kullanmamalı?
Alain filozof, hiddetin bir hastalık olduğunu söyler. Hem de hiddeti öksürüğe benzetir. Nasıl öksürük bir gıcıkla
gelirse hiddet de öyledir. Bir kere başladı mı bir kere ile kalmaz; ikide bir öksürdüğünüz gibi ikide bir de hiddetlenir, sağa sola çatarsınız. Bu hastalığın bir tek tedavisi vardır. O da gülmeye alışmaktır.
(…)
Hayatı iyi karşılamanın sırrını bulabilmek için her şeyden önce gülümsemeyi öğrenmeli. Belki siz de bilirsiniz:
Her hadiseyi güler yüzle karşılayan bir adama, “Eh… Hayatta muvaffak olduğun için sen tabii daima gülersin.
Ama biz öyle miyiz ya?” demişler. Adam, bir kere daha gülmüş, “Yanılıyorsunuz, hem de çok yanılıyorsunuz.
Ben hayatta muvaffak olduğum için gülmüyorum. Tam tersine! Güldüğüm için hayatta muvaffak oluyorum.”
demiş. Bu söz boşuna söylenmiş bir söz değildir. İçinde bilinmesi gereken bir hakikat saklı.
(…)
Şevket Rado, Eşref Saat
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2. METIN
4. Öğrencilerle fıkra kelimesinin anlamı üzerine sohbet edilir ve fıkra türü hakkında öğrencilere kısa bir bilgi
verilir (Eba’dan ilgili içerik öğrencilere izletilebilir.). Bu bilgilerden hareketle türün ortaya çıkışındaki sözlü
ve yazılı kültürün, toplumsal değişimlerin ve etkileşimlerin, yayın organlarının ve teknolojinin etkisi üzerinde durulur.
5. Mehmet Çınarlı’nın, “Sorumsuzluğun Sorumu” adlı fıkra metni örneği öğrencilere okutulur.

SORUMSUZLUĞUN SORUMU
Çocukluğumda Ziya Gökalp’in bir beytini ezberletirlerdi:
Sakın hakkım var deme
Hak yok, vazife vardır.
Bugünkü durumumuza bakıyorum, iş tersine dönmüş: Artık “vazife” değil ”hak” ; yalnız ve
yalnız “hak” vardır. Sabahtan akşama kadar onu
söylüyor, onu dinliyoruz. Gazetede, kürsüde, sokakta hep haklar konuşuluyor.
Hepimiz isteyiciyiz, ortada verici yok. Hepimiz davacıyız davalı kayıplara karışmış. Yirmi yaşında, kırk yaşında kendimizi, ellerine “temiz süt isteriz” levhaları verilmiş 23 Nisan çocukları kadar günahsız ve korunmaya
muhtaç görüyoruz.
Geminin batmakta olduğunu söyleyenler, delikleri tıkamak şöyle dursun, tekneye kova kova su taşımaktan
geri durmuyorlar. Dalın kırılacağını haykıranlar, ayaklarını yere basıp yükü hafifletmek yerine, eşlerini dostlarını da aynı dala asılmaya çağırıyorlar.
Ucu kendine dokunmayacak çuvaldızları karşısındakine batırmakta herkes kahraman kesiliyor. Şaheser bir
tablo gibi zevkle, sevinçle seyrettiğimiz yangınların er geç kendi saçağımızı da tutuşturacağını düşünmeyecek
kadar budalayız.
“Özerk”liği, “hürriyet”i, ”dokunulmaz”lığı, “bağımsız”lığı ne kadar yanlış anlamışız! Arzumuza ve keyfimize göre
her şeyi yapar, her şeyi yazar ve söyler, her türlü kararı veririz sanıyoruz. Aslında “özerk” olmak , “dokunulmaz”
olmak, “hür” olmak, “bağımsız” olmak, olmamaktan daha ağır bir sorum yükletir. Sizi kim kontrol edecek, kim
uyaracak, yanlışınızı kim düzeltecektir? Emniyet sübabı1 olmayan bir kazanın ateşçisi durumundasınız. Onu
patlatmamak yalnız ve yalnız sizin dirayetinize, dürüst çalışmanıza bağlı.
Hakların, istisnasız bütün hakların, vazifelere sıkı sıkıya bağlanmış olduğunu hatırdan çıkarmayalım. Vazifelerini bir yana bırakıp yalnız haklarını görenler, şaşı bile değil, düpedüz kördürler. Hem toplumun bir ferdi olup,
hem de o toplumun gidişinden sorumlu olmayan bir kimse düşünülemez. Büyüğün büyüklüğü, küçüğün küçüklüğü, kudretinin kudreti, âcizin aczi ölçüsünde sorumu vardır.
Ve bazen büyük sorum kendisini sorumsuz sanan kimselere düşer.
( Mehmet ÇINARLI, Halkımız ve Sanatımız. Hisar Yayınları, Ankara, 1970, 8-9.)
(Metinde kullanılan yazım ve noktalamada kaynak metne sadık kalınmıştır.)

1

Kelime, TDK Yazım Kılavuzu’nda “supap” şeklinde geçmektedir.
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6. Öğrencilerden, aşağıda verilen kelimelerin anlamlarını metindeki bağlamdan hareketle tahmin etmeleri ve
tahminlerini sözlükten kontrol edip kelimelerin sözlük anlamlarını bulmaları istenir.
“Yüz göz olmasınlar diye çocuklarına gülmezler; laubali demesinler diye komşularına gülmezler.” cümlesinde
geçen “laubali” kelimesinin anlamı:……………………………….
“Emniyet sübabı olmayan bir kazanın ateşçisi durumundasınız.” “Emniyet sübabı” kelime grubunun cümleye
kattığı anlam:………………………………………….
Kelimeler

Tahmin Edilen Anlam

Sözlük Anlamı

Laubali
Emniyet sübabı (supabı)

7. Öğrencilerden, verilen metinlerden hareketle metnin konusu, amacı ve hedef kitle arasındaki ilişkiyi belirlemeleri istenir.
GÜLER YÜZ

SORUMSUZLUĞUN SORUMU

Metnin amacı
Metnin hedef kitlesi
Metnin konusu
8. Metinlerin ana düşüncesi ve yardımcı düşünceleri öğrencilere buldurulur.
GÜLER YÜZ

SORUMSUZLUĞUN SORUMU

Metnin ana düşüncesi
Metnin yardımcı düşünceleri
9. Metinlerdeki anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yolları öğrencilere buldurulur.
GÜLER YÜZ

SORUMSUZLUĞUN SORUMU

Metinde kullanılan anlatım
biçimleri
Metinde kullanılan düşünceyi
geliştirme yolları
10. Öğrencilerin “Güler Yüz” ve “Sorumsuzluğun Sorumu” adlı metinleri bakış açısı ve üslup özellikleri bakımından karşılaştırmaları istenir.
GÜLER YÜZ
Bakış açısı
Üslup özellikleri
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11. Öğrencilerden metinlerdeki millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirlemeleri istenir.
12. Metinlerde ortaya konulan tespit ve yorumlar geçerlilik, doğruluk, tutarlılık açısından değerlendirilir.
13. Metinler öğrencilere yorumlatılır.
14. Sohbet ve fıkra türlerinde eser vermiş belli başlı kişilerin isimlerinden ve eserlerinden bahsedilir. Aşağıdaki örnekler öğrenciye çözdürülür.
Örnek 1: Sohbet (söyleşi) türünde verilmiş eserler ve eserlerin yazarları tahtaya yazılır. Öğrencilerden eşleştirme yapmaları istenir.
1. Söyleşiler
2. Eşref Saat
3. Edebiyat Konuşmaları
4. Tarih Musahabeleri
5. Sohbetler

Ahmet Kabaklı

Yahya Kemal Beyatlı

Suut Kemal Yetkin

Nurullah Ataç

Şevket Rado

Cevaplar
Ahmet Kabaklı

Yahya Kemal
Beyatlı

Nurullah Ataç

Suut Kemal Yetkin

Şevket Rado
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15. Dil bilgisi çalışması yaptırılır. Aşağıdaki örnekler öğrenciye çözdürülür.
Aşağıda verilen cümleler tahtaya yazılır ve öğrencilerin cümleleri ögelerine ayırması istenir.
• Şair, söyleyeceklerini etkili ve yeni bir tarzda söyleyebilmek için bütün ayrıntıları atmış.
• Orhan Veli, erin ölümünü başka bir açıdan ele alıyor.
• Şiirin ikinci kısmında bu soyut asker, birden, yaşayan, duyan, sevdiklerinin özlemini, ayrılığın acısını
çeken bir insana dönüşüyor.
•

Ayhan bir dizesinde “Anlatmak diye bir şey yoktur burada.” der.

•

Ortaya görüntüyü atan, bu görüntüyü netliğe kavuşturmadan da çekip giden, ortadan kaybolan birisidir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
1, 2 ve 3 numaralı çalışma kâğıdı öğrencilere ödev olarak verilir.

DİKKAT! Sonraki iki dersin sonunda yapılacak etkinlik için hazırlanmak üzere iki öğrenci görevlendirilir.
Öğrencilerden biri Reşat Nuri Güntekin’in, diğeri ise Peyami Safa’nın hayatı, sanat anlayışı ve eserlerini
sınıftaki diğer öğrencilerin önünde canlandırma yöntemiyle sunacaktır. Öğrencilerin hazırladığı sunum
metinleri öğretmen tarafından kontrol edilmeli, bilgilerin doğruluğu ve sınıf seviyesine uygunluğu
sağlanmalıdır.

8

Sohbet ve Fıkra

11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

ÇALIŞMA KÂĞIDI 1
Metinlerden hareketle “sohbet” ve “fıkra” türünü verilen ölçütler çerçevesinde karşılaştırınız.
SOHBET

FIKRA

İşlediği Konu

Üslup

Anlatım Biçimleri ve
Düşünceyi Geliştirme Yolları

Anlatıcı

Anlatıcının Tavrı (Öznellik/Nesnellik)

9

11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Sohbet ve Fıkra

ÇALIŞMA KÂĞIDI 2 Batılılaşma

Kültür

Dil

Dağınık Sözler
Yazarlarımızın çoğu Türkçeyi bilmiyor. Başka dilleri öğrenmeye özeniyorlar, bir parça söktüler mi kurumlarından geçilmiyor. Yabancı diller ufuklarını genişletecek, önlerine Avrupa’nın, bütün dünyanın medeniyetini, ekinini, pardon! Kültürünü serecek. Kültür, kültür, ah! Kültür… O hazineden avuç avuç alacaklar, saçacaklar ortaya,
böylece yükselecek, ta doruklara erişecekler… Ama Türkçeyi bilmiyorlar, öğrenmiyorlar. Bildiklerinden, çok
iyi bildiklerinden şüpheleri yok da onun için daha iyi öğrenmeye çalışmıyorlar sanmayın, sevmiyorlar Türkçeyi,
önemsemiyorlar. Hayli zaman oluyor, yanılmıyorsam Alamanca bir dergide bir karikatür görmüştüm: Bir genç
oturmuş. “On sekizime geldim, hâlâ vatana bir kötülük edemedim!” diye hayıflanıyor. Bizim yazarlarımız onu
hatırlatıyor: “Bu kadar dil öğrendim, hâlâ yazılarımda Türkçeye benzer yerler var!”
Hikâye hikâyeyi açarmış, bir tane daha geldi aklıma. Yahya Kemal Bey anlatır: Bilmem kim gençliğinde Fransa’ya tahsile gitmiş, altı ay sonra da babasına Fransızca bir mektup yazıp “Ben burada hep Fransızca konuşuyorum, onun için Türkçeyi unuttum. ” demiş. Babası da “Oğlum, benim sana otuz yılda öğrettiğim Türkçeyi sen
böyle altı ayda unutursan altı ayda öğrendiğin Fransızcayı kim bilir ne çabuk unutursun.”
(Nurullah Ataç, Söyleşiler)
1. Yukarıda verilen metnin türünü ve özelliklerini metinden hareketle belirleyiniz.
Metnin türü:…………………………………………………………………………………………
• ……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
• ……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
• ……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
2. Yazar düşüncelerini nesnel mi yoksa öznel açıdan mı işlemiştir?
• ....................................................................................................................................................
3. Verilen metnin dil ve anlatım özelliklerini belirleyiniz.
• …………………………………….
• …………………………………….
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ÇALIŞMA KÂĞIDI 3
Sohbet, fıkra ve makalenin benzerlik ve farklılıklarını Venn şeması üzerinde gösteriniz.

Sohbet

Fıkra

Makale

11

ROMAN

CUMHURIYET DÖNEMI TÜRK ROMANI (1923-1950)

Etkinliğin Adı

ROMAN I

Ders

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Sınıf

11

Öğrenme Alanı

Öyküleyici (Anlatmaya Bağlı) Edebî Metinler

Alt Öğrenme Alanı

Roman

Konu

Kazanımlar

Materyaller

40 dk.

Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı (1923-1950)
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. 14. Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir.
Çalışma Kâğıdı

ACIMAK
Özet:
Anadolu’da bir kasabada görev yapan Zehra çok başarılı bir öğretmendir. Ahlaklı, dürüst ve disiplinli bir kişi olan kahraman bu hassasiyetlerinden asla ödün vermez. O, haksızlığın, yalanın, riyanın
düşmanıdır. Zehra Öğretmen’in bunca olumlu özelliği yanında bir de eksikliği vardır: acımak
Kasabaya gelen bir milletvekili ona babasının ölüm döşeğinde olduğunu ve son arzu olarak kızını
görmek istediğini söyler. Zehra, başlangıçta babasının varlığını inkâr etse de babasının son arzusunu
gerçekleştirmek için İstanbul’a gider. Ailesinin içinde bulunduğu ahlaki çöküntünün sebebi olarak
babasını görmekte ve onu suçlamaktadır. İstanbul’a geldiğinde babasının, sığındığı akrabalarının
evinde öldüğünü öğrenir. Zehra Öğretmen, akrabalarının kendisine verdiği hatıra defterini babasının
yanı başında sabaha kadar okur. Bu defteri okumak Zehra’nın babasına yaptığı haksızlığı anlamasına
neden olmuştur.
26 Eylül
Kendi evimde ilk gecem…
Bir arkadaşın yardımıyle ihtiyar, kimsesiz bir Ermeni kadının evinde bir oda tuttum. Eşyamı bir eski dolaba,
kitaplarımı kırmızı uçurtma kâğıtlarıyla süslenmiş bir rafa yerleştirdim.
Gündüz kendi masamın başında çalışmıştım. Birazdan kendi yatağımda uyuyacağım. Odamda kırık mermerli yuvarlak bir kahve masası var. Üstündeki ekmek kırıntıları –biraz evvel büyük bir gönül rahatlığıyla yediğim kendi ekmeğimin kırıntılarını- temizledim. Dirseklerim bu masanın kenarına dayalı, başım avuçlarımın
içinde, önümdeki teneke petrol lambasının hafif ışığına bakarak düşünüyorum:
Diploma aldığım güne, en büyük ve en güzel günüm demiştim; yanılmışım. Ben, asıl bugün dünyaya geldim.
Bugünden itibaren insan olarak yaşamaya başlıyorum. Şimdiye kadar aciz bir çocuktum. Talihim, başkalarının
elindeydi. Beni başkalarının merhameti, inayeti, yahut keyif ve hevesi idare ediyordu. Halbuki bugünden itiba-
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ren irademe sahip oluyorum. İyi, yahut fena, mesut veya bedbaht olmak hep kendi elimde.
Bu yeni başlayan hayat karşısında bir program yaptım. Umdelerimi, kararlarımı önümdeki masanın kırık
taşına kurşun kalemiyle birer birer yazıyorum:
1. Vicdanımın sesini daima dinleyeceğim.
2. Hiçbir zaman kanun haricinde iş görmeyeceğim.
3. Meslekdaşlarımla iyi geçineceğim.
4. Yalan söylemeyeceğim.
5. Rüşvet almayacağım.
6. Yalnız meslek hayatımda değil, hususî hayatımda da daima namuslu kalacağım.
7. Vazifemi daima hakkımdan üstün tutacağım. Doğruluk, sebat ve gayretim neticesi olarak terfi ve
terakki edersem sevineceğim. Fakat mağdur kalırsam üzülmeyeceğim. Hatta doğruluktan zarar bile
görsem ümitsizliğe düşmeyeceğim.
Maddeler çoğalıyor, masanın kırık mermeri yazılarla doluyor.
Kızı Zehra gibi idealist ve ilkeli bir kişi olan Mürşit Efendi, atandığı bir başka şehirde yaptığı evliliği dolayısıyla ahlaki çöküntüye sürüklenir. Memurluğu sırasında tanıştığı Fazıl Efendi’nin kızıyla
evlenen Mürşit Efendi’nin kayınvalidesi çok tatlı dilli, ancak ihtiraslı bir kadındır. Kadının ihtirasları
yüzünden Fazıl Efendi borç içinde ölmüştür. Kayınvalidesi Mürşit Efendi’yi İstanbul’a tayin istemeye
ikna eder. Burada Mürşit Efendi’ye, kirasını ödemekte zorluk çekeceği büyük bir ev tutturur. Aile
lüks içinde hayat sürmeye başlar. Mürşit Efendi ailesinin giderlerini karşılamak için rüşvet alır,
hapse girer. Cezaevinden çıktığında ise işsiz kalmıştır. Bu arada Mürşit Efendi’nin kayınvalidesi, torunlarını babalarına düşman olarak yetiştirir. Cezaevinden çıktığında karısı ve büyük kızının zengin
kimselerle uygunsuz bir hayat yaşadığını öğrenen kahraman, küçük kızı Zehra’yı bu gelecekten korumak üzere bir arkadaşının yardımıyla parasız yatılı öğretmen okuluna yazdırır, kızının yetişmesiyle
gizlice ilgilenir. Zehra ise ailesinin yaşadığı ahlaki çöküntünün sebebinin babası olduğunu düşünmektedir. Çünkü anneannesi onu babasının kötü bir insan olduğuna inandırmıştır. Zehra Öğretmen;
hatıra defterini okuduğunda büyük bir kin beslediği babasının, aslında kendisinin yetişmesine ve iyi
bir öğretmen olmasına sebep olan kişi olduğunu öğrenir. Hatıra defteri bittiğinde Zehra Öğretmen
kişiliğindeki eksikliği tamamlamış, “acıma”yı öğrenmiştir:
Mürşit Efendi’yi ince bir şilteye yatırmışlar, üstüne bir eski asker battaniyesi örtmüşlerdi. Battaniye kısa
olduğu için ölenin yırtık çoraplı ayakları dışarda kalmıştı; Zehra artık kendini zabt edemedi:
-Baba… Benim… Benim zavallı babam, diye feryad etti:
Yüz üstü yere kapandı, gözlerinden sel gibi yaşlar akarak bir ibadet vecdi ve coşkusu içinde babasının ayaklarını öptü:
-Baba… Zavallı babam… Affet beni…
Zehra birkaç gün sonra Anadolu’daki mektebe döndü. Genç öğretmenin artık hiçbir eksiği kalmamıştı. Acımayı öğrenmişti.1
Reşat Nuri Güntekin

1
Eserin orijinal metnindeki yazım ve noktalama tercihlerine sadık kalınmıştır. Metindeki standart dışı kullanımlar, yazarın tercihi ya da dönemin özelliklerinden kaynaklanmaktadır.
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1. Reşat Nuri Güntekin’in Acımak adlı romanından verilen parça okunduktan sonra metin hakkında sorular
sorularak metnin öğrenciler tarafından anlaşılıp anlaşılmadığı kontrol edilir.
2. Metnin bağlamından hareketle altı çizili kelimelerin anlamının öğrencilerce tahmin edilmesi sağlanır. Daha
sonra kelimeler bir sözlükten kontrol edilerek tahmin edilen anlamlar değerlendirilir.
3. Metinden hareketle roman türünün Cumhuriyet Dönemi’ndeki gelişimi değerlendirilir. 1923-1950 yılları arasında türün öne çıkan özellikleri, toplumsal değişimlerin eserlere yansıması ile dönemin yazar ve
eserlerine dikkat çekilir. Daha sonra öğrencilerden edebiyatımızda roman türünün 1923-1950 yıllarındaki
tarihsel gelişmeler ile ilişkisini belirlemesi istenir.
4. Metnin tema ve konusunun öğrenciler tarafından belirlenmesi sağlanır. Metnin tema ve konusunun tarihsel dönem ile ilişkisine dikkat çekilir.
5. Öğrencilerin metindeki temel çatışma ile bu çatışma etrafında metinde yer alan veya metnin ima ettiği
diğer çatışmaları/karşılaşmaları/karşıtlıkları belirlemesi ve bunları tablo üzerinde göstermesi sağlanır.

Temel Çatışma

Diğer Çatışmalar

6. Öğrencilerin metnin olay örgüsünde yer alan olayların birbiriyle ilişkisi ve sıralanışına dikkat etmeleri ve
olay örgüsünü sıralaması sağlanır.
7. Olay örgüsünün geçtiği mekânların genel özellikleri ile olayların gelişimine ve roman kahramanlarına etkisinin öğrenciler tarafından fark edilmesi sağlanır.
8. Roman kişilerinin özellikleri öğrenciler tarafından belirlenir. Romanda kahramanların fiziksel betimlemesinin mi ruhsal betimlemesinin mi yapıldığı öğrencilere fark ettirilir.
9. Reşat Nuri Güntekin’in canlandırmasını yapacak olan öğrenciye söz verilir. Öğrenci sınıfta yazara dair hazırladığı canlandırmayı yapar. Yazarın hayatı, sanat anlayışı ve edebî eserleri hakkında bilgi verir. Bunu
yaparken yazarın kendisiymiş gibi bir dil ve anlatım kullanır. Öğrencinin isteğine bağlı olarak yazara benzemek üzere kıyafet seçiminde bulunması ve karakter makyajı yapması da uygundur.
10. Reşat Nuri Güntekin ile Acımak romanı arasında nasıl bir ilişki olduğu; eserin Güntekin’in tanınmasına
katkısı olup olmadığı; romanın edebiyat ve toplum hayatında bıraktığı izler; romanın televizyon, sinema
veya tiyatroya uyarlanıp uyarlanmadığı üzerinde durulur.

DİKKAT!
Dört öğrenciye hedonizm, materyalizm, pozitivizm ve mistisizm anlayışları hakkında araştırma yapma
görevi verilir. Öğrenciler yaptıkları çalışmayı sınıfta sunarken bu anlayışın bir temsilcisinin dil ve anlatımıyla
açıklama yapacaktır. Öğrencilerin hazırladığı sunum metinleri öğretmen tarafından kontrol edilmeli,
bilgilerin doğruluğu ve sınıf seviyesine uygunluğu sağlanmalıdır.
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Etkinliğin Adı

ROMAN II

Ders

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Sınıf

11

Öğrenme Alanı
Alt Öğrenme Alanı
Konu
Kazanımlar

Materyaller

40 dk.

Öyküleyici (Anlatmaya Bağlı) Edebî Metinler
Roman
Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı (1923-1950)
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.

Çalışma Kâğıdı

DİKKAT!
Önceki derste görevlendirilen öğrencilerin hedonizm, materyalizm, pozitivizm ve mistisizm hakkında
yapacakları sunuma yer verilir. Öğrenciler bu anlayışların bir temsilcisi diliyle sınıfın diğer öğrencilerine bilgiler verir. Öğrencilerin hazırladığı sunum metinleri öğretmen tarafından kontrol edilmeli, bilgilerin
doğruluğu ve sınıf seviyesine uygunluğu sağlanmalıdır.

MATMAZEL NORALİYA’NIN KOLTUĞU
Özet:
İkinci Dünya Savaşı yıllarıdır. Ferit, iki kız kardeşini arka arkaya veremden kaybetmiştir. Bu ölümlerin
verdiği acıya dayanamayan Ferit’in babası Avrupa’ya gider. Kardeşi Nilüfer de aynı hastalığa yakalanmıştır ve teyzeleri Nilüfer’in hastalığının ilerlememesi için kızı veremli annesinden ayırarak yanına alır.
Ancak teyze acımasız bir kadındır. Kısa bir süre sonra Ferit’in annesi de ölür. Bu yaşananlardan sonra
kahraman tıp fakültesinden ayrılır, felsefe öğrenimi görmeye başlar ve bir pansiyona yerleşir. Pansiyonda
kalan kişilerden yan odadaki Zehra saate bakmadan zamanı bilen, gaipten bilgiler alan bir kızdır; pansiyon sahibi Vafi Bey ile pansiyonda yaşayan Tosun Bey de benzer özelliklere sahip kişilerdir. Bir başka
odada ise felsefe öğretmeni Aziz Bey yaşamaktadır. Hedonist bir insan olan Ferit’in dünyaya bakışı çok
yüzeyseldir; karşılaştığı olayları materyalist, pozitivist bir anlayışla açıklamaya çalıştığından huzursuz
bir ruh dünyasına sahiptir. Zaman zaman sinir krizleri geçirir. Ferit’in kardeşi Nilüfer ağabeyini ziyarete
geldiğinde teyzesinin kendisine yaşattığı sıkıntılardan yakınır. Bir gün Ferit, teyzesinin kardeşine yaptığı
eziyetlere çok sinirlendiğini ve teyzesini öldürmek istediğini söyler. Ferit’e acıyan Tosun Bey, kahramanın
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teyzesini öldürür. Ancak bu durum her şeyi hisseden Zehra’ya cinayetin gerçekleştiği gece tüm açıklığıyla
görünür. Nilüfer’in hastalığının artması Ferit’i sinirli, kuşkucu ve korkak biri hâline getirmiştir. Aziz Beyin
tavsiyesiyle iki kardeş Büyükadada bir ev tutup burada bir süre dinlenmek isterler. Ferit’in kiraladığı ev,
bir yıl önce ölmüş olan Matmazel Noraliya’nın evidir. Evin eski sahibi annesi ve babaannesinin birbirinden farklı dinî telkinlerinden bunalmış, tasavvufla huzur bulmuştur. Bu evde geçen ilk gece de Ferit, bir
koltukta karşısında Matmazel Noraliya’yı bulur:
Beyaz topuz. Çok beyaz; ve bir gıcırtı. Dönüyor. Topuz dönüyor. Kapının kanadı oynadı. Göze görünmüyor,
fakat bu onun gıcırtısı. Açılıyor. Yarım aralık. Bomboş ve karanlık.
Karanlık. Biri var orada gibi. Ferit hiçbir şey görmüyor ve işitmiyor, seziyor. Biri var orada. “Madam Fotika,
siz misiniz” diye soramıyor.
Dilini ağzında bulamıyor ve kullanamıyor. Biri var orada. “Kim o?” diyemiyor.
“Kim var orada?” Hayır, söyleyemiyor. Sesi çıkmıyor. Kapının kanadı biraz daha açıldı. Artan aralık bomboş,
karanlık. Ve… Ve nefes hâlinde. “Gel” der gibi bir ses. Yaklaştı ve tekrarladı:
-Gel!
Bu sefer daha kuvvetli.
Ferit yataktan inmek istiyor. Davete karşı hiçbir mukavemeti yok. İstiyor. Hazırlanıyor. Ses daha yaklaştı ve
tatlılaştı: “Gel!”
Yürüdü. Yukarı kata çıkan camekânın kapısı kendi kendine açıldı. Bu sefer ses, merdivenin üstünden, tekrarladı: “Gel!”
(…)
Koltuktan yarım metre kadar yukarıda, yumurta biçiminde, soluk ve titrek bir ışık peydah oldu. Süratle
büyüyor ve salkım gibi üst tarafı geniş ve alt tarafı gittikçe daralan bir şekil alıyordu. Bir kadın yüzü belirdi.
Sofadaki fotoğrafa benziyordu. Biçiminde de fark olmayan elbisesinin rengi beyazdı. Üzerine kuvvetli bir ışık
hüzmesi vurmuş sedef gibi parlayan yüzde iri gözler Ferit’e dikilmişti. Kenar çizgilerinin titrekliği gittikçe kaybolarak billurlaşan baş hafifçe arkaya doğru meyletmişti. Küçük burun belli belirsizdi ve ufacık ağzın etrafında,
bakışların içe işleyen tatlı dikkatini tamamlayan bir gülümseyiş vardı.
Koltuğun iki kolundan iki beyaz ve süzgün el, nur damlaları hâlinde eriyip akacakmış gibi hafif bir duruşla
sarkıyordu.1
Ferit, evdeki ilk gece Matmazel Noraliya’nın koltuğunda görmesinin uykulu bir hâl veya bir rüya hâli
olup olmadığını anlayamaz. Ertesi gün, Aziz Bey’le evi gezerken, odalardan birinde aynı koltuğu görünce hizmetçiye, Matmazel Noraliya’nın kim olduğunu sorar. Hizmetçi, Matmazel Noraliya’nın çok acılar
çektikten sonra kendini dine adamış biri olduğunu söyler ve ona kadının defterini verir. Ferit, Matmazel
Noraliya’nın koltuğuna oturup defteri okumaya başlar. Onun Müslüman olduğunu ve Nuriye adını aldığını
öğrenir. Yaşadıkları Ferit’te bir inanma ihtiyacı ortaya çıkarmıştır. O güne kadar hayatın tüm hâllerini maddeci bir anlayışla açıklamaya çalışan ama huzur bulamayan kahraman, mistik dünya görüşüne
kavuşmakla bunalımlarından kurtulmuş; iç huzuruna ulaşmıştır. Nilüfer iyileşmeye başlar. Aziz Bey ve
Nilüfer arasında bir yakınlaşma olur. Ferit de sinir buhranları nedeniyle uzaklaştığı sevgilisi Selma ile
barışır.
											Peyami Safa

1
Eserin orijinal metnindeki yazım ve noktalama tercihlerine sadık kalınmıştır. Metindeki standart dışı kullanımlar, yazarın
tercihi ya da dönemin özelliklerinden kaynaklanmaktadır.
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1. Matmazel Noraliya’nın Koltuğu romanından yukarıda verilen parça okunduktan sonra metin hakkında sorular sorularak metnin öğrenciler tarafından anlaşılıp anlaşılmadığı kontrol edilir.
2. Romanda geçen hedonizm, materyalizm, pozitivizm ve mistisizm anlayışlarının neden karşı karşıya getirildiği üzerinde durulur. Romanın bir tezinin olup olmadığı öğrencilerle birlikte değerlendirilir.
3. Peyami Safa’nın Matmazel Noraliya’nın Koltuğu ile mistik bakış açısını benimsemiş olan Aldous Huxley’in
Time Must Have a Stop adlı romanı arasındaki ilgi ve benzerliğe dikkat çekilir.
4. Matmazel Noraliya’nın Koltuğu romanındaki şahıs kadrosunun özelliklerinin öğrenciler tarafından belirlenmesi sağlanır. Matmazel Noraliya’nın bütünüyle kurgusal bir kişi olmadığı Peyami Safa’nın 1930’larda
adada karşılaştığı ve çok etkilendiği bir kişi olduğuna dikkat çekilir.
Ferit’in kişilik özelliklerinin olay örgüsündeki rolünün öğrenciler tarafından bulunması sağlanır.
Romanın kahramanlarının kişilik özelliklerinin ortaklığı olup olmadığı değerlendirilir.
Roman kahramanlarının tip mi karakter mi olduğunun öğrenciler tarafından değerlendirilmesi sağlanır.
5. Romancının olayları kurguladığı zaman diliminin (günün saatleri) özel bir seçim olup olmadığına dikkat çekilir.
6. Metindeki anlatıcı ve bakış açısının özelliklerinin öğrenci tarafından belirlenmesi sağlanır. Bu bakış açısının anlatımı nasıl etkilediğine dikkat çekilir. Anlatıcının yönlendirme yapıp yapmadığı, olayları yorumlayıp
yorumlamadığı, yazarın düşünce veya kişiliğiyle örtüşen yansıtıcı merkez durumunda bir kahramanın var
olup olmadığı, yazarın taraflı davranıp davranmadığı gibi hususlar değerlendirilir.
7. Parçadaki anlatım biçimleri olan gösterme ve anlatma tekniklerine dikkat çekilir. Bu tekniklerin kullanıldığı yerlerin öğrenciler tarafından belirlenmesi sağlanır.
8. Metnin üslup özellikleri, yazara özgü dil ve anlatım özellikleri belirlenir (Cümle yapıları, deyimler, kelime
kadrosu, anlatım teknikleri, söz sanatları, akıcılık, nesnellik, öznellik, duygusallık, coşkunluk gibi hususlar dikkate alınır.).
9. a) Matmazel Noraliya’nın Koltuğu romanından alınan parçada millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal,
siyasi, tarihî ve mitolojik ögelerden metinde yer alanlar öğrenciler tarafından bulunur.
b) Roman yazarının öne sürdüğü tezin dönemin gerçekliğiyle ilişkisine dikkat çekilir. Roman ve yazarın
bireysel gerçekliği arasında bir ilişki olup olmadığı değerlendirilir. Bu hususlar değerler eğitimi çerçevesinde ele alınır.
10. Öğrencilerin Matmazel Noraliya’nın Koltuğu adlı romanı, metnin tezini dikkate alarak romana dair tespit,
eleştiri veya beğenilerini dile getirmek yoluyla yorumlamaları sağlanır.
11. Peyami Safa’nın canlandırmasını yapacak olan öğrenciye söz verilir. Öğrenci sınıftaki diğer öğrencilerin
karşısına geçerek yazara dair canlandırma yapar. Yazarın hayatı, sanat anlayışı ve edebî eserleri hakkında
bilgi verir. Bunu yaparken yazarın kendisiymiş gibi bir dil ve anlatım kullanır. Öğrencinin isteğine bağlı
olarak yazara benzemek üzere kıyafet seçiminde bulunması ve karakter makyajı yapması da uygundur.
12. Peyami Safa ve Matmazel Noraliya’nın Koltuğu romanı arasında nasıl bir ilişki olduğu, yazarın eseriyle ilgili
bir değerlendirmesinin olup olmadığı, bu eserin yazarın tanınmasına ne yönde katkı sağladığı ve romanın
edebiyat hayatındaki yankıları üzerinde durulur.
DİKKAT! Dersin sonunda tüm öğrencilere Cumhuriyet Döneminin 1923-1950 yılları arasındaki roman yazarlarının
isimleri verilir. Öğrenciler bu yazarlar ve eserleri hakkında araştırma yapmak üzere görevlendirilir. Yapılan bu araştırma
eser-yazar eşleştirme etkinliğinde kullanılacaktır.
DİKKAT! Sonraki iki dersin sonunda yapılacak etkinlik için hazırlanmak üzere iki öğrenci görevlendirilir. Öğrencilerden
biri Ahmet Hamdi Tanpınar’ın, diğeri ise Kemal Tahir’in hayatı ve eserlerini sınıftaki diğer öğrencilerin önünde yazar
rolüne girerek canlandırma yöntemiyle sunacaktır. Öğrencilerin hazırladığı sunum metinleri öğretmen tarafından
kontrol edilmeli, bilgilerin doğruluğu ve sınıf seviyesine uygunluğu sağlanmalıdır.
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ROMAN III
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Sınıf
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Öğrenme Alanı

Öyküleyici (Anlatmaya Bağlı) Edebî Metinler

Alt Öğrenme Alanı

Roman

Konu

Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı (1950-1980)

Kazanımlar

Materyaller

40+20 dk.

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. 4. Metindeki çatışmaları belirler.
A.2. 6. Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler.
A.2. 14. Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir.
Çalışma Kâğıdı

YÖNERGE
1. 1950-1980 yılları arasında Cumhuriyet Dönemi Türk romanının Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren
Eserler, Toplumcu Gerçekçi Eserler, Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Eserler ve Modernizmi Esas Alan Eserler isimlendirmesiyle alt başlıklara ayrıldığı bilgisi öğrencilere verilir.
2. 1923-1950 aralığındaki edebî dönemde ortaya çıkan toplumsal değişim ve dönüşümlerden başlayarak
1950-1980 yılları arasındaki Türk romanının, farklı bakış açılarıyla şekillenmesinin nedenleri üzerinde durulur.
3. Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Romanların genel özellikleri ve yazarlarının anlayışları hakkında
kısaca bilgi verilir.
4. Toplumcu Gerçekçi anlayışı yansıtan romanların genel özellikleri ve yazarlarının anlayışları hakkında kısaca bilgi verilir.
5. Modernizmi Esas Alan Romanların genel özellikleri ve yazarlarının bakış açıları hakkında kısaca bilgi verilir.
6. Bireyin İç Dünyasını Yansıtan Romanların genel özellikleri ve yazarlarının anlayışlarıyla ilgili kısaca bilgi
verilir.
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SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ
Özet
Çocukluğunda saatlere ilgisi fark edilen Hayri İrdal, Muvakkit Nuri Efendi’nin saatçi dükkânında
işe başlar. Ustasının ölümünden sonra bir süre işsiz kalan Hayri, Abdüsselam Efendi ile dostluk etmeye, arkasından onun evinde yaşamaya başlar. Burada Abdüsselam Efendi’nin yetiştirdiği Emine
ile evlenir. Abdüsselam Efendi’nin parası bitince çocukları ve etrafındaki herkes birer birer çekilir.
Abdüsselam Efendi öldüğünde tüm varlığını Hayri İrdal’ın kızına bıraktığını belirten bir vasiyet bırakır. Ancak Hayri İrdal’a vasiyetin iptali için dava açılır. Dava sırasında Hayri İrdal’ın şaka amacıyla
söylediği “Şerbetçibaşı Elması” ciddiye alınır. Herkes elması vermesi için Hayri İrdal’a baskı yapınca
sinir krizi geçiren kahraman akli dengesinin yerinde olup olmadığını kontrol için Adli Tıp Kurumu’na
gönderilir.
Neden öyle olması lâzımdı? Burasını pek anlıyamadım. Nuri Efendiye göre bir saatin işlemesi, hattâ hiç
durmaması lâzımdı. Omuzlarımı silktim. Bizim meseleye gelmeyecek misiniz? Hayır gelmeyeceğiz, gelemeyeceğiz; çünkü Doktor Ramiz saatten sonra babama geçti. Babamdan sonra anneme, annemden sonra Nuri
Efendiye… Bütün tanıdıkları merak etti. En sonunda bir türlü yapılamayan Takribî Ahmet Efendi Camii’nin hikâyesinde karar kıldı.
-Bu camiden evde çok bahsediliyor muydu?
-Hayır, dedim. Yahut pek az. Babam eline biraz para geçmesini ümit etti mi ondan bahseder, sonra lafını
ettirmezdi. Hattâ onu hatırlattığı için saate biraz düşmandı.
-Hangi saat?
-Büyük saat işte…
-Mübarek’e mi? Adıyla söylesenize şunu! Bir adı olan şey adıyla anılır, diye beni azarladı.
Ben bu hakikati unuttuğuma müteessir, o kendiliğinden bir vecize bulduğundan memnun, tekrar Mübarek’e
döndük. Durmadan bir şeyler soruyor, ve ben başıma geleceklerden habersiz hatırladıkça anlatıyordum:
-Bir gece hep beraber otururken saat birdenbire çalmağa başladı. Babam son derece öfkelendi. “Anladık!
diye bağırdı. Sen de biliyorsun ki, param yok. Şimdilik imkânsız. Evi zor geçindiriyorum… Eski zaman değil ki.
Ne diye sıkıştırırsın beni!”
-Bunu Mübarek’e mi söylemişti?
-Evet. Yani, galiba… Bilmem!
-Öyle olacak… Çok enteresan bir vak’a… Son derece tipik ve nadir bir vak’a. Size teşekkür ederim, bilhassa
teşekkür ederim…
Bu hâle girdiğim için teşekkür ediyordu.
-Aynen söylüyorsunuz değil mi?
Baştan aşağı irade ve dikkat kesilmiş, yüzüme bakıyordu. “Muhakkak bir rapor yazacağım kongreye…”
Hayri İrdal, adli tıp doktoru Ramiz ile dost olur. Eşi Emine’nin ölümünden sonra Pakize ile uyumsuz bir evlilik yapar, bir süre sonra da işten çıkarılır. Bundan sonra sefil bir hayat yaşayan kahraman, hem karısı hem de çocukları tarafından kötü muamele görür. Tam da bu sırada Halit Ayarcı ile
tanışan Hayri İrdal’ın hayatı değişir. Hayri İrdal’ın saatlere olan ilgisinden ve ustasının zaman felsefesinden çok etkilenen Halit Ayarcı, Hayri İrdal’la birlikte Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nü kurmaya
karar verir. Hayri İrdal, başlangıçta bu kurumun iyi bir fikir olduğuna inanmasa da Halit Ayarcı bu
enstitünün önemi ve gerekliliğine hem Hayri İrdal’a hem de tüm devlet makamlarını inandırır.
Belediye reisinin ziyaretinden iki ay sonra daha mühim, daha salâhiyetli, hattâ mutlak denecek kadar salâhiyetli bir zat dairemize geldi. Fakat biz artık eski binada değildik. Çok rahat, geniş bir yere geçmiştik. Persone-
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limiz de çoğalmıştı. Nermin Hanım, Zehra, Ekrem Bey, benimle beraber tam bir büro kadrosuyduk. İşlerimiz de
artmıştı. Halit Ayarcı her sabah geliyor, ya Nermin Hanıma, yahut Zehra’ya bir yığın şey dikte ediyordu. Kızımın
daktilo acemiliklerine ehemmiyet vermiyor, Ekrem Beyi iş fikrine yavaş yavaş alıştırıyordu.
Halit Ayarcı’yı bu yeni misafir de şaşırtmadı. Bir müddet ayakta, belediye reisiyle beraber izahat verdi. Müessesenin esas gayesini anlattı. Bu yeni ziyaretçinin eskisinden bir farkı vardı. Bu hiç konuşmuyor, sadece
gözlerini gözlerinize dikerek dinliyor, icap ederse kirpik işaretleriyle sizi tasdik ediyordu. O da izahattan sonra
müesseseyi gezmek istedi. Duvarlara asılacak vecizeleri çok beğendi. Bunları şehrin, hattâ yurdun her tarafına
dağıtmamızın lüzumundan bahsetti. Halit Ayarcı bu teklifi yalnız bir, “Düşünüyoruz efendim…”le karşıladı.
(…)
Halit Ayarcı bütün bu konuşma boyunca âdeta lâkayt kalmıştı. Masanın bir köşesine hafifçe yaslanmış,
sakin ve alâkasız, beyhude sözlerle israf edilen zamana pek fazla fark ettirmeden acır gibi etrafına bakıyordu.
Hiçbir zaman can sıkıntısı denen şeyin bu kadar asîl, bu kadar üstün şeklini görmemiştim. Etrafındaki konuşmanın geçmesini bekler gibi bekliyordu. “Ben işe karışacağım zamanı biliyorum. Fakat siz bir kere aranızda
anlaşın! Sizleri huyunuzdan vazgeçiremem ki… Çaresiz tahammül edeceğim. Nasıl olsa olduğum yere geleceksiniz”. Bir insan karşısındakine o anda yalnız sabır ve tahammül olduğunu ancak bu kadar terbiyeli şekilde
gösterebilirdi.
Nihayet salâhiyetli zat kararını verdi.
-Para işini merak etmeyin… dedi. Her türlü fedakârlığı yapacağız. Mademki bu işe girdik… Ben mümkün
olduğu kadar tutumlu olmak gerektiğini söylemek istiyordum.1
Saatleri Ayarlama Enstitüsü ülkenin gündemi haline dönüşür. Hayri İrdal büyük bir servete kavuşur, herkes tarafından saygı görür. Halit Ayarcı’nın yönlendirmesiyle kurguladığı Ahmet Zamani
Efendi adlı hayalî bir kişinin kitabını yazan Hayri İrdal’ın ünü ülke dışına kadar uzanır. Bu hâllerden
Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nde çalışan herkes ve aileleri çok memnundur. Ancak Saat Evleri adını
verdikleri proje yüzünden herkesin keyfi kaçar. Çünkü bu evlerde enstitü çalışanları ve aileleri oturacaktır. Enstitünün başındaki Halit Ayarcı ise bunu bir ihanet olarak kabul eder ve enstitüden ayrılır.
Kısa bir süre sonra da trafik kazasında ölür.
Ahmet Hamdi Tanpınar

YÖNERGE
1. Saatleri Ayarlama Enstitüsü adlı romandan yukarıda verilen parça okunduktan sonra metin hakkında sorular sorularak metnin öğrenciler tarafından anlaşılıp anlaşılmadığı kontrol edilir.
2. Metnin bağlamından hareketle altı çizili kelimelerin anlamının öğrencilerce tahmin edilmesi sağlanır. Daha
sonra kelimeler bir sözlükten kontrol edilerek tahmin edilen anlamlar değerlendirilir.
3. Metinden hareketle roman türünün Cumhuriyet Dönemi’ndeki gelişimi öğrencilere hatırlatılır. Öğrencilerden 1950-1980 yılları arasındaki toplumsal değişim ve dönüşümler ile Türk romanındaki değişimler
arasındaki ilişkiyi belirlemesi istenir.
4. Metindeki temel çatışmanın öğrenciler tarafından belirlenmesi sağlanır.
5. “Halit Ayarcı bütün bu konuşma boyunca âdeta lâkayt kalmıştı. Masanın bir köşesine hafifçe yaslanmış,
sakin ve alâkasız, beyhude sözlerle israf edilen zamana pek fazla fark ettirmeden acır gibi etrafına bakıyordu. Hiçbir zaman can sıkıntısı denen şeyin bu kadar asîl, bu kadar üstün şeklini görmemiştim. Etrafındaki
1
Eserin orijinal metnindeki yazım ve noktalama tercihlerine sadık kalınmıştır. Metindeki standart dışı kullanımlar, yazarın tercihi ya da dönemin özelliklerinden kaynaklanmaktadır.
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konuşmanın geçmesini bekler gibi bekliyordu. ‘Ben işe karışacağım zamanı biliyorum. Fakat siz bir kere
aranızda anlaşın! Sizleri huyunuzdan vazgeçiremem ki… Çaresiz tahammül edeceğim. Nasıl olsa olduğum
yere geleceksiniz’. Bir insan karşısındakine o anda yalnız sabır ve tahammül olduğunu ancak bu kadar
terbiyeli şekilde gösterebilirdi.”
Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nden alınmış yukarıdaki parçadan yola çıkarak Halit Ayarcı’nın kişilik özelliklerinin
öğrenciler tarafından belirlenmesi sağlanır. Bu parçada kahramanın fiziksel betimlemesinin mi ruhsal betimlemesinin mi yapıldığı öğrencilere fark ettirilir.
6. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın canlandırmasını yapacak olan öğrenciye söz verilir. Öğrenci sınıf huzurunda yazara dair canlandırma yapar. Yazarın hayatı, sanat anlayışı ve edebî eserleri hakkında kısaca bilgi verir.
Bunu yaparken yazarın kendisiymiş gibi bir dil ve anlatım kullanır. Öğrencinin isteğine bağlı olarak yazara
benzemek üzere kıyafet seçiminde bulunması ve karakter makyajı yapması da uygundur.
7. “Cumhuriyet Dönemi (1923-1950, 1950-1980) Türk Romanındaki Farklı Anlayışlar Etkinliği”ne
geçilir ve yönerge doğrultusunda etkinlik yapılır.
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ROMAN

CUMHURIYET DÖNEMI TÜRK ROMANI (1950-1980)

Etkinliğin Adı

ROMAN IV
Cumhuriyet Dönemi (1923-1950, 1950-1980) Türk
Romanındaki Farklı Anlayışlar

Ders

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Sınıf

11

Öğrenme Alanı

Öyküleyici (Anlatmaya Bağlı) Edebî Metinler

Alt Öğrenme Alanı

Roman

Konu

Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı (1950-1980)

Kazanımlar
Materyaller

20 dk.

A.2. 12. Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
A.2. 13. Metni yorumlar.
Çalışma Kâğıdı

CUMHURİYET DÖNEMİ (1923-1950, 1950-1980) TÜRK ROMANINDAKİ FARKLI ANLAYIŞLAR
ETKİNLİĞİ YÖNERGESİ
1. Aşağıda verilen roman parçaları okunur.
2. Öğrencilere okunan parçanın nasıl bir anlayışla yazılmış olabileceği ve parçada bu anlayışın izlerinin neler
olduğu sorulur.
3. Aşağıda Cumhuriyet Dönemi Türk romanındaki farklı anlayışlar ve bunlara dair genel özellikler tablo hâlinde verilmiştir. Öğretmen metinlerin yansıttığı anlayış ile tablolarda özellikleri verilen anlayışın öğrenciler tarafından eşleştirilmesini sağlar. Bunu yaparken tabloda yer alan özellikler öğrencilere gösterilmez
ya da okunmaz. Bu tablo öğretmenin yönlendirme yapması amacıyla kullanılacaktır.
I.METİN
“İsmail Ustanın öfkeli sesi çın çın, çekiç seslerine karışıyor, öfkeli, yitirmiş, deli, kendi yitirdiklerini, ta
yüreklerinin kökünde, bilinçsiz, duyarak, başkalarında, yeryüzünde, evrende görmenin, utanmanın, öldürme,
yok etme hırsı vardı. Salih de biliyor muydu bütün bunları? Bilmese bile, Usta konuştukça bir yerleri acıyor, İsmail Ustanın haklılığına inanıyor, acısına katılıyor, uzak, yitirilmiş bir cennet düşlüyor hiç olmazsa. İsmail Usta
onun için kendisini insanlardan böylesine ayırmış, demirlerin kıvılcımlarına, apak tavlarına kendisini onun için
böylesine kapıp koyvermişti.”
Yaşar Kemal
Al Gözüm Seyreyle Salih
II.METİN
“Ve bunu böyle söylerken son derece samimi olduğuna şüphe yoktu. Osman Nuri Bey, rahmetli babası gibi
memleket sevgisini her şeyin üstünde tutan ve bu yolda, gerekirse her türlü fedakârlığı göze alabilecek bir
adamdı. Tahsil ve terbiyesi, yabancı dillere vukufu ve şahsî kabiliyetleri, vatan ve milletine babası kadar değilse
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bile –zira bu zat, İkinci Abdülhamit devrinin parmakla sayılır namuslu ve çalışkan valilerinden biriydi- her halde ona yakın hizmetler gördürecek bir seviyedeydi. Ne çare ki kader ona, bu fırsatı vermemiş ve Osman Nuri
Bey, ancak geçim zorluklarını önleyebilecek birtakım küçük işler içinde yıpranıp gitmişti. Bugün neredeyse elli
yaşına basmak üzeredir ve ücretli bir memur olarak çalıştığı Tekel İdaresi’nde beş yıldan beri hep yerinde sayıp
duruyor. Nice gençlik arkadaşları, nice ciğeri beş para etmez kimseler, son otuz yıllık rejim değişikliklerinin
üstlerinde bıraktığı lekelere rağmen, Cumhuriyet Hükümeti’nin en yüksek makamlarına geçtiler. Hatta kendisini milliyetçilik duyguları yüzünden kapı dışarı eden Damat Ferit hariciyesinden niceleri büyükelçiliklere kadar
yükseldiler, hatta hatta…”
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Panorama
III.METİN
“’Sen adam olmayacaksın,’ dedi albay. ‘Ben de Bilge’ye her zaman bu sözünüzü tekrar ediyorum albayım,
fazla ümide kapılmasın diye. Gönlünün rüzgârına kapılıp gitmesini istemiyorum. Artık bizim gibi emeklilere
yakışmaz albayım böyle şeyler. Aslında bu yaştan sonra insan, bizim gibi, dünya ile ilişiğini kesip kendini tarih
ve tiyatroya vermeli. İhtiyar damarlarımdaki yorgun kan, bu aşka isyan ediyor albayım, her an nefes nefese
yaşamaya bünyem dayanmıyor.’
‘Saçmalama,’ dedi Hüsamettin Albay. ‘Bu sözünüzü de hep söylüyorum ona. Uzaktan size çok hayran. İnşallah bir gün getirip elinizi öptüreceğim.’ Sonra birden kızdı. ‘Sevgilisi olan bir arkadaş kadar çekilmez yaratık
yoktur. Hep bir esrar havası yaratırlar, değil mi?”
Oğuz Atay
Tehlikeli Oyunlar
IV.METİN
“Şarkı sesleri büyük bir gürültü halini almıştı. Mavi ormanın üstüne yağmur yağmaya başladı. Adam yağmurda eridi, kayboldu. Ben sırılsıklam, boğazımda dişlerin uçları, her an biraz daha keskin, öylece bekliyordum. Ne oluyordu? Nerden geldim buraya, ben kimim, neyim ben? Gürültü durmuştu. Sadece, adamın sesini
tekrar tekrar duyuyordum. ‘Kaderini zorlama!’
Derken, büyük bir sis indi. Sisin içinde sarı bir oğlan çocuğu çıktı, koşa koşa bana yaklaşıyordu. ‘Anneciğim!’ Kollarını boynuma doladı. Boğazıma batan uçların acısı hafifledi, kayboldu.
Ağlamaya başladım. Sanki göz kapaklarımdan ağır bir yük kalktı, gözlerimi açtım. Ne mavi orman, ne yağmur, ne çocuk! Karşımda adam, ben elimde kolye, tabureye oturmuşum.”
Emine Işınsu
Küçük Dünya
Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Roman
Anadolu insanı ve Anadolu’nun geliştirilmesini konu
almıştır.
Kahramanlar ülkesi ve milleti için çalışan idealist kişilerdir.
I.Dünya Savaşı, Millî Mücadele ve Osmanlı Devleti’nin çöküş
yılları işlenir.
Romanlarda aydın-halk, Doğu-Batı karşılaştırması yapılır.
Yüksek bir ahlak örnek gösterilir; ahlaki düşkünlükler ve
yanlış Batılılaşma eleştirilir.
Atatürk ilke ve inkılaplarına yer verilir.
Realist roman tarzı benimsenir.
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Toplumcu Gerçekçi Roman
Köylü, işçi, dar gelirli kişiler ve onların geçim sıkıntısı
konu alınır.
Zengin-fakir, ezen-ezilen şeklinde çatışmalar
işlenmiştir.
Toplumsal düzensizlik ve adaletsizliklere yer verilir.
İdeolojik ve siyasi bir söylem ağır basar.
Köyden kente göçün sıkıntıları işlenmiştir.
Konuşma dili kullanılır, kahramanlar yöresel
ağızlarıyla konuşur.
Realist roman anlayışı benimsenmiştir.

Metin:

Bireyin İç Dünyasını Yansıtan Romanlar
Bireyin kendiyle hesaplaşması, bunalımı, sıkıntısı,
yalnızlığı işlenir.
Olay ve olguların psikolojik ve mistik boyutu ön
plana çıkarılır.
Psikoloji biliminden yararlanılmıştır.
Ruhsal analizlere yer verilir.
Psikolojik roman tarzı benimsenir.

Metin:

Modernizmi Esas Alan Roman

Metin:

Kişilerin toplumsal yapıyla çatışmaları ve ruhsal
bunalımları işlenmiştir.
Şiirsel bir anlatım tercih edilmiştir.
Yerleşik kurallara ve sıradanlaşmış hayata
başkaldırı vardır.
Toplumsal değerler önemsenmez.
Geleneksel roman teknikleri ve anlatım tarzları
reddedilir.
Varoluşçuluk akımından etkilenmiştir.
Romanın zamana dair tekniklerinde yenilikler
yapılmış; geriye dönüş, bilinç akışı gibi tekniklerle
geleneksel roman anlayışının dışına çıkılmıştır.
Toplumsal kurallara karşı çıkışı ve roman
tekniklerinde yapılan yeniliklerle Postmodern
romana öncülük etmiştir.
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CUMHURIYET DÖNEMI TÜRK ROMANI (1950-1980)

Etkinliğin Adı

ROMAN V

Ders

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Sınıf

11

Öğrenme Alanı

Öyküleyici (Anlatmaya Bağlı) Edebî Metinler

Alt Öğrenme Alanı

Roman

Konu

Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı (1950-1980)

Kazanımlar

Materyaller

40 dk.

A.2. 6. Metindeki şahıs kadrosunun 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. 14. Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir.
Çalışma Kâğıdı

DEVLET ANA
Özet:
Anadolu Selçuklu Devleti’nin çöküş yıllarında Bilecik civarında kurulan küçük beyliğin başında
Ertuğrul Bey bulunmaktadır. Onun ölümünün ardından “bey”lik, oğlu Kara Osman’a geçer. Ancak
Ertuğrul Bey’in kardeşi Dündar Bey de bey olmayı ummaktadır ve bu yüzden Osman Bey’in başarılı
olmasını istemez. Bu arada Şövalye Notüs Gladyüs de gizliden gizliye Osman Bey’le mücadele etmektedir. Mavro’nun hanında Keşiş Benito ile buluşan Notüs Gladyüs, Osman Bey’in atlarını çalmaya
gider. Baskında atların muhafızı olan Demircan’ı ve onun sevgilisi Liya’yı öldürür. Bu olaydan sonra
Demircan’ın annesi Bacıbey diğer oğlu Kerim’e, kardeşinin intikamını almak için eğitimini bırakıp
Osman Beye katılmaya zorlar. Liya’nın kardeşi hancı Mavro da Liya’nın intikamını almak için Osman
Bey’in savaşçılarından biri olur.
Kara Osman, Şeyh Edebali’nin kızı olan Balı Hatun’u istemesi için Sancakbeyi Alişar Bey’i gönderir. Ancak Alişar Bey Balı Hatun’u kendisi almak istediği için Osman Bey’e olumsuz cevap iletir
ve oyunu ortaya çıkınca Şövalye Notüs Gladyüs’ün tarafında ve Osman Bey’in karşısında yerini alır.
Osman Bey ve savaşçılarının düzenlediği karşı baskında Notüs Gladyüs, Mavro’nun okuyla yaralanır.
Yarhisarlılar arabayı Söğüt’te onarıma bırakmışlar, Keşiş Benito’nun mağarasına gitmek için atlara binmişlerdi. Yalnız sütana katırdaydı. Hediye sandıklarının arasına oturmuş, hayvana binmeyi hiç sevmediğinden iyice
somurtmuştu. Aklı sıra, sağına soluna aldığı atlı uşaklar, düşmesini önleyeceklerdi.
Orhan Bey’le Lotüs önden gidiyorlar, arayı da yavaş yavaş açıyorlardı. Orhan bey bunu sağlayabilmek için
Karaduman’ı kızın altına çekmiş, kendisi babasının sert başlı savaş atlarından birine binmişti.

31

11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Roman

Epeyce geriden gelen Mavro’yla Kerim gene bakışıp gülüştüler. Bugün de bayramlıklarını giymiş, en şatafatlı silahlarını kuşanmış olan Orhan Bey’in Lotüs Hanım’la yalnız kalmaya çabaladığı belliydi. İkide bir yan gözle
kıza bakıyor, Lotüs dönünce bakışlarını hemen kaçırıyordu.
-Bu Yarhisar Tekfuru kızı Lotüs Hanım’ı, Bilecik Tekfuru Senyör Rumanos’un istediğini bizim Aslıhan’dan
duymasıyla can başına sıçramış Orhan Bey’in, dili dişi kitlenmiş…
Mavro başka şeyler düşündüğü için, pek umursamadan sordu:
-Neden acaba?
-Dün, Karasu önünde debelenmesinden anladım, kızı görmesiyle vuruldu canevinden…
-Görmediği biri mi?
-Önceki görmeleri sayılmaz. Kız kısmı tez değişir bu çağında… Geçen yıl geldiğinde yayladaydık. İki yılda
boylanmış, yakıcı güzel olmuş Lotüs Hanım…
-Olsun bakalım!
-Aslıhan’a yalvarmış Orhan Bey… “Amanı bilir misin Aslı Bacı, babası verimkâr mı, kendi varımkâr mı?”
diyerek…
Osman Bey, Konya’da Selçuklu Devleti’nin son günlerini yaşamaya başladığını anlayınca topraklarını genişletmek üzere sistemli bir çaba içine girer. Ancak düşmanları da iş başındadır.
-Doğrusunu istersen Şeyhim, Konya’yı çok kötü gördüm. Sarayda kâğıt okuyacak adam bulunduğundan
şüpheliyim. Konya berbada gitmiştir ve de Konyalıktan çıkmıştır. Dediğim gibi, varır varmaz ayağımın tozuyla
saraya koştum. Kapıda şarap sarhoşu birkaç derbeder… Uç nedir, ulak düzeni nedir, bilmez. Çavuşları olacak
asılası, “Yarın torbaya mı girdi?” demez mi? “Şaka yeri değildir, önemlidir” demeye kalmadı, güldü bir zaman,
“Acele işe şeytan karışır, bas bakalım, … Türkmen,” diye halt etmeye kalkışmaz mı? Sesim çıktığı kadar bağırıp
aklı erer adam istedim. Biz çekişirken bir tüysüz oğlan geldi. Niyeti kâğıdı alıp gitmek… “Hiç olmaz. Önemlidir, el ele verilecektir, gecikmekte ağır suç vardır. Sultan, ya da başvezir sorular sorsa gerek,” diye direttim.
İçeri güç ile girdim. Beni divanhaneye aldı; tüysüz oğlan, kâğıdı kapıp savuştu. “Okuyacaklar, bir yere birikip
aklı akla verecekler. Bu kâğıdın karşılığı tezberi gelebilemez” dedim. Oturacak yer aradım. Koca Sultan Mesut
divânhanesinde minder şurda kalsın, tazı altına serilecek çul yok… “Nedir?” dememize kalmadı, tüysüz oğlan
ırgalanarak geldi. Sultan diyesi ki… -Kaplan Çavuş gözlerini tavana dikip kırpıştırarak hatırlamaya çalıştı-:
“Bana uçlardan böyle kâğıtları, sakın yazmasınlar!” diyesi… “Tekfur hisarı basmanın, uyur yılanı uyarmanın
sırası hiç değildir,” diyesi… “İstanbul Kayzeri Andronik’in bacısını Argun İlhan’a vereceğinden ve de marazı atlatır atlatmaz İlhan’ın kırk bin kişilik orduyla gidip İznik’ten gelini alacağından bunların haberi yok mu?” diyesi…
“Türkmen göze hiç görünmesin ve de ayak altında dolaşıp kendini perişanlatmasın,” diyesi… “İlhan’ın ülkeyi,
imparatora başlık vereceği söylenmektedir. Durum gayetle korkuludur. Bana yazdıkları kâğıdı okumamla yakmam bir oldu. Konya’da Moğol casusu ve de Kayzer casusu kum gibidir. Bu ulak, bize kâğıt getirdiğini, birine
söylese değil, aklından geçirse, düşünde görse, bak neler olur,” diyesi… “Oturdukları yerde otursunlar, kimseye
sakın bulaşmasınlar,” diyesi… “Bu ulak, buralarda hiç eğleşmesin, atına hoplayıp dakka geçirmeden savuşmaya baksın,” diyesi…1
Bilecik tekfuru, Yarhisar tekfurunun kızı Lotüs’le olan düğününe Osman Bey’i de çağırır ancak
amacı Osman Bey’i tuzağa düşürüp esir etmektir. Osman Bey ise bu tuzağı bozarak Bilecik tekfurunun beyliğine son verir. Lotüs, Osman Bey’in oğlu Orhan Bey’le evlenir. Bu fetihten sonra zaferler
ardı ardına gelir. Şövalye Notüs Gladyüs ve Keşiş Benito’nun öldürülmesiyle Kerim ve Mavro intikamlarını almış olurlar. Bundan sonra Osmanlı Beyliğinin yükselişi başlar.
Kemal Tahir
1
Eserin orijinal metnindeki yazım ve noktalama tercihlerine sadık kalınmıştır. Metindeki standart dışı kullanımlar, yazarın tercihi veya dönemin özelliklerinden kaynaklanmaktadır.
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1. Devlet Ana romanından verilen parça okunduktan sonra metin hakkında sorular sorularak metnin öğrenciler tarafından anlaşılıp anlaşılmadığı kontrol edilir.
2. Romancının olayları kurgulandığı zaman ile olay örgüsü ve kişiler arasında nasıl bir ilgi olduğunun öğrenciler tarafından fark edilmesi sağlanır. Romanda ele alınan dönemin tarihîliğine dikkat çekilir. Tarihî
dönemlerin romanda işlenmesi konusunda öğrencilerin düşünceleri alınarak romanların tarihi konu alabileceğini fark etmeleri sağlanır.
3. Romanın şahıs kadrosunun özellikleri öğrencilerle birlikte değerlendirilir. Şahıs kadrosunu oluşturan kişilerden hangilerinin tarihî kişiler olduğu ve bu kişilere dair tarihî bilgiler ile romandaki tarihî kişiler arasındaki benzerlik ve farklılıklara dikkat çekilir. Tarihî romanların gerçekle bire bir örtüşmediğinin ve roman
yazarının hayal gücü ile tarihin yeniden kurgulandığının altı çizilir.
4. Metindeki anlatıcı ve bakış açısının özelliklerinin öğrenci tarafından belirlenmesi sağlanır. Bu bakış açısının
anlatımı nasıl etkilediğine dikkat çekilir. Anlatıcının yönlendirme yapıp yapmadığı, olayları yorumlayıp yorumlamadığı, taraflı davranıp davranmadığı gibi hususlar değerlendirilir.
5. Metinden yola çıkarak karşılıklı konuşmaların romanın anlatımını nasıl etkilediği üzerine öğrencilerin görüşleri alınır. Diyalog tekniğine öğrencilerin dikkati çekilir.
6. “Sultan diyesi ki… -Kaplan Çavuş gözlerini tavana dikip kırpıştırarak hatırlamaya çalıştı-: ‘Bana uçlardan
böyle kâğıtları, sakın yazmasınlar!’ diyesi… ‘Tekfur hisarı basmanın, uyur yılanı uyarmanın sırası hiç değildir,’ diyesi… ‘İstanbul Kayzeri Andronik’in bacısını Argun İlhan’a vereceğinden ve de marazı atlatır atlatmaz
İlhan’ın kırk bin kişilik orduyla gidip İznik’ten gelini alacağından bunların haberi yok mu?’ diyesi… ‘Türkmen
göze hiç görünmesin ve de ayak altında dolaşıp kendini perişanlatmasın,’ diyesi…”
Devlet Ana’dan alınan yukarıdaki parçanın üslup özellikleri öğrencilerle birlikte değerlendirilir. Metin parçasındaki dil ve anlatımın yazarın üslubu ve tarihî dönemin özellikleriyle ilişkisi ele alınır.
7. Metinde dikkat çeken millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögelerin
öğrenciler tarafından bulunması sağlanır. Öğretmen değerler eğitimi çerçevesinde öğrencilere rehberlik
eder.
8. Kemal Tahir’in canlandırmasını yapacak olan öğrenciye söz verilir. Öğrenci sınıfın huzuruna çıkarak yazara
dair canlandırma yapar. Yazarın hayatı, sanat anlayışı ve edebî eserleri hakkında bilgi verir. Bunu yaparken
yazar kendisiymiş gibi bir dil ve anlatım kullanır. Öğrencinin isteğine bağlı olarak yazara benzemek üzere
kıyafet seçiminde bulunması ve karakter makyajı yapması da uygundur.

DİKKAT! Dersin sonunda tüm öğrencilere Cumhuriyet Döneminin 1950-1980 yılları arasındaki roman yazarlarının
isimleri verilir. Öğrenciler bu yazarlar ve eserleri hakkında araştırma yapmak üzere görevlendirilir. Yapılan bu araştırma
eser-yazar eşleştirme etkinliğinde kullanılacaktır.

DİKKAT! Sonraki dersin sonunda yapılacak etkinlik için hazırlanmak üzere bir öğrenci görevlendirilir. Öğrenci Harper
Lee’nin hayatı, sanat anlayışı ve eserlerini sınıftaki diğer öğrencilerin önünde yazar rolüne girerek canlandırma
yöntemiyle sunacaktır. Görevli öğrencinin hazırladığı sunum metinleri öğretmen tarafından kontrol edilmeli, bilgilerin
doğruluğu ve sınıf seviyesine uygunluğu sağlanmalıdır.
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Etkinliğin Adı

ROMAN VI

Ders

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Sınıf

11

Öğrenme Alanı

Öyküleyici (Anlatmaya Bağlı) Edebî Metinler

Alt Öğrenme Alanı

Roman

Konu

Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı (1950-1980)

Kazanımlar

Materyaller

40 dk.

A.2. 3. Metnin tema ve konusunu belirler.
A.2. 5. Metnin olay örgüsünü belirler.
A.2. 7. Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler.
A.2. 8. Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler.
A.2. 13. Metni yorumlar.
A.2. 15. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini
sıralar.
Çalışma Kâğıdı

BÜLBÜLÜ ÖLDÜRMEK
Özet:
Scout (Skavt) dokuz yaşında bir kız çocuğudur. Ağabeyi Jem (Cem) ve babası Atticus’la (Adikıs) birlikte Maycomb (Meykomb) adlı küçük bir kasabada yaşamaktadır. Scout’un babası bir avukattır. Calpurnia (Kalpurniya) ise onların evinde aşçı olarak çalışan bir zencidir. Anneleri onlar küçükken ölmüştür.
Komşularının yeğeni olan Dill (Dil), her yaz Scout ve Jem’in mahallesine gelir ve onlarla çeşitli maceralar yaşar. Bir yaz boyunca çok korktukları komşuları Boo Radley’i (Bu Radliy) evden dışarı çıkarmaya
uğraşırlar. Yazın sonunda okullar açılır. Okula başlayan Scout yaşadığı sıkıntılar nedeniyle okula devam
etmek istemez. Ancak babası onu ikna eder. Yaz olduğunda Dill yeniden gelir ama o yıl çok fazla oynayamazlar, Bayan Maude’un (Maud) terasında oturup sohbet ederler. Kışın Bayan Radley’in ölümü, Bayan
Maude’un evinde çıkan yangın ve komşularının ona yardımı dışında çok önemli bir olay daha gerçekleşir.
Scout’un babası Atticus’tan kimsenin savunmak istemediği bir zencinin davasını alması istenir. Kasabada
bu durum iyi karşılanmaz. Herkes Atticus’ın bir zenciyi savunmasının doğru olmadığını düşünür ve bunu
ifade eder. Okulda Scout ve Jem’in arkadaşları, Atticus’ın aldığı dava dolayısıyla çocukları dışlar ancak
onlar babalarının desteği ile bundan etkilenmezler. Atticus’ın davasına baktığı kişi olan Thomas Robinson (Tamıs Rabinsın) iftiraya uğramıştır, ancak zenci olduğundan ona kimse inanmaz. Tüm deliller aksi
yönde olsa da Tom suçlu bulunur. Hapishaneden kaçmaya çalışırken öldürülür. Çocuklar buna çok üzülür.
Mesele bu şekilde kapansa da Maycomblular Atticus’ın bir derse ihtiyacı olduğunu düşünmektedir. Ekim
ayında okulda yapılan gösteri sonrasında Scout ve Jem bir saldırıya uğrar.
Ekim’in son günü hava alışılmamış derecede sıcaktı. Ceket giymek bile gerekmiyordu. Rüzgâr gittikçe güçlenmekteydi, Jem biz eve varmadan önce yağmurun başlayabileceğini söyledi. Ay yoktu.
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Köşedeki sokak lambası yüzünden Radleyler’in evinin üzerine koyu gölgeler düşmüştü. Jem’in hafifçe güldüğünü duydum. “Bahse girerim bu gece onları kimse rahatsız etmemiştir,” dedi. Benim jambon kostümümü
biraz acemice taşıyordu çünkü tutması zordu. Taşıması büyük bir kibarlıktı.
“Yine de ürpertici bir yer, öyle değil mi?” dedim. (…)
“Biliyorsun, Atticus senin oraya yalnız gitmene izin vermezdi,” dedi Jem.
“Neden vermiyor bilmiyorum, aslında köşeyi dönüp, avluyu geçtim mi tamam.”
“O avlu geceleyin küçük bir kızın geçemeyeceği kadar büyük,” diyerek bana takıldı. “Hayaletlerden korkmuyor musun?”
Gülüştük. “Hayaletler, Sıcak Buhar, büyülü sözler, gizli işaretler gibi o bildik şeyler,” dedi Jem, “Işıklı melek,
yaşayana can gerek; çekil yolumdan, yutma soluğumu içine çekerek.”
“Kes şunu,” dedim. Radleyler’in evinin önündeydik.
(…)
Yukarıda karanlıkta tek başına bir bülbül, üzerinde oturduğu ağaçtan aşağı, mutluluk dolu bir farkındalıksızlık içinde repertuvarında ne varsa hepsini boca ediyordu, günebakan kuşunun o tiz ki ki sesinden saksağanın
öfkeli gak gak sesine, oradan bataklık yakamozunun ağıdına geçiyordu.
Bir köşeyi dönünce yolda büyümüş bir köke takılarak tökezledim. Jem bana yardım etmek istedi ama tek
yapabildiği şey elindeki kostümümü yere düşürmek oldu. ben yine de düşmedim, hemen kaldığımız yerden
yolumuza devam ettik.
Yoldan sapıp okul bahçesine girdik. Her taraf zifiri karanlıktı.
“Nerede olduğumuzu nereden biliyorsun, Jem,” dedim, birkaç adım ilerlediğimizde.
“Sana nerede olduğumuzu söyleyeyim, o büyük meşe ağacının altındayız çünkü serin bir yerden geçiyoruz,”
dedi, “Aman dikkat, yine düşmeyesin.”
(…)
“Bu kadar karanlık olacağını bilmiyordum. Akşamın ilk saatlerinde bu kadar karanlık olacağa benzemiyordu. Hava çok bulutlu, o yüzden. Yine de hemen yağacakmış gibi değil.”
Biri üzerimize atıldı.1
Ancak saldırıyı gerçekleştiren kişi ayağı takılıp bıçağının üstüne düştüğünden ölür. Jem’in ise
kolu kırılır. Onları bu saldırıdan kurtaran kişinin birkaç yaz önce Scout’un Dill ile evden çıkarmak
için uğraştığı Boo Radley olduğu öğrenilir. Scout aslında çok korktuğu Boo Radley’in iyi bir insan
olduğunu anlar.
Harper Lee (Harpır Li)
Çev. Püren Özgören

1

Eser çevirisinin orijinal metnindeki yazım ve noktalama tercihlerine sadık kalınmıştır.
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1. Bülbülü Öldürmek romanından alınan parça okunduktan sonra metin hakkında sorular sorularak metnin
öğrenciler tarafından anlaşılıp anlaşılmadığı kontrol edilir.
2. Metnin tema, konu ve olay örgüsünün; zaman ve mekânın özelliklerinin, anlatıcı ve bakış açısı ile bunların
romandaki işlevinin aşağıda verilen şekilde bir tabloya öğrenciler tarafından yazılması sağlanır.
Tema
Konu

Olay Örgüsü

Zaman
Mekân
Anlatıcı
Bakış Açısı
3. Bülbülü Öldürmek adlı romanı millî, manevi ve evrensel değerler açısından yorumlanması sağlanır. Öğrencilerin metnin açık ve örtük iletilerini, metne dair tespit, eleştiri ve beğenilerini gerekçeleri ile ifade
etmeleri sağlanır.
4. Harper Lee’nin canlandırmasını yapacak olan öğrenciye söz verilir. Öğrenci sınıf huzurunda yazara dair
canlandırma yapar. Yazarın hayatı, sanat anlayışı ve edebî eserleri hakkında kısaca bilgi verir. Bunu yaparken yazarın kendisiymiş gibi bir dil ve anlatım kullanır. Öğrencinin isteğine bağlı olarak yazara benzemek
üzere kıyafet seçiminde bulunması ve karakter makyajı yapması da uygundur.
5. Eser-yazar eşleştirme etkinliğine geçilir ve aşağıdaki yönerge takip edilir.

ESER-YAZAR EŞLEŞTİRME ETKİNLİĞİ YÖNERGESİ
1.

Sınıf iki gruba ayrılır.

2.

Etkinliğe başlayacak grup belirlenir.

3. Birinci gruptan söz alan bir öğrenci dönemin yazarlarından bir eser seçerek bu eserin yazarını ikinci gruba
sorar.
4. İkinci gruptan eserin yazarını bilen öğrenciye söz verilir ve öğrenci birinci gruba bir eserin yazarını sorma
hakkı kazanır.
5. Birinci gruptan doğru cevabı veren öğrenciye ikinci gruba eser-yazar eşleştirme sorusu yöneltme hakkı
verilir.
6.

Dönemin romancıları ve başlıca eserleri bu şekilde öğrencilerin soru cevapları ile pekiştirilir.
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Etkinliğin Adı

ROMAN VII
YAZIM VE NOKTALAMA ETKİNLİĞİ
ANLATIM BOZUKLUĞU ETKİNLİĞİ

Ders

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Sınıf

11

Öğrenme Alanı
Alt Öğrenme Alanı
Konu

40 dk.

Öyküleyici (Anlatmaya Bağlı) Edebî Metinler
Roman
Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı (1923-1950)

Kazanımlar

A.2. 16. Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.

Materyaller

Çalışma Kâğıdı

DİL BİLGİSİ ETKİNLİĞİ
I
Cümlelerin altında yazılı olan noktalama işaretlerinin karşısına, işaretin cümledeki kullanım amacının
öğrenciler tarafından yazılması sağlanacaktır.

•

Onun ölümünün ardından “bey”lik, oğlu Kara Osman’a geçer.
Tırnak İşareti:
Kesme işareti:

•

Üstündeki ekmek kırıntıları –biraz evvel büyük bir gönül rahatlığıyla yediğim kendi ekmeğimin
kırıntılarını- temizledim.
Kısa Çizgi:

•

Ve…
Üç Nokta:

•

Nermin Hanım, Zehra, Ekrem Bey, benimle beraber tam bir büro kadrosuyduk.
Virgül:
Nokta:
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II
Aşağıda 6. Ünite’de işlenen metinler ve metin özetlerinden alınmış cümlelere yer verilmiştir.
Bu cümlelerde dönemin yazım ve noktalama özelliklerinden kaynaklanan günümüzden farklı
kullanımlar ya da metin özetlerinde yer alan hatalı kullanımlar bulunmaktadır. Bu farklı ya
da hatalı kullanımlar öğretmen rehberliğinde öğrenciler tarafından bulunur ve belirtilen alana
yazılır.

CÜMLE: O, haksızlığın, yalanın, riyanın düşmanıdır.
DOĞRU YAZIM/DOĞRU NOKTALAMA:
CÜMLE: Bir arkadaşın yardımıyle ihtiyar, kimsesiz bir Ermeni kadının evinde bir oda tuttum.
DOĞRU YAZIM/DOĞRU NOKTALAMA:
CÜMLE: Meslekdaşlarımla iyi geçineceğim.
DOĞRU YAZIM/DOĞRU NOKTALAMA:
CÜMLE: Aziz Beyin tavsiyesiyle iki kardeş Büyükadada bir ev tutup burada bir süre dinlenmek isterler.
DOĞRU YAZIM/DOĞRU NOKTALAMA:
CÜMLE: Bu evde geçen ilk gece de Ferit, bir koltukta karşısında Matmazel Noraliya’yı bulur:
DOĞRU YAZIM/DOĞRU NOKTALAMA:
CÜMLE: Herkes elması vermesi için Hayri İrdal’a baskı yapınca sinir krizi geçiren kahraman akli dengesinin
yerinde olup olmadığını kontrol için Adli Tıp Kurumu’na gönderilir.
DOĞRU YAZIM/DOĞRU NOKTALAMA:
CÜMLE: Burasını pek anlıyamadım.
DOĞRU YAZIM/DOĞRU NOKTALAMA:
CÜMLE: Durmadan bir şeyler soruyor, ve ben başıma geleceklerden habersiz hatırladıkça anlatıyordum:
DOĞRU YAZIM/DOĞRU NOKTALAMA:
CÜMLE: Çok enteresan bir vak’a…
DOĞRU YAZIM/DOĞRU NOKTALAMA:
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CÜMLE: “Ben işe karışacağım zamanı biliyorum. Fakat siz bir kere aranızda anlaşın! Sizleri huyunuzdan vazgeçiremem ki… Çaresiz tahammül edeceğim. Nasıl olsa olduğum yere geleceksiniz”.
DOĞRU YAZIM/DOĞRU NOKTALAMA:
CÜMLE: Saatleri Ayarlama Enstitüsü ülkenin gündemi haline dönüşür.
DOĞRU YAZIM/DOĞRU NOKTALAMA:
CÜMLE: Orhan bey bunu sağlayabilmek için Karaduman’ı kızın altına çekmiş, kendisi babasının sert başlı savaş atlarından birine binmişti.
DOĞRU YAZIM/DOĞRU NOKTALAMA:
CÜMLE: “Hiç olmaz. Önemlidir, el ele verilecektir, gecikmekte ağır suç vardır. Sultan, ya da başvezir sorular
sorsa gerek,” diye direttim.
DOĞRU YAZIM/DOĞRU NOKTALAMA:
III
Aşağıdaki 6. Ünite’de işlenen romanlardan ve metin özetlerinden alınmış cümlelerde anlatım
bozuklukları bulunmaktadır. Cümlelerin anlatımındaki bozukluklar öğrenciler tarafından tespit
edilir ve cümlenin doğru hâli yeniden yazılır.

CÜMLE: Biri var orada gibi.
ANLATIM BOZUKLUĞUNUN NEDENİ:
CÜMLENİN DÜZELTİLMİŞ HÂLİ:
CÜMLE: Ferit, evdeki ilk gece Matmazel Noraliya’nın koltuğunda görmesinin uykulu bir hâl veya bir rüya hâli
olup olmadığını anlayamaz.
ANLATIM BOZUKLUĞUNUN NEDENİ:
CÜMLENİN DÜZELTİLMİŞ HÂLİ:
CÜMLE: Ustasının ölümünden sonra bir süre işsiz kalan Hayri, Abdüsselam Efendi ile dostluk etmeye, arkasından onun evinde yaşamaya başlar.
ANLATIM BOZUKLUĞUNUN NEDENİ:
CÜMLENİN DÜZELTİLMİŞ HÂLİ:
CÜMLE: Abdüsselam Efendi öldüğünde tüm varlığını Hayri İrdal’ın kızına bıraktığını belirten bir vasiyet bırakır.
ANLATIM BOZUKLUĞUNUN NEDENİ:
CÜMLENİN DÜZELTİLMİŞ HÂLİ:

41

11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Roman

CÜMLE: Bundan sonra sefil bir hayat yaşayan kahraman, hem karısı hem de çocukları tarafından kötü muamele görür.
ANLATIM BOZUKLUĞUNUN NEDENİ:
CÜMLENİN DÜZELTİLMİŞ HÂLİ:
CÜMLE: Hayri İrdal, başlangıçta bu kurumun iyi bir fikir olduğuna inanmasa da Halit Ayarcı bu enstitünün
önemi ve gerekliliğine hem Hayri İrdal’a hem de tüm devlet makamlarını inandırır.
ANLATIM BOZUKLUĞUNUN NEDENİ:
CÜMLENİN DÜZELTİLMİŞ HÂLİ:
CÜMLE: Bu hâllerden Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nde çalışan herkes ve aileleri çok memnundur.
ANLATIM BOZUKLUĞUNUN NEDENİ:
CÜMLENİN DÜZELTİLMİŞ HÂLİ:
CÜMLE: Bu olaydan sonra Demircan’ın annesi Bacıbey diğer oğlu Kerim’e, kardeşinin intikamını almak için
eğitimini bırakıp Osman Beye katılmaya zorlar.
ANLATIM BOZUKLUĞUNUN NEDENİ:
CÜMLENİN DÜZELTİLMİŞ HÂLİ:

CÜMLE: Ben, başkaları gibi bu küçük memuriyeti azımsamıyorum.
ANLATIM BOZUKLUĞUNUN NEDENİ:
CÜMLENİN DÜZELTİLMİŞ HÂLİ:
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A.3.3. Metnin tema ve konusunu belirler.
A.3.4. Metindeki çatışmaları belirler.
A.3.6. Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler.
Kazanımlar

A.3.7. Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler.
A.3.8. Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler.
A.3.12.Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir.
A.3.14. Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.

Materyaller

Çalışma Kâğıdı

YÖNERGE
1. Öğrencilere Cumhuriyet Dönemi’nde (1950-1980)Tiyatro hakkında bilgi verilir.
2. Aşağıdaki metin okunur.

KAHVEDE ŞENLİK VAR
Özet
Olay, üç kişi arasında geçer. Yer, yazlık bir kahvehanedir. Kahvehane dik bir yokuşun üzerindedir. Geriden
deniz görülür. Vakit aydınlık bir yaz sabahıdır. Kahvehanede bir garson vardır. Kahvehaneyeye önce bir erkek
gelir. Kendisinden önce bir bayanın gelip gelmediğini sorar. Bu evlenmek için tanımak istediği bir bayandır. Bir
süre sonra da kadın gelir. Burada birbirlerini tanıyacaklardır. Fakat ikisi için de zor bir iştir konuşmak, kendisi
hakkında bilgi vermek. Onun için ikisi de garsondan yardım ister. Ama garson onları karşı karşıya bırakır. Konuşmalar sırasında kadınla erkek, umutla umutsuzluk, güçle boyun eğme arasında gidip gelirler. Erkek, kadını
(karısını), evde, iş toplantılarında hep yanında görmek ister. Kadın, erkeğin yanında sadece bir süs olmak istemez. Evlendikten sonra çıkabilecek ev, iş, aile sorunlarını tartışırlar, birbirlerinin geçmişini öğrenmek isterler.
Sonunda bugünü yaşamak ve geleceğe bakmakta karar kılarlar. Evlenmek üzere anlaşırlar.
Dekor: Bir kır kahvesi.
Aşağıda oyundan alınan iki bölüm okuyacaksınız. Birinci bölüm oyunun başlangıç kısmından alınmıştır.
Burada garsonun seyircilerle konuşması ve yaptıkları işin bir tiyatro oyunu olduğunu söylemesi anlatılır.
İkinci bölüm ise oyunun ikinci perdesinden alınmıştır. Garson hem erkek hem kadınla ayrı ayrı konuştuktan
sonra her ikisini de karşı karşıya getirir. Kadınla erkek ister istemez birbirleriyle konuşmaya başlarlar. Ama
asıl konuya girmekte her ikisi de zorlanır. Adeta birbirlerini sınarlar bu konuda.
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BİRİNCİ BÖLÜM
Yazlık bir kahve. Arkada iki yanda yüksekliği yarım metreyi aşmayan bahçe duvarları. Kapı yerini tutacak
bir aralık, geçit yeri. Işıkla renklerin karışımı, daha arkada güneşte parlayan ama, görünmeyen bir denizin
varlığını duyurur. İki yanda, iki iskemle. Geride, iskemlelerden ayrı, başına buyruk bir küçük masa. İskemleler
de, masa da bir yazlık kahvede görülmeyecek türdendir. Parlak bir yıldız sabahı.
Perde açılır açılmaz ortadaki aralıktan garson girer. Garson palyaço kılığıyla da oynayabilir, kara bir pantolon, beyaz gömlekle de. Yönetmenin dileğine bırakılmıştır.
Palyaço kılığıyla oynamıyorsa da, davranışları bir palyaçonun davranışlarını andırır az çok. Özellikle uyumludur. Giyinişinde de bir gerçek dışı ayrıntı bulunmalıdır.
GARSON— (Seyircilere yönelerek) Ne güzel bir gün! (Uzun uzun gerinir. Esner. Sonra değişik bir sesle, daha
yüksek) Ne güzel bir gün, sayın… sevgili seyirciler! (Belirli bir kişiye bakarak) Öyle değil mi bayan? (Bir başka
kişiye bakarak) Öyle değil mi bayım? (Döner, yürüyerek sahnede küçük bir yuvarlak çizer, eski yerine gelir, gerilerde belirsiz bir noktaya bakar bağırarak) Öyle değil mi be! (Birden kendini toplar yavaşça) Öyle değil mi be,
dedim. Be, dedim. Özür dilerim. Bilerek söyledim, istedim ki… Neyse istediklerimi bir solukta söylemiyeyim,
daha iyi. Sırası gelince söyleyeceğim nasıl olsa. (Bir susuş) Siz sevgili seyirciler, her biriniz ayrı ayrı ya da ikiniz
üçünüz bir arada, işinizden, evinizden, kahvenizden, sokağınızdan kalktınız geldiniz buraya. Kapıda, şu bizim
tiyatronun kapısında, bir şeyleri bıraktınız. Bugünü birçok günleri belki de: (Bir susuş) Biliyor musunuz ben
bir saatten bu yana hep sizi düşünüyordum. İşte diyordum, şimdi… Bayan A bulaşıklarını kuruladı, kahvesinin
son yudumu içti, sokağa çıkmak üzere. Bay B sinir içinde kızının okul ödevlerini bitirmesini, daha da beteri karısının hazırlanmasını bekliyor. Ama evet, boşunaymış umutsuzluğu, hazırlandı işte. Onlar da sokağa çıkmak
üzere. Bayan C’nin sevgilisi karşı kaldırımda beliriverdi, buraya birlikte gelmek için sözleşmişlerdi. Şöyle bir
aynaya baktı, boyasını yeniledi. Çantasını aldı, sokağa çıkmak üzere. Şu işe bakın, hepsi sokağa çıkmak üzere!
Hepiniz ayrı sokaklardan ayrı düşüncelerden, ayrı duygulardan kopup geldiniz… bir birlik oldunuz karşımda.
Ama durun, ben de bir birliğim! (Çevresine bakarak) Şu eşyalarla, şu ışıklarla, daha görmediğiniz içindekilerle
bir birlik. (Gülümseyerek) Öyle olsun! (Bir susuş) Burası ne, biliyor musunuz? Bir kahve. Yazlık bir kahve. Bir
tiyatro kahvesi. Tiyatrolarda bugüne değin gördüğünüz binbir kahveden bir kahve. Bir tepenin üstünde. Uzakta
deniz. (Bir susuş) Siz bir tiyatro kahvesinin gerçekten daha gerçek olduğunu biliyor musunuz? Ben biliyorum.
Ben, belki de sadece bunu biliyorum. Buna, inanıyorum. (Birdenbire) Ya siz? Siz de inanıyor musunuz? Bir
tiyatro kahvesinin gerçek bir kahveden daha gerçek olduğuna? (Belirli bir kişiye bakarak) Siz bayım, inanıyor
musunuz? Ya siz bayan? (Çocuksu güler) Be demeyeceğim. (Bir susuş)
Ya inanmıyorsanız? (Üzgün) Öyleyse… ne yaparım ben? Sizi gıdıklayarak güldürmeyi, gözlerinize sovan
sürerek ağlatmayı, iki kez ikinin kaç ettiğini sorarak düşündürmeyi bilmiyorum ben. Sonra… sonra… (Ağlar.
Komik ağlama. Sonra mendiliyle gözlerini kurular.) Gene özür dilerim. Karşınızda ağladım. Bir oyuncunun
gözyaşlarıyla ağladım karşınızda. Soyunma odam da değildi burası. Birdenbire nasıl oldu, ben de anlamadım.
(Birden hatırlamıştır.) Makyajım? Makyajım ne oldu? Arka cebinden küçük bir ayna çıkarıp bakar.) Oh ne iyi
duruyor. Siz aldırmayın gene. Söyledim ya, bunlar bir oyuncunun göz yaşları! Ama belki de… anladınız beni.
Ne der size bir oyuncunun göz yaşları? Bilmem orasını. Ama bildiği bir şey var. (Sesini yükselterek) Bir tiyatro
kahvesinin gerçekten de gerçek olduğuna inanmanızı istiyorum.
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(II. BÖLÜM’ den)
ERKEK— (Acele, yavaşça) Konuya girsem mi artık?
GARSON— (Yavaşça) Hiç durmayın, hemen girin.
ERKEK— Kesin konuşayım, değil mi? Yukardan atayım mı?
GARSON— Kış sonu ayazları gibi sert esin, bayım! Cıvataları gevşemiş bir doğanın yağmurları gibi yağın şakır
şakır!
ERKEK— Evet, öyle yapacağım, (Bir susuş) Öyle yapacağım. (Kadına yönelerek) Bayan, ben bir iş adamıyım!
Bence herkes de bir iş adamı olmalıdır. Çünkü her şey bir iştir. (Garsona) Giriş nasıl?
GARSON— Aristoteles’in (Aristoteles) söylevlerinde bile yoktur böylesi.
ERKEK— Aristoteles mi? O da kim?
GARSON— İsa’dan önce yaşamış bir Yunan filozofu.
ERKEK— Yaşamıyor mu şimdi? Ölmüş mü?
GARSON— Ölmüş, bayım.
ERKEK— Desene kimse değil.
GARSON— Evet, kimse değil bayım.
ERKEK— (Kadına) Bayan…
KADIN— Sizi dinliyorum…
ERKEK— Bütün çabalar bir yarar adına gösterildiğine göre… (Duraklar. Garsona yardım etmesi için bakar.
Yavaşça) Evet, Bay garson?
GARSON— (Fısıldar) Her şey bir iştir.
ERKEK— (Yüksek sesle) Her şey bir iştir. Üretim işi, tüketim işi, değişim işi, ulaştırma işi, yapı işi… (Gene
garsona yardım etmesi için bakar.)
GARSON— Kazı işi, temel işi, duvar işi, sıva işi, çatı işi, kapı işi…
ERKEK— Gibi bir iştir uyumak uyanmak, yemek içmek, gezip tozmak da.
GARSON— Açıldı! Gerçekten açıldı!
KADIN— Ya düş kurmak?
ERKEK— Düş kurmak da iştir. (Bir susuş. Söylediğinden caymıştır.) Düş kurmayı sevmem. Düş kuranları da
sevmem.
KADIN— Gerçek mi söylediğiniz?
ERKEK— Evet. Gerçek. (Bir susuş) Bayan, evlenmek de bir iştir. İş ilkesi nedir bilir misiniz? Piyasayı bilir misiniz?
KADIN— (Şaşkın) Hayır.
ERKEK— Söyleyeyim mi? (Birden garsona) Siz dinleyin, Bay garson!
GARSON— (Toparlanarak) Dinliyorum, bayım.
ERKEK— Sonradan düşüneceğine önceden düşünmek. Sonradan üzüleceğine önceden üzülmek, sonradan
kavga edeceğine önceden kavga etmek. Bir tek sözle pazarlık. Pazarlığın ilkesidir bunlar. Pazarlığa saygı duyduğum kadar hiçbir şeye saygı duymam. Bilir misiniz ki benim pazarlığa duyduğum özel saygıyı şu yeryüzünde yaşayan herkes duysaydı, bu saygının gereklerini yerine getirseydi anlaşmazlıklar, kavgalar, mahkemeler
olmazdı.

47

11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Tiyatro

GARSON— Yaşayın, bayım!
KADIN— Ya duygular? Duygular için ne diyeceksiniz?
GARSON— (Bir sıçrayışta kadının yanına giderek) Evet bayan… ya duygular?
ERKEK— Duygular da… pazarlık terazisinin dirhemleri. (Bir susuş) Size şunu sorayım: Konuşmak ne demektir? Hani bir siz, bir ben, sonra gene bir siz, bir ben, birbirimize bir şeyler söyler dururuz ya… konuşmak işte…
ne demektir? Pazarlıktan başka bir şey mi?
KADIN— Ya aşk ne demek?
GARSON— Ah bayan, çocukluğumuzdan bu yana göğsünüzde büyütüp koruduğunuz güvercini saldınız havalara.
ERKEK— Dirhemlerden biri!
KADIN— Siz bana bilmediğim başka dünyalardan gelmiş biri gibi görünüyorsunuz bayım.
ERKEK— (Övgü anlamına almıştır.) Evet, öyleyim.
GARSON— Yeni çağların dünyasından geliyor bayım! Yeni çağların göklerinden! Baş döndürücü bir hızla, uçarak! Gelip konuyor kocaman bir kuş gibi hava alanımıza. Bizim kahvenin, (Kadına bakarak) sizin de evinizin
kapısını çalıyor. Bizim kahvede, sizin evinizin kapısını çalıyor. Bir çay içer misiniz, bayım? (Kadına dönerek) Ya
siz, bayan?
ERKEK— (Kadına) Evet, evet. İyi ki hatırlattı Bay garson, çay, içer misiniz?
KADIN— Çay? Teşekkür ederim. İçerim.
ERKEK— Bay garson, iki çay bize.
GARSON— Emredersiniz bayım, şimdi. Kahvemizin bugüne değin en güzel demlenen çayı gelecek size, şimdi.
(Hızla çıkar)
ERKEK— (Kısa bir sessizlikten sonra) Bayan, açık konuşalım ister misiniz? Açık, kesin, kısa.
KADIN— Evet. Benim de istediğim bu. Ama ben bir şey daha ekleyeyim mi sizin açığınıza, kesininize, kısanıza.
ERKEK— Elbette, bayan.
KADIN— Doğruluk nasıl bir sonuç hazırlayacaksa hazırlasın… ama söyleyeceklerimiz doğru olsun.
ERKEK— Katılıyorum. Gönülden katılıyorum.
KADIN— Birbirimizden isteyeceğimiz şeyleri söyleyelim. Vereceğimiz, veremeyeceğimiz şeyleri.
ERKEK— Evet, evet. Çok iyi. Katılıyorum.
KADIN— Buyrun.
ERKEK— Rica ederim, siz buyrun.
KADIN— Ama sonra ne arsız kız dersiniz bana. Ne çok isteyen, ne az veren!
ERKEK— Rica ederim bayan, rica ederim. Der miyim, ben böyle şeyler!
KADIN— Demeseniz bile düşünürsünüz ya.
ERKEK— Düşünür müyüm ben öyle şeyler!
KADIN— Hayır, rica ederim, rica ederim, rica ederim, siz başlayın önce.
ERKEK— Peki başlayayım isterseniz… Ben başlayayım isterseniz… (Kısa bir sessizlik. Mendilini çıkarıp yüzünün gözünün, ensesinin terini siler.) Çok zor! Ama çok zor!
…
Sabahattin Kudret AKSAL
(Kahvede Şenlik Var, Varlık Yayınevi, İst. 1974)
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1. Okunan metin ile ilgili aşağıdaki sorular cevaplandırılır.
a) Metnin konusu ve teması nedir?
b) Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirtiniz.
c) Metindeki mekân ve zamanın özelliklerini belirtiniz.
d) Metni cümle yapısı ve kelime kadrosu açısından değerlendiriniz.
e) Metindeki çatışmayı belirleyiniz.
(Çatışma hikâye, roman, tiyatro gibi metinlerde temel unsurdur. Yazar eserinde anlatmak istediğini zıt
unsurlar, karşıt tipler sayesinde daha kolay ve etkili bir biçimde sunabilir.)
f) “Jest”, “mimik”, “perde” kavramları hakkında bilgi veriniz? Okuduğunuz metinden bu kavramlara örnekler
veriniz.
g) ERKEK— Özür dilerim gene, burda…
KADIN— Evet?
ERKEK— Siz mi oturuyorsunuz?
KADIN— Evet.
Sabahattin Kudret AKSAL’ın Bay Hiç adlı oyunundan alınan yukarıdaki bölümde “Evet” cevabının birinde
soru işareti diğerinde nokta işareti kullanılmıştır. Aynı kelimeye getirilen iki farklı noktalama işaretinin cümleye kattığı anlamı belirtiniz. Okuduğunuz metinde noktalama işaretlerinin farklı kullanımlarına örnekler veriniz. Noktalama işaretlerinin metinin anlamına katkısı hakkında bilgi veriniz.
Noktalama
İşaretleri

Örnek Cümle

Anlama Katkısı

Soru İşareti (?)
Ünlem İşareti (!)
Üç Nokta İşareti (…)
Parantez İşareti ( )

h) Edebiyata şiirle başlayan Sabahattin Kudret Aksal öykü ve oyun türünde de eserler vermiştir. “Şarkılı
Kahve”, “Elinle”, “Gün Işığı” adlı eserleri şiir türündedir. Bay Hiç adlı oyun ise birçok kez sahnelenmiş ve
Fransızcaya da uyarlanmıştır (İlk olarak 1980 yılında sahnelenmiştir.). Sabahattin Kudret Aksal bir mülakatta “Tiyatromuzun bugününü nasıl buluyorsunuz?” sorusuna aşağıdaki cevabı vermiştir. Bu cevaptan
hareketle Sa bahattin Kudret Aksal’ın Bay Hiç adlı eserinin onun tanınmasında ve tiyatro türüne gelişimine
nasıl bir katkısı olabilir belirtiniz.
“Tiyatromuzun insanı şaşırtan bir hızla geliştiğini, yayıldığını söyleyebilirim. Şunu düşünün: Bu ülkede, çok
geriye gitmeyelim, yirmi yıl önce iki sahne vardı. İstanbul’daki Şehir tiyatrosu. Üstelik bunlardan biri çokluk
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vodviller oynardı. Bugünse değeri batıdaki örneklerine yaklaşan, belki de aşağı düşmeyen, gecede yedi
perde açabilen bir Devlet tiyatromuz var. Bunlara büyük kentlerimizde sayısı beşi altıyı bulan özel tiyatroları, üniversite, gençlik tiyatrolarını, öncü tiyatroları da ekleyebiliriz. Daha önemlisi, pek geniş olmayan bir
çevre için de olsa, havada canlı bir varlık bugün tiyatro, bir sorun, bir sevgi. Üstünde konuşulup duruluyor,
izleniyor, tepkiyle karşılanıyor zaman zaman da. Bir sanatın toplumdaki varlığının kanıtı bunlar. Ama gene
de bir boşluk seziliyor, bir eksiklik. Atılması gereken bir adım, bir tek adım daha var. Bu da bugüne değin
tiyatro sanatımızın edebiyattan uzak kalması, varlığını tek başına bağımsız sürdürmesidir. Çok değil, bir
tek sahnemize Fransa’da Copeau, Almaya’da Brecht, İspanya’da Lorca örneği bir edebiyat adamının ya da
edebiyattan yetişmiş, edebiyatla sıkı iş birliğini sürdürmüş bir tiyatro adamının eli değdiği gün tiyatromuzun yüzü bir hayli değişecek, üstelik yeni bir değerler düzeni kurulacaktır. Böyle bir durum da, çok önemli
iki şeyi, metne, metnin değerine daha büyük bir inancı, metin kaygısını gereğince duymayan bir tiyatronun
gittikçe yozlaşmaya giden bir kalıp olduğu inancını, bir de oyun yazarlığımızın çoğunluk olarak edebiyatımızın bugün ulaştığı çizgiyi çok gerilerden kovalamasının önlenmesini sağlayacaktır.”
(Varlık, nu. 598, 15 Mayıs 1963, s. 8-9)
I) Metinlerden alınan aşağıdaki kelimelerdeki yazım yanlışlarını gösteriniz.

Yazım Yanlışı
buyrun
yukardan
söylemiyeyim
sovan
göz yaşları
kahve
batıdaki (“h” maddesindeki alıntı metin)
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TİYATRO

CUMHURİYET DÖNEMİ’NDE (1950-1980) TİYATRO

Ders

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Sınıf

11

Ünite

TİYATRO

Konu

CUMHURİYET DÖNEMİ’NDE (1950-1980) TİYATRO

Kazanımlar

A.3.1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit
eder.
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.3.10. 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.

Materyaller

Çalışma Kâğıdı

2x40 dk.

YÖNERGE
1. Öğrencilere Cumhuriyet Dönemi’nde (1950-1980) tiyatro hakkında bilgi verilir.
2. Aşağıdaki metin okunur.
YUNUS EMRE
Özet
Yunus’un köyünde kıtlık vardır. Halk onu Hacı Bektâş-ı Veli’ye buğdaya gönderir. Yunus, kendisine dergâhta
verilmek istenen nefese razı olmaz ve ihtiyacı olan buğdayı alarak yola düşer. Yolda hatasını anlar ve döner.
Ancak kendisinin anahtarının Taptuk Emre’ye verilmiş olduğu bildirilir. Yunus Taptuk Emre dergâhının yolunu
tutar. Taptuk Emre’nin dergâhında yıllarca odunculuk yaparak olgunlaşır. Şeyhin kızı Balım Kız ile evlendirilir
ise de, Yunus Dergâhtan ayrılarak şehre gider. Şehir karışıktır. Benlik ve çıkar çekişmeleri, beylikler arası
kavgalar almış yürümüştür. Yunus söylediği şiirleriyle iyiliği, güzelliği, kardeşliği ve birliği dile getirir. Yıllar
sonra, Osman Gazi’nin Bey olmasıyla her şey yoluna girer. Osman Gazi’nin şehre geleceği haberi yayılır. Yunus
hamlıktan kurtulup piştiğine inanarak yeniden Taptuk Emre’nin dergâhına döner. Onu önce Balım Kız karşılar.
Fakat Yunus’un duvağını açmadan bıraktığı Balım Kız da vahdete ermiştir.
Aşağıdaki metin 1. perdenin 6. bölümünden alınmıştır. Burada Yunus’un dergâhtan ayrılmak istemesinin
sebepleri ve onun Taptuk Emre’den izin istemesi anlatılmaktadır.
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BÖLÜM VI
(Taptuk Emre Dergâhının iç avlusu. Dervişler çalışmaktadır. Ana Kadın kazanın başında, Yunus Emre bir köşede hareketsiz, düşünceli, içerden Balım Kız’ın sesi duyulur.)
BALIM KIZ— (İçerden türkü söyler.)
Yunus imdi var tek otur
Yüzünü hazrete götür
Özün gibi bir er getir
Hiç cana gelmez ola
ANA KADIN— (Yaklaşır.) Yunus.
YUNUS EMRE— (Ana Kadın’ın elini öper.) Buyur Ana Kadın?
ANA KADIN— El öpenlerin çok olsun, hem de tez zamanda. Çevreni sarsınlar, eteğine yapışsınlar. Sen niye bu
kadar düşünceli oldun Yunus?
YUNUS EMRE— Düşünce bir deniz, ben o denizde bir damlayım. Düşünceler Moğol gibi saldırıyor beynime.
ANA KADIN— Neyin düşünceleri?
YUNUS EMRE— Her şeyin. Bir kapıyı açıyorum, bakıyorum daha bin kapı var açılacak.
ANA KADIN— (Yunus’un elinden tutar, öne doğru getirir.) Yunus oğlum, ben anayım. Bana bir torun vermezsen hakkımı yemiş olursun.
YUNUS EMRE— Ana Kadın!
ANA KADIN— Ben herşeyi biliyorum.
YUNUS EMRE— Balım Kız mı söyledi?
ANA KADIN— Ana kısmı söylemeden de bilir bazı şeyleri.
YUNUS EMRE— (Diz çöker.) Ben bir eksikliği tamamlamak peşindeyim.
ANA KADIN— Bir eksikliği tamamlayım derken başka eksikliklere yol açıyorsun. Ya Balım Kız’ın çekecekleri?
YUNUS EMRE— (Başını yana çevirir ve kendi kendine söylenir.)
Ben bir acep hâle geldim
Kimse hâlim bilmez benim
Ben söylerim ben dinlerim
Kimse dilim bilmez benim
ANA KADIN— Asıl sen, kendi dilini bilmez oldun Yunus. Balım Kız, iyi dayanabiliyor bu acıya.
YUNUS EMRE— Tıpkı benim gibi. Ah, bu beni benden alan düşünceler, beni bana geri verseler!
ANA KADIN— Sana ne oldu böyle Yunus?
YUNUS EMRE—Beni bende demen bende değilim
Bir ben vardır bende benden içeri
ANA KADIN— Benim acım bana yeter. Bir de senin acını yük etme. (Taptuk’un gelmekte olduğunu görür, değişir.) Yunus, Yunus!
TAPTUK EMRE— (Yaklaşır.) Kaynana damat ne kaynatıyorsunuz yine?
ANA KADIN— Dünya kazanında, dünya işleri.
TAPTUK EMRE— Kendi derdiniz bitti ve dünya derdine mi düştünüz şimdi? Ee, Yunus Can, çoktandır sohbet
edemedik. Şöyle, bir köşeye çekilip halleşip söyleşelim seninle?
YUNUS EMRE— Şeyhim, bu Yunus fakirini, hep sevindirirsin böyle.
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TAPTUK EMRE— Deli Emmi’n gelip, yine şehre çağırdı değil mi?
YUNUS EMRE— Nerden erişti kulağına?
TAPTUK EMRE— Sezinledim. Gidecek misin?
YUNUS EMRE— İzin olursa.
TAPTUK EMRE— Senin aradığın ne Yunus?
YUNUS EMRE— Kendim.
TAPTUK EMRE— Nasıl bulacaksın kendini?
YUNUS EMRE— Gerçeği arayarak. Sonra, sana lâyık bir derviş olarak döneceğim geri.
TAPTUK EMRE— Geç kalmış olmayasın? Hem gerçek nerde Yunus? Tanrı bile “Yüzünü nereye dönersen ben
ordayım” dememiş mi? Gerçek dediğin çok yönlüdür, gerçek olmayan da.
YUNUS EMRE— Burada kaldıkça, hep aklım dışarıda olacak.
TAPTUK EMRE— Gidince aklın burada olmayacak mı? Deli Emmi’ye uyup yolunu şaşırmandan korkarım.
YUNUS EMRE— Sen öğretmedin mi, bizim yolumuzun temelinde üç şey var diye. Sohbet, halvet ve seyahat.
İlk ikisi tamam oldu. Şimdi sıra üçüncüsünde, seyahatte.
TAPTUK EMRE— Son günlerde de hep halvetteydin, herkesten kaçarcasına.
YUNUS EMRE— Yalnız kalmak istedim. Düşündüm ve yollara düşmeye karar verdim. Biraz da halkın gözüyle
görmek istiyorum dünyayı. Şeyhim yollar beni çekiyor kendine. Yollar, şehirle. Şehirlerde, kentlerde yaşayan
insanlar. Bir ses çağırıyor beni uzaklardan yankılana yankılana. Uğul uğul.
TAPTUK EMRE— Bu kapıdan izinsiz çıkan bir daha geri dönemez.
YUNUS EMRE— O yüce Mevlânâ, ne güzel söylemiştir. “Tövbeni bin kez bozmuş olsan da yine gel”
TAPTUK EMRE— (Yumuşar) Gidersin ama, bu dergâhın düzeni içinde olur.
YUNUS EMRE— Nedir o düzen?
TAPTUK EMRE— Yunus, Anadolu, herkesin yutmak istediği bir lokma gibidir. Kimi Araplaştırmak, kimi Acemleştirmek, kimi Bizanslaştırmak ister bizi. Kendimizi korumak zorundayız. Öz benliğimizi, gelenek ve göreneklerimizi, dilimizi. Hepimizin konuşmak zorunda olduğu dili, Türkçeyi. Bunu da bilimle, sanatla yapmak
bizim görevimiz. Anadolu insanına ışık tutarak, umutlandırarak. Biz de aramızda bölünüp dağılırsak kim yapar
bu işi? Bir birliği koruyabilmek için dergâhın düzenine sarılıyorum sıkı sıkıya.
YUNUS EMRE— Seni anlıyorum Şeyhim. Ama…
TAPTUK EMRE— Sana bunca bel bağlayalım, sen bizi ko git.
YUNUS EMRE— Ko beni şeyhim eşiğinde yanayım.
Şeyhime dönmezsem ya kime döneyim.
TAPTUK EMRE— Peki ama, senin yapmak istediğin ne?
YUNUS EMRE— Gidip halkın arasına karışmak, gönüllerine ve kafalarına girmek.
TAPTUK EMRE— Unutma ki, bizim pirlerimiz nice kerametler göstererek, girmişlerdir halkın gönlüne.
YUNUS EMRE— Hep keramet üzerine konuşuluyor şeyhim, kulaktan kulağa ağızdan ağıza. Ben gerçeği gözlerimle görmek, ellerimle tutmak istiyorum.
TAPTUK EMRE— Hep o deli Emmi değil mi seni bizden koparıp alan?
BALIM KIZ— (Yaklaşıp söze karışır) Ben öğütledim baba Yunus’un gitmesini. Bırak gitsin. O bir ozan! Dergâhın
dört duvarı arasında kapanıp kalmaz. Gezsin, görsün. Çok yaşasın, çok şiir söylesin.
YUNUS EMRE— (Diz çöker) Balım Kız.
…

Recep Bilginer
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3. Okunan metin ile ilgili aşağıdaki sorular cevaplandırılır.
a) Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını bağlamdan hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizi sözlükten
kontrol ediniz.
Kelimeler
halvet
dergâh
keramet
eşik

Tahmin Edilen Anlam

Sözlükteki Anlam

b) Metnin konusu ve teması nedir?
c) Metnin olay örgüsünü belirleyiniz.
d) Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirtiniz.
e) Metindeki mekân ve zamanın özelliklerini belirtiniz.
f)

Metnin olay örgüsünün kişilerin ve mekânın özelliklerini nasıl etkilediğini belirtiniz.

g) Metindeki çatışmayı belirleyiniz.
(Çatışma hikâye, roman, tiyatro gibi metinlerde temel unsurdur. Yazar eserinde anlatmak istediğini zıt
unsurlar, karşıt tipler sayesinde daha kolay ve etkili bir biçimde sunabilir.)
h) Metinde “Sana bunca bel bağlayalım, sen bizi ko git.” şeklinde döneme ve konuşma diline ait söyleyiş
özellikleri yer almaktadır. Metnin dil ve üslup özellikleri ile “olay, kişi, zaman ve mekân” arasında nasıl bir
bağlantı vardır metinden cümle ve kelime örnekleri vererek belirtiniz.
i) Taptuk Emre’nin “Yunus, Anadolu, herkesin yutmak istediği bir lokma gibidir. Kimi Araplaştırmak,
kimi Acemleştirmek, kimi Bizanslaştırmak ister bizi. Kendimizi korumak zorundayız. Öz benliğimizi,
gelenek ve göreneklerimizi, dilimizi. Hepimizin konuşmak zorunda olduğu dili, Türkçeyi. Bunu da bilimle, sanatla yapmak bizim görevimiz. Anadolu insanına ışık tutarak, umutlandırarak. Biz de aramızda bölünüp dağılırsak kim yapar bu işi? Bir birliği koruyabilmek için dergâhın düzenine sarılıyorum sıkı sıkıya.”
konuşmasının millî, manevi ve evrensel değerler açısından önemini belirtiniz. Metinde millî ve manevi
değerler ifade eden başka cümle örnekleri veriniz.
j) Kahvede Şenlik Var ve Yunus Emre adlı metinleri aşağıdaki tabloya göre karşılaştırınız.
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KAHVEDE ŞENLİK VAR

YUNUS EMRE

Konu
Şahıs Kadrosu
Zaman
Mekân
Dil ve Anlatım

k) “İyi şeyler düşünüyorum dostlarım,
Sizin için iyi şeyler.
İnsan sevmez de bu dünyada
Başka neler?
Bahar içinde bahar.
Sonra sevince dönsün kaygı.
Üstünde yaşadığım kadar toprak,
Dostlarım size de saygı.
Yayılır odama bir uyku bitimi,
Güvercin kanatlı iyilik.
Gün ışığı böldü bütün derdimi,
Işısın içimdeki geniş mavilik.”
				Recep Bilginer
Recep Bilginer’in bir diğer oyunu da Mevlana’dır. Tiyatrolarıyla tanınan Recep Bilginer edebiyata şiirle başlamıştır. Yukarıdaki şiirinden ve okuduğunuz Yunus Emre oyunundan hareketle Bilginer’in edebî kişiliği ile
oyunlarındaki arasında nasıl bir bağ vardır belirtiniz.
l) Metinden alınan aşağıdaki cümlelerdeki anlatım bozukluklarının nedenlerini belirtiniz ve cümleleri
doğru olarak yazınız.
m)
Cümleler

Anlatım Bozukluğunun
Nedeni

Cümlenin Doğru Hâli

Anadolu insanına ışık tutarak,
umutlandırarak.
Yunus’un elinden tutar, öne
doğru getirir.
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n) Metinden alınan aşağıdaki cümlelerdeki/ifadelerdeki yazım yanlışlarını gösteriniz.

Cümleler

Yazım Yanlışı

Doğru Yazım

İçerden türkü söyler.
Ben herşeyi biliyorum.
Taptuk Emre Dergâhının iç
avlusu
o) Metinden alınan aşağıdaki cümlelerde günümüzden farklı olarak kullanılan noktalama işaretlerini
gösteriniz.

Cümleler
Peki ama, senin yapmak
istediğin ne?
Deli Emmi’n gelip, yine şehre
çağırdı değil mi?
El öpenlerin çok olsun, hem
de tez zamanda.

58

Farklı Kullanım

Günümüzdeki Kullanım

Tiyatro

11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

59

TİYATRO

DÜNYA EDEBİYATINDA TİYATRO

Ders

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Sınıf

11

Ünite

TİYATRO

Konu

DÜNYA EDEBİYATINDA TİYATRO

2 x 40 dk.

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.
Kazanımlar

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.3.13. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini
sıralar.
A.3.14. Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.

Materyaller

Çalışma Kâğıdı

YÖNERGE
1. Öğrencilere dünya edebiyatında tiyatro hakkında bilgi verilir.
2. Aşağıdaki metin okunur.

CİMRİ
Özet
Moliere bu eserinde, cimriliği gerçek manada tüm yönleriyle işlemiştir. Eserin ana karakteri olan Harpagon’un karısı ölmüştür. Ölen karısından bir kız (Elise) bir erkek (Cleante), iki çocuğu vardır. Harpagon oldukça
cimri biridir. Bütün işlerini kendi çıkarları üzerine kurar. Kızını sevdiği gence vermeyip zengin bir ihtiyarla,
oğlunu da yine zengin bir dulla evlendirme düşüncesindedir. Böylece kendisi de oğlunun sevdiği kızla evlenecektir. Bu yüzden baba ile çocukları arasında çetin bir mücadele başlar. Oğlunun uşağı, Harpagon’u yola getirmek için onun paraları sakladığı çekmeceyi çalar. Çocukların babaları Harpagon buna çok kızar, adeta çileden
çıkar. Sonunda para çekmecesini vermeleri hâlinde çocuklarının isteklerini yerine getirir ve para çekmecesini
geri alınca çocuklarının kendi istediği kişilerle evlenmelerine razı olur. Konu olarak güldürü ögesi ön plandan
olan bir eserdir.
Aşağıdaki bölüm 4. sahneden alınmıştır.
KİŞİLER: Harpagon, Elise, Cleante.
HARPAGON —Doğrusu, evinde büyük bir para saklamak kolay iş değil. Varını yoğunu emin bir yere koyup
da yanında sadece masraflarına yetecek kadar para bulundurana ne mutlu. Koca evde kimsenin bulamayacağı
gizli bir köşe keşfetmek her babayiğidin harcı değil. Kasa mı dedin, benden ırak olsun. Emniyetim yok öyle
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şeylere; hırsızlara yemlik vazifesi görürler, önüne gelen en evvel ona saldırır. On iki bin altınımı bahçeye gömmekle iyi ettim mi bilmem, evinde on iki bin altını olmak adamı… (Burada ağabeyle kız kardeş usul usul konuşarak görünürler.) Aman Allah’ım ne yaptım ben? Kendi kendimi ele verdim fena coşmuşum galiba aklımdan
geçenleri yüksek sesle söyledim. Ne var?
CLEANTE — Hiç baba.
HARPAGON — Çoktan beri mi oradasınız?
ELİSE — Yok daha şimdi geldik.
HARPAGON — İşittiniz mi beni?
ELİSE — Neyi baba?
HARPAGON — Şeyi…
ELİSE — Neyi?
HARPAGON — Söylediklerimi.
ELİSE — Hayır.
HARPAGON — İşittiniz, işittiniz.
ELİSE — Yanılıyorsunuz.
HARPAGON — Görüyorum ki bir iki kelime işitmişsiniz. Hani para kazanmak ne kadar zorlaştı, diye düşünüyor da evinde on iki bin altını olana ne mutlu diyordum.
CLEANTE — Sözünüzü kesmekten korkarak yanınıza gelemiyorduk.
HARPAGON — İşte söylüyorum, olur ya lafımı ters anlar da benim on iki bin altınım var sanırsınız!
CLEANTE — Sizin işlerinize karışmayız biz.
HARPAGON — Ah keşke on iki bin altınım olsaydı Allah’tan başka bir şey istemezdim.
CLEANTE — Sanmam ki...
HARPAGON — Hani keyfime diyecek olmazdı öyle bir şey olsaydı.
ELİSE — Bütün bunlar...
HARPAGON — Ne kadar da ihtiyacım var.
CLEANTE — Galiba...
HARPAGON — Bu para çok işime yarardı.
ELİSE — Siz...
HARPAGON — Ne kötü günlere kaldık diye böyle hep sızlanmazdım.
CLEANTE — Aman babacığım, niye sızlanıyorsunuz. Sizin hayli zengin olduğunuzu bilmeyen mi var?
HARPAGON — Ne? Hayli zengin mi? Kim demişse halt etmiş. Bundan büyük yalan olmaz. Bu rivayetleri çıkaranlar rezil, soysuz insanlar.
ELİSE — Kızmayın canım.
HARPAGON — Görülmüş şey mi? Kendi çocuklarım bana ihanet ediyor. Düşmanım oluyorlar.
CLEANTE — Zengin olduğunuzu söylemek size düşmanlık etmek midir?
HARPAGON — Öyle ya hem bu lafların yüzünden hem de ettiğin masraflar yüzünden beni altın babası sanıp
boğazlamaya gelecekler.
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CLEANTE — Ne masraf ettiğin var ki?
HARPAGON — Ne mi? Nedir o sokağa çıkarken takıp takıştırdığın süsler püsler? Allah razı gelir mi böyle
şeylere? Seksen kere söyledim oğlum, bu gidişini beğenmiyorum, kibarlık taslamaya kalkışma diye. Böyle
şıklaşmak için herhalde beni soyuyorsundur.
CLEANTE — Aman! Nasıl soyabilirim sizi?
HARPAGON — Ne bileyim ben, böyle iki dirhem bir çekirdek gezmek için parayı nereden buluyorsun?
CLEANTE — Kumar oynuyorum. Talihim var kazanıyorum. Kazandığımı da üstüme başıma harcıyorum.
HARPAGON — Çok kötü ediyorsun. Kazandığın parayı iyi bir faizle yatırmalısın ki sonra tekrar elde edebilesin.
CLEANTE — Hakkınız var.
HARPAGON — Bu lafı bırakalım da başka bir şeyden bahsedelim. Vay vay, galiba paramı çalmak için birbirlerine kaş göz ediyorlar. Bu işaretler de ne oluyor?
ELİSE — Size söyleyeceklerimiz var da hangimiz önce söyleyelim diye tereddüt ediyoruz.
HARPAGON — Benim de size bir çift sözüm var.
CLEANTE — Baba size evlenmekten söz açmak istiyordum.
ELİSE — Ne diyorsun baba!
CLEANTE — Evlenmek sizin anladığınız manada her ikimizi korkutabilir. Bu işin gönlümüzce olmayacağından
korkuyoruz.
HARPAGON — Biraz sabırlı olun. İkinize de kimlerin münasip olduğunu bilirim. Hiçbirinizin bir diyeceği olmayacak. Hele bir başından başlayalım. (Cleante’ye) Bu yakınlarda oturan Marıana isminde bir kız var gördün mü
hiç?
CLEANTE — Evet baba.
HARPAGON — Ya sen?
ELİSE — Duydum.
HARPAGON — Bu kızı nasıl buluyorsun oğlum?
CLEANTE — Pek sevimli bir kız.
HARPAGON — Yüzü nasıl?
CLEANTE — Çok zeki bir yüzü var.
HARPAGON — Hâli, tavrı?
CLEANTE — Pek cana yakın.
HARPAGON — Böyle bir kız beğenilmeye layık mıdır dersin?
CLEANTE — Evet babacığım.
HARPAGON — Münasip bir gelin olur mu?
CLEANTE — Pek münasip.
HARPAGON — İyi bir ev kadını olur mu dersin?
CLEANTE — Elbette.
HARPAGON — Küçük bir mesele var, korkarım pek zengin değiller.
CLEANTE — İnsan yüksek meziyetleri olan bir kadınla evlenirken servetin sözü mü olur?
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HARPAGON — Halt etmişsin, serveti istenildiği derecede olmasa bile bu eksiği başka şeylerle telafiye çalışırız.
CLEANTE — Öyle ya!
HARPAGON — Fikrime katıldığına çok memnun oldum, zarif uysal hâliyle bu kız hoşuma gitti, hele biraz parası da varsa onu alırım.
CLEANTE — Ha?
HARPAGON — Ne o?
CLEANTE — Neye karar verdiniz?
HARPAGON — Mariana’yı almaya.
CLEANTE — Kim? Siz mi?
HARPAGON — Evet ben, ben, ben. Bu da ne demek oluyor?
CLEANTE — Birdenbire başım döndü, gidiyorum ben.
HARPAGON — Bir şey değildir hemen koş mutfağa. Bir bardak halis su iç. Şu çıtkırıldım oğlana bakın hele
koskoca delikanlı olacak kuş kadar canı bile yok. İşte kızım kendim için verdiğim karar bu. Ağabeyine gelince
ona da dul bir kadın alacağım, bu sabah bana salık verdiler seni de Anselme’ye veriyorum.
ELİSE — Anselme mi?
HARPAGON — Evet olgun, akıllı, çalışkan henüz ellisini bile aşmamış bir adam, hem pek zenginmiş diyorlar.
ELİSE — (Reverans yaparak) Müsaadenizle kocaya varmaya niyetim yok babacığım.
HARPAGON — (Kızın reveransını taklit ederek) Ben de müsaadenizle kızcağızım kocaya varmanı istiyorum.
ELİSE — Beni mazur görün babacığım.
HARPAGON — Sen beni mazur gör kızım.
ELİSE — Beyefendiye Allah uzun ömürler versin ama müsaadenizle ona varmayacağım.
HARPAGON — Sana da Allah uzun ömürler versin ama müsaadenizle hemen bu akşam ona varacaksın.
ELİSE — Bu akşam mı?
HARPAGON — Bu akşam.
ELİSE — İmkânı yok baba.
HARPAGON — İmkânı var kızım.
ELİSE — Hayır.
HARPAGON — Evet.
ELİSE — Hayır diyorum, size.
HARPAGON — Evet diyorum, sana.
ELİSE — Beni buna mecbur edemezsiniz.
HARPAGON — Seni buna mecbur edeceğim.
ELİSE — Ben böyle bir kocaya varmaktansa kendimi öldürürüm.
HARPAGON — Kendini öldürmeyecek, ona varacaksın. Hele şu küstahlığa bakın bir kız babasına böyle karşı
geliyor, bu görülmüş şey midir?
ELİSE — Ya bir babanın kızını böyle kocaya vermesi pek mi görülmüş şey?
HARPAGON — Bu kısmete hiç diyecek yok. Herkes aman, ne münasip düşmüş demezse adam değilim.
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ELİSE — Aklı başında tek kimse münasip derse ben de adam değilim.
HARPAGON — (Uzaktan Valery’i görerek) İşte Valery, ister misin aramızda onu hakem yapalım?
ELİSE — Kabul.
HARPAGON — Ne derse razı olacak mısın?
ELİSE — Evet ne derse onu yapacağım.
HARPAGON — Tamam öyleyse.
…
Moliere
(çev. Yaşar Nabi Nayır)
3. Okunan metin ile ilgili aşağıdaki sorular cevaplandırılır.
a)

Metnin konusu ve teması nedir?

b)

Metnin olay örgüsünü belirleyiniz.

c) Oyundaki ana karakter Harpagon’un kişilik özelliklerini belirtiniz. Harpagon’un kişiliği ile oyunun
konusu ve teması arasında nasıl bir bağlantı vardır açıklayınız.
d)

Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirleyiniz.

e) Tiyatro ilkelerinden biri de “üç birlik” kuralıdır. Üç birlik kuralı “olay, zaman ve mekân”da birlik anlamına gelmektedir. Buna göre birinci kural olay birliğidir ve gösterilecek olay tek bir olaydır. Olay başladığı
yerde biter ve sahne değişmez buna da mekân birliği denir. Olay yirmi dört saati aşmayan bir zaman diliminde geçmelidir buna da zaman birliği denir.
Okuduğunuz metinleri bu kurala göre karşılaştırınız.

KAHVEDE ŞENLİK VAR

YUNUS EMRE

CİMRİ

Olay
Zaman
Mekân

f) Metindeki çatışmayı belirleyiniz.
(Çatışma hikâye, roman, tiyatro gibi metinlerde temel unsurdur. Yazar eserinde anlatmak istediğini zıt
unsurlar, karşıt tipler sayesinde daha kolay ve etkili bir biçimde sunabilir.)
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g) HARPAGON —Biraz sabırlı olun. İkinize de kimlerin münasip olduğunu bilirim. Hiçbirinizin bir diyeceği
olmayacak. Hele bir başından başlayalım. (Cleante’ye) Bu yakınlarda oturan Marıana isminde bir kız var
gördün mü hiç?
CLEANTE — Evet baba.
HARPAGON — Ya sen?
ELİSE — Duydum.
HARPAGON — Bu kızı nasıl buluyorsun oğlum?
CLEANTE — Pek sevimli bir kız.
HARPAGON — Yüzü nasıl?
CLEANTE — Çok zeki bir yüzü var.
HARPAGON — Hâli, tavrı?
CLEANTE — Pek cana yakın.
Metinden alınan yukarıdaki bölümde tamamlanmamış (eksiltili) cümlelerdeki soru işaretinin işlevini belirtiniz. Bu örnekten hareketle metni inceleyiniz tamamlanmamış cümlelere getirilen noktalama işaretlerinin anlama katkısını belirtiniz.
h) Hamlet, Romeo ve Juliet, Venedik Taciri, Kral Lear gibi eserlerin sahibi ünlü İngiliz şair ve oyun yazarı
Shakespeare’in “Tiyatro hayata ayna tutmalıdır.” sözünü tartışınız. Bir bölümünü okuduğunuz Cimri adlı
oyunun konusu ve teması açısından topluma ayna tuttuğunu düşünüyor musunuz belirtiniz.
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TİYATRO
TİYATRO

Ders

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Sınıf

11

Ünite

TİYATRO

Konu

TİYATRO TERİMLERİ, TİYATRO TÜRLERİ, TİYATRO ESERLERİ

40 dk.

A.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini
belirler.
Kazanımlar

Materyaller

A.3.5. Metindeki olay örgüsünü belirler.
A.3.10. Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının
yansımalarını değerlendirir.

Çalışma Kâğıdı

YÖNERGE
1. Tiyatronun tarihî gelişimi, tiyatro türleri ve tiyatro terimleri hakkında bilgi verilir.
2. Aşağıdaki uygulamalar yapılır.
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a) Aşağıda verilen açıklamaların hangi tiyatro terimine ait olduğunu ilgili yere yazınız.
Terim

Açıklama
Yabancı dilde yazılmış bir eseri, yerli adlar ve eklemeler ile yeniden düzenleme veya çevirme; uyarlama.
Erkek tiyatro sanatçısı.
Kadın tiyatro sanatçısı.
Oyundaki bir kişinin kendi kendine konuşması.
Roman, hikâye, tiyatro gibi türlerde iki veya daha fazla kişinin karşılıklı
konuşması.
Oyuncuların el, kol, ayak vb. beden hareketleri.
Tiyatro sahnesinin arkasında bulunan kısım, sahne arkası.
Oyunun yönetilmesinden sorumlu kişi veya kişiler; sahneye koyma ve
yönetme işi.
Oyundaki rolleri dağıtan, oyunu düzenleyen, yöneten kişi veya yönetmen.
Oyuncuların sahnede birbirlerine söyledikleri uzun sözler, oyuncunun
uzun ve kesintisiz konuşması.
Bölüm veya perde. Karagöz oyununda belli bir vakanın geçtiği bölüm.
Bir tiyatro eserinin oynanması.
Tiyatro sahnesinde kullanılan eşya.
Bir olayı, duyguyu, düşünceyi çok canlı bir durumda anlatabilmek.
Bir tiyatro eserinin sahneye konması, sahneye göre düzenlenip uygulanması, düzentileme.

CEVAPLAR: Adaptasyon-Aktör-Aktris-Monolog-Diyalog-Jest-Kulis-Reji-Rejisör-Tirat-Fasıl-Temsil-Aksesuar- Dramatize etmek-Mizansen.
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b) Aşağıda verilen özelliklerin hangi tiyatro türüne ait olduğunu ilgili bölümlere yazınız.
İnsanların veya olayların gülünç yönlerini ortaya koymak acıyla yazılmış tiyatro eserleridir.
Konular seçkin kimselerin hayatından, tarihten ya da mitolojiden seçilir.
Konular günlük hayattan ya da tarihin herhangi bir devrinden seçilebilir.
Kişiler; tanrılar, tanrıçalar ve soylulardır.
Kişiler soylulardan ya da toplumun her kesiminden-sıradan insanlardan- seçilebilir.
Kişiler genellikle halktan kişiler, eğitim görmemiş ya da sonradan görme kişilerdir.
Üslupta kusursuzluk aranmaz, kaba sayılan hatta küfürlü sözlere yer verilebilir.
Kusursuz, ağır başlı bir üslup kullanılır, kaba sayılan sözlere yer verilmez.
Hem acıklı hem komik olaylar aynı oyunda iç içe bulanabilir.
Konular günlük hayattan seçilir.
Kaba ve çirkin olaylar (cinayet, kavga vs.) sahnede gösterilmez.
Kaba ve çirkin olaylar sahnede gösterilir.
Her tür olay sahnede gösterilir.
Genellikle nazımla yazılır.
Nazım veya nesir bir arada bulanabilir.
Üç birlik kuralına uyma zorunluluğu yoktur.
Üç birlik kuralına sıkı sıkıya bağlıdır.
Üç birlik kuralına uyulur.
Beş perdeden oluşur, ara verilmeden oynanır.

TRAJEDİ

KOMEDİ

DRAM
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c) “Operet- Fars– Pandomim -Opera- Bale- Skeç”
Yukarıdaki tiyatro terimleri ile açıklamaları eşleştiriniz.

Terim

Açıklama
Konusu dans ve ritmik hareketlerle anlatılan müzikli ve sözsüz tiyatro
türüdür.
Basit olay ve yergilerle dolu halk komedisidir.
Eğlenceli, basit konulu, içinde bestesiz konuşmaların da olduğu tiyatro
türüdür.
Jest ve mimiklerle oynanan sözsüz oyundur.
Sözlerinin tümü ya da çoğu “koro, solo, düet” biçiminde şarkılı olarak
söylenen tiyatro türüdür.
Güldürü niteliğinde kısa oyundur.

d) Aşağıda verilen tiyatro eserleri ile yazarları eşleştiriniz.

ESER

YAZAR

Romeo ve Juliet

Moliere

Cengiz Han’ın Bisikleti

Turan Oflazoğlu

Susuz Yaz

Necip Fazıl Kısakürek

Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe

Refik Erduran

Bir Adam Yaratmak

Shakespeare

Vişne Bahçesi

Orhan Asena

Kibarlık Budalası

Anton Çehov

Kanuni Süleyman

Necati Cumalı
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ELEŞTİRİ

BİLGİLENDİRİCİ (ÖĞRETİCİ) METİNLER

Ders

Türk Dili ve Edebiyatı

Sınıf

11

Ünite

Bilgilendirici (Öğretici) Metinler

Konu

Eleştiri

40 dk.

A.4.2. Metin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler.
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.4.5. Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve
bunların işlevlerini belirler.
Kazanımlar

A.4.7. Metnin üslup özelliklerini belirler.
A.4.9. Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder.
A.4.10. Metinde yazarın bakış açısını belirler.
A.4.14. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini
sıralar.
A.4.15. Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.

Materyaller

Çalışma Kâğıdı

YÖNERGE
1. Dersin girişinde öğrencilerle eleştiri (tenkit) üzerine sohbet edilir ve eleştiri türü hakkında öğrencilere
kısa bir bilgi verilir (Eba’dan ilgili içerik öğrencilere izletilebilir.). Bu bilgilerden hareketle türün ortaya çıkışındaki sözlü ve yazılı kültürün, toplumsal değişimlerin ve etkileşimlerin, yayın organlarının ve teknolojinin etkisi üzerinde durulur.
2. Berna Moran’ın, Orhan Veli’nin Kitabe-i Seng-i Mezar III şiirini konu alan (esere dönük) eleştiri metni öğrencilere okutulur.
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Kitabe-i Seng-i Mezar III
Tüfeğini depoya koydular,
Esvabını başkasına verdiler.
Artık ne torbasında ekmek kırıntısı,
Ne matrasında dudaklarının izi;
Öyle bir rüzgâr ki,
Kendi gitti,
İsmi bile kalmadı yadigâr.
Yalnız şu beyit kaldı,
Kahve ocağında, el yazısiyle:
”Ölüm Allahın emri,
“Ayrılık olmasaydı.”
Kısa, sade bir şiir; anlamı da bir açıklamayı gerektirmeyecek kadar açık. Fakat şairce söylenmiş bir şiirse,
yapısında kendine özgü bir şeyler olsa gerek. Şiir ile erin ölümü hakkında. Mehmetçiklerin ölümü üzerine,
çoğunlukla onların kahramanlığını, fedakârlığını, vatanseverliklerini belirten çok şiir yazılmıştır. Orhan Veli ise
erin ölümünü başka bir açıdan ele alıyor. Binlerce erden biridir o; ölümü önemsemez; esvabı bir başkasına
giydirilir ve yeri doldurulur. Fakat aslında o da bir insandır; sevdikleri, özlemleri, acıları olan bir insan. Şair
bunları doğrudan doğruya söylemiyor tabiî, ama kısacık bir şiir içinde dolaylı bir yoldan anlatıyor. Erin ölümü
karşısındaki kayıtsız duygusuz tutumu da erin insan ya da birey yönünü de dolaylı bir yoldan anlatmak için şair
erden “geriye kalanları” (tüfek, esvab, torba, matra), bireyliği olmayan bir eri, sonraki mısralar ise bir bireyi belirtiyor. Şöyle ki birinci kısımda ölenin kendi hakkında hiçbir bilgi vermemiş. Niçin ve nasıl ölmüş? Hastalıktan
mı, bir kazada mı, yoksa savaşırken mi ölmüş bilmiyoruz. İç dünyasına düşüncelerine, duygularına ait bilgiden
vazgeçtik, gerçekten kendisine ait hiç özelliğin sözü edilmiyor. Tersine, onun varlığını belirleyen şeyler, aslında
kendisine ait olmayan başka binlerce erin kullandığı teçhizat: asker elbisesi, tüfek, matra ve torba. Erin kişisel
olmayan bu eşya ile belirlenmesi, ona bireyselliği olmayan bir asker gibi kayıtsızca bakıldığını ve ölümünün de
böyle karşılandığını anlatmak için bir sanat gereci olarak kullanılmış. Tüfeği depoya konulmuş, esvabı başkasına giydirilmiştir; artık ne matrası vardır ne torbası. Bunlar ortadan kalktı mı, er de ortadan siliniyor; ismi bile
kalmıyor yadigâr. Diyebiliriz ki ölen bir insan değil soyut bir kişidir; tüfek, matra, torba ve asker esvabı taşıyan
biri.
Fakat şiirin ikinci kısmında bu soyut asker, birden, yaşayan, duyan, sevdiklerinin özlemini, ayrılığın acısını
çeken bir insana dönüşüyor. Şair bunu da yine erden geriye kalan bir şeyi, kahve ocağına yazdığı bir beyti kullanarak sağlamış.
Ölüm Allahın emri
Ayrılık olmasaydı.

76

Eleştiri

11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Öyle sanıyorum ki şiirin bu parçası bir çok işlevi birden yerine getiriyor. Kahve ocağındaki beyit, başka, meselâ,
Çarşambayı sel aldı
Bir yâr sevdim el aldı.
olsaydı gerçi yine ölen erin bir yanını belirlerdi ama şiiri zenginleştiremezdi. Oysa O. Veli’nin verdiği beyit belirsizliği içinde bir çok işi birden görüyor. Anlıyoruz ki erin arkada bıraktığı birileri var. Anası mı, babası mı, sevgilisi mi, karısı mı, çoluğu çocuğu mu yine bilmiyoruz. Bu belirsizlik anlam imkânlarını zenginleştiriyor. Bundan
başka, beyit, askerlerin iç dünyasını, duygularını da açıklıyor. İç dünyasının en önemli duygusu sevdiklerinden
uzak düşmesinin acısı, onların özlemi. Sözü geçen beytin şiire bu kadar uygun düşmesi, aynı zamanda, şiirin
temasının “ölüm” ile ilgili olmasından. Beyit yalnız askerlerin özlemini dile getirmekle kalmıyor, ölüm karşısındaki tutumunu da açıklıyor. Burada da ölümün fazla önemsenmeden kabul edilişi var, ama insan değerinin
küçümsenmesinden ötürü değil, Allah’ın emri, insanın kaderi olduğu için. Şunu da hatırlamalıyız ki beyit ölen
erin kendi beyti değil ölüm karşısında toplumun bir parçasının tutumunu gösteren, halk deyişi olmuş bir beyit. Bu bakımdan dile getirdiği duygu ve tutum da bir tek erin duygu ve tutumu olmaktan çıkıyor, bir genellik
kazanıyor. Böylece şiirdekilerin tümleşmesi ve diğer erleri sembolize edebilmesi, biraz da seçilen beytin bu
özelliğinden doğuyor. Bir halk deyişinin bu denli yerinde, böylesine zenginleştirici bir şekilde kullanıldığı bir şiir
azdır sanırım.
Dikkati çeken bir nokta da şiirin tonu. Şair söyleyeceklerini dolaylı bir yoldan söylerken, çizdiği duruma
dışarıdan, belli bir mesafeden bakıyor. Özellikle ilk mısranın tonu, besbelli bu parçada belirtilmek istenen kayıtsızlığı, duygusuzluğu vermek için:
Tüfeğini depoya koydular,
Esvabını başkasına verdiler.
“Filân bina yıktırıldı, kiremitleri demirleri satıldı”, gibi, bir gazete haberinde bulduğumuz ton. Şair bu mesafeli
tonu sonuna kadar sürdürebiliyor, çünkü hiçbir zaman kişisel duygulardan söz etmiyor. İkinci kısımda da erin
kahve ocağına yazdığı bir beyte işaret etmekle yetiniyor. Üstelik ölen erin acısını dile getiren beytin kendisi
de duygu bakımından ölçülü ve sakin. Şiir, etkisinin büyük bir kısmını sakin ve ölçülü tona borçludur demek
yanlış olmaz. Kısacası şair söyleyeceklerini etkili ve yeni bir tarzda söyliyebilmek için bütün ayrıntıları atmış;
askerden geriye kalan şeyleri şiiri düzenleyen ilke olarak kullanmış; bunların taşıdığı anlamdan yararlanarak
ölen askeri iki ayrı açıdan göstermiş ve bu mesafeli yöntemi destekliyen ölçülü, sakin bir tonla erin dramını
çizmiştir.
(Berna MORAN, Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, Cem Yayınevi, İstanbul, 1975, s.225-227.)
(Metinde kullanılan yazım ve noktalamada kaynak metne sadık kalınmıştır.)
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3. Öğrencilerden, verilen metinden hareketle metnin konusu, amacı ve hedef kitle arasındaki ilişkiyi belirlemeleri istenir.
Kitabe-i Seng-i Mezar III
Metnin konusu
Metnin amacı
Metnin hedef kitlesi
4. Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşünceleri öğrencilere buldurulur.
Kitabe-i Seng-i Mezar III
Metnin ana düşüncesi
Metnin yardımcı düşünceleri
5. Metindeki anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yolları öğrencilere buldurulur.
Kitabe-i Seng-i Mezar III
Metinde kullanılan anlatım
biçimleri
Metinde kullanılan düşünceyi
geliştirme yolları
6. Öğrencilerin yazarın bakış açısı ve metnin üslup özelliklerini belirlemeleri istenir.
Kitabe-i Seng-i Mezar III
Bakış açısı
Üslup özellikleri
7. Öğrencilerden metinde ortaya konulan tespit ve yorumları geçerlilik, doğruluk, tutarlılık açısından değerlendirmeleri istenir.
8. Bu türün belli başlı isimlerinden ve bu türde verdikleri eserlerden bahsedilir.

9. Dil bilgisi çalışması yaptırılır. Aşağıdaki örnekler öğrenciye çözdürülür.
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Örnek 1: Aşağıda verilen kelimeler tahtaya yazılır ve öğrencilerin yazımı yanlış verilen kelimeleri
belirlemeleri ve doğrusunu yazmaları istenir.

hâli hazırda

işbirliği

iş gücü

düz yazı

yeşil soğan

cimnastik

bilim insanı

köpek balığı

hoş sohbet

hafta sonu

fasülye

ana sınıfı

ana okulu

çevrimiçi

Cevaplar
1. hâlihazırda 2. iş gücü 3. yeşilsoğan 4. bilim insanı 5. hoşsohbet 6. fasulye 7. anaokulu 8. iş birliği
9. düzyazı 10. jimnastik 11. köpek balığı 12. hafta sonu 13. ana sınıfı 14. çevrim içi
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Örnek 2: Aşağıdaki metin parçası tahtaya yazılır ve parçada geçen noktalama işaretlerinin kullanım
amaçlarının öğrenciler tarafından belirlenmesi istenir.
•

Şimdi romanın bir başka özelliğine, anlatı biçimine geçiyorum: Bilindiği gibi romancı eserini ya birinci
kişi ağzından ya da üçüncü kişi ağzından anlatır. Metne bağlı incelemede ben-anlatı ve o-anlatı olarak
nitelenen iki anlatı biçimi vardır. Peyami Safa Yalnızız’da çok yönlü anlatma tekniği dediğimiz yöntemle,
romanının anlatıcılarını sık sık değiştirip kâh birinci, kâh üçüncü kişi anlatı biçiminde yazarak her iki yoldan
da yararlanmıştır. Bu çeşitlilik, yazarın anlatı konumunda da kişisel, tanrısal ve yansız olmak üzere her üç
imkândan yararlanmasına yardım eder.
(Gürsel Aytaç, Çağdaş Türk Romanı Üzerine İncelemeler)
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1 numaralı çalışma kâğıdı öğrencilere ödev olarak verilir.
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ÇALIŞMA KÂĞIDI 1
1.

Aşağıda verilen metin parçalarının hangi yazı türüne ait olduklarını verilen boşluğa gerekçeleriyle yazınız.

A

B

Tezli romanın bir tehlikesi, yazarı,
kişiler arasındaki ilişkiyi, olayları
tezin doğrultusunda zorlamaya
itmesidir. Adıvar da bu tehlikeyi
savuşturamamış. Hissediyoruz
ki olaylar yazarın kafasındaki
bir görüşü dile getirmek için
tertiplenmekte ve Rabia ile
Peregrini de yazarın tezi gereği
evlendirilmektedir.
Kısacası,
olayların ilk yarıdaki doğal
gelişimi, çatışmaların yarattığı
gerilim ve dramatik sahneler ikinci
yarıda silinip giderken yerlerini
Rabia ile Peregrini arasındaki
zorlama ve yapay bir ilişkinin
gelişimine
bırakınca
roman
hızını ve canlılığını kaybediyor.
Sinekli Bakkal iyi başlayan ama
bir şeyler kanıtlamak kaygısının
romancılık
kaygısına
üstün
geldiği yerde başarısını yitiren
romanlarımızdandır.

“Şiir nedir”? diye soruyorsunuz.
Edebiyat yapmayı, büyük söz
etmeyi sevenler için şiir ne değildir
ki! Şiir bir çığlıktır, bir ilan-ı
aşktır, sallanan bir yumruktur,
bir umuttur, bir kurtuluştur vb.
Kuşkusuz, bunların hepsi şiirde
olabilir, fakat bunlar nesirde de
olan şeylerdir. Şiirin ne olduğunu
anlayabilmek için onu nesirden
ayıran özellikleri aramak, onlar
üzerinde durmak daha doğru
olur sanıyorum.
Cahit Sıtkı TARANCI

Berna Moran

A

B

Metnin türü:……………………………

Metnin türü:………………………………

Gerekçesi: …………………………………

Gerekçesi:…………………………………
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2. Aşağıdaki kutucuklarda verilen bilgilerden hareketle sözü edilen türü bulunuz.

Bu türde ele alınan
konu, hem olumlu hem
de olumsuz yönleriyle
irdelenir.

Bu türde açıklama,
tartışma, örnekleme,
tanık gösterme gibi
yöntem ve tekniklerden
yararlanılır.

Ziya Paşa, eski
şiiri Harabat
Mukaddimesi’nde
över. Namık Kemal,
Şiir ve İnşa’daki
görüşlerini değiştiren
ve eski şiiri öven Ziya
Paşa’ya karşı Tahrib-i
Harabat adlı eserini
yazar. Bu eserler,
sözü edilen türün ilk
örneklerindendir.
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Berna Moran’ın
Türk Edebiyatına
Eleştirel Bir Bakış,
Mehmet Kaplan’ın Şiir
Tahlilleri, Orhan Şaik
Gökyay’ın Destursuz
Bağa Girenler adlı
eserleri türün önemli
örneklerindendir.

Sözü edilen tür
……………

Bu tür, Tanzimat
edebiyatında eski yeni
çatışması ile gelişmiştir.

Bu türün divan
şiirindeki karşılığı
hicviye, halk şiirindeki
karşılığı taşlama
olarak adlandırılır.

Bu türde yazar, ele
alacağı kişi, olay veya
durum ile ilgili belli bir
bilgi birikimine sahip
olmalıdır.
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3. Eleştiriler konuyu ele alış biçimleri bakımından; sanatçıya dönük eleştiri, topluma-dış dünyaya dönük eleştiri, esere dönük eleştiri ve okura dönük eleştiri olmak üzere dörde ayrılır. Eleştiri türlerini konu alan örnek
metinler bulunuz. Konunun başında tür hakkında yapılan kısa bilgilendirmeden ve araştırmalarınızdan hareketle aşağıda verilen kutucukları doldurunuz.

KONUYU ELE ALIŞ BİÇİMLERİ BAKIMINDAN ELEŞTİRİLER

A) SANATÇIYA
DÖNÜK ELEŞTİRİ

B) TOPLUMA- DIŞ
DÜNYAYA DÖNÜK
ELEŞTİRİ

C) ESERE DÖNÜK
ELEŞTİRİ

D) OKURA DÖNÜK
ELEŞTİRİ
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ELEŞTİRİ

BILGILENDIRICI (ÖĞRETICI) METINLER

Ders

Türk Dili ve Edebiyatı

Sınıf

11

Ünite

Bilgilendirici (Öğretici) Metinler

Konu

Eleştiri (Yazma Etkinliği)

Kazanımlar

B.1. Farklı türlerde metinler yazar.
B.2. Yazacağı metnin türüne göre konu, tema, ana düşünce, amaç ve hedef kitleyi belirler.
B.3. Yazma konusuyla ilgili hazırlık yapar.
B.4. Yazacağı metni planlar.
B.5. Metin türüne özgü yapı özelliklerine uygun yazar.
B.6. Metin türüne özgü dil ve anlatım özelliklerine uygun yazar.
B.7. İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar.
B.8. Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır.
B.9. Görsel ve işitsel unsurları doğru ve etkili kullanır.
B.10. Yazdığı metni gözden geçirir.
B.11. Ürettiği ve paylaştığı metinlerin sorumluluğunu üstlenir.
B.12. Yazdığı metni başkalarıyla paylaşır.

40 dk.

YÖNERGE
1. Orhan Veli’nin “Altındağ ” adlı şiiri öğrencilere okutulur.
2. Yazma etkinliğinde öğrencilerin yapması gerekenler, kazanımlar çerçevesinde öğrencilere açıklanır.
3. Sözü edilen şiir parçasından hareketle öğrencilerden şiirin bütününü veya sadece şiirin sonunu hikâyeleştirmesi istenir.
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Altındağ
Biri bir koca görür rüyasında:
Yüz lira maaşlı kibar bir adam.
Evlenir, şehire taşınırlar.
Mektuplar gelir adreslerine:
Şen Yuva apartımanı, bodrum katı.
Kutu gibi bir dairede otururlar.
Ne çamaşıra gidilir artık, ne cam silmeye;
Bulaşıksa kendi bulaşıkları.
Çocukları olur, nur topu gibi;
Elden düşme bir araba satın alınır.
Kızılay Bahçesi’ne gidilir sabahları;
Kumda oynasın diye küçük Yılmaz,
Kibar çocukları gibi.
(…)
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ELEŞTİRİ

BILGILENDIRICI (ÖĞRETICI) METINLER

Ders

Türk Dili ve Edebiyatı

Sınıf

11

Ünite

Bilgilendirici (Öğretici Metinler)

Konu

Eleştiri (Konuşma Etkinliği)

Kazanımlar

C.1.1. İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler.
a. Bu kazanım sadece 9.sınıfta işleneceği için burada ele alınmayacaktır.
C.1.2. Konuşmanın konusunu, amacını, hedef kitlesini ve türünü belirler.
C.1.3. Konuyla ilgili gözlem, inceleme veya araştırma yapar.
C.1.4. Konuşma metnini planlar.
C.1.5. Konuşma planına uygun olarak konuşma kartları hazırlar.
C.1.6. Konuşmasında yararlanacağı görsel ve işitsel araçları hazırlar.
C.1.7. Konuşmasına uygun sunu hazırlar.
C.1.8. Konuşma provası yapar.
C.1.9. Boğumlama, vurgulama, tonlama ve duraklamaya dikkat ederek
konuşur.
C.1.10. Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır.
C.1.11. Konuşmasında beden dilini doğru ve etkili biçimde kullanır.
C.1.12. Konuşmasına etkili bir başlangıç yapar.
C.1.13. Konuşmasının içeriğini zenginleştirir.
C.1.14. Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip
etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanır.
C.1.15. Konuşmasını etkili bir biçimde sonlandırır.
C.1.16. Konuşmasında süreyi verimli kullanır.
C.1.17. Konuşmasında teknolojik araçları etkili biçimde kullanır.

40 dk.

YÖNERGE
1. Orhan Veli’nin 86. sayfada yer alan “Altındağ ” adlı şiiri öğrencilere okutulur.
2.

Konuşma etkinliğinde öğrencilerin yapması gerekenler, kazanımlar çerçevesinde öğrencilere açıklanır.

3. Öğrencilerden aşağıda verilen yaklaşımlardan birini seçerek eseri eleştirmeleri istenir.
• Öğrencilerden şairin içerik, dil ve yapıyı nasıl oluşturduğunu değerlendirmesi istenir (eser odaklı
eleştiri).
• Öğrencilerden şiirde insan ve toplum özelliklerinin izlerini sosyolojik açıdan araması istenir (dönem
odaklı eleştiri).
• Öğrencilerden şiirde şairin izlerini araması istenir (sanatçı odaklı eleştiri).
• Öğrencilerden bu şiir beni ne kadar etkiledi? sorusuna cevap vermeleri istenir (okur odaklı eleştiri).
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MÜLAKAT/RÖPORTAJ

Ders

Türk Dili ve Edebiyatı

Sınıf

11

Ünite

Bilgilendirici (Öğretici) Metinler

Konu

Mülakat/Röportaj

Kazanımlar

A.4.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler.
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.4.5. Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve
bunların işlevlerini belirler.
A.4.7. Metnin üslup özelliklerini belirler.
A.4.9. Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder.
A.4.10. Metinde yazarın bakış açısını belirler.
A.4.11. Metinde fikrî, felsefi veya siyasi akım, gelenek veya anlayışların
yansımalarını değerlendirir.
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.

Materyaller

Çalışma Kâğıdı

2x40 dk.

YÖNERGE
1. Dersin girişinde öğrencilere röportaj yapmak sözünden ne anladıkları sorulur ve bu tür hakkında kısa
bir bilgilendirme yapılır (Eba’dan ilgili video izletilebilir.). Bu bilgilerden hareketle türün ortaya çıkışındaki
sözlü ve yazılı kültürün, toplumsal değişimlerin ve etkileşimlerin, yayın organlarının ve teknolojinin etkisi
üzerinde durulur.
2. Yaşar Kemal’in , “Hasankale Yerle Bir ” adlı röportaj metni öğrencilere okutulur.
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Röportaj/Mülakat

HASANKALE YERLE BIR
Üç gündür zelzele bölgesinde idim. Zelzele bölgesi Pasin Ovası…
Pasin Ovası dümdüz, kar altında… Kar 80 santimetre… Issız bucaksız ovada en ufak bir kara leke yok… Ağaçlar bile bembeyaz, donup kalmışlar. Yollar boyunca, tek tük, yolcular, birer kara nokta gibi… Burada dünya
öylesine beyaz ki… Ovayı bir duman kaplamış, bu sebepten gökyüzü de bembeyaz.
Bir soğuk, bir soğuk, hani havada kuşlar donup kalıyor derler ya, işte, öylesine öldürücü soğuk… Geldim geleli
titriyorum. Öyle geliyor ki insana, güneş bile donmuş. Zelzele köylerinden birinde not alırken, ellerim donuverdi ve kalem yere düştü. Bu soğuk altında, çadır içinde insanlar… Tanrının kahrı diye işte tam buna derler.
(…)
Hasankale ilçesinde, Ankara’dan gelen milletvekilleri dert dinliyorlar…
Bütün kasaba halkı milletvekillerine dert yanmak için belediyenin meydanını doldurmuş. Kalabalığın içinde bir
adam gözüme çarpıyor. Sırtında bir yazlık asker ceketi var. Çıplak bedenine giymiş. Bağrı açık, karnı görünüyor. Yanına yaklaşıp “Merhaba!” diyorum.
Elini alnına götürüp selam veriyor. Adını soruyorum, cevap vermiyor. Etraftan sağır ve dilsiz olduğunu söylüyorlar. Sağır, birden gözlerini kapayıp tir tir titremeye başlıyor. Durmadan zangır zangır titriyor.
Yanımdakiler: “Bey,” diyorlar, “o sana demek istiyor ki gece boyunca titriyoruz. Zelzele günü hepimiz dışarı
kaçtık, yalnız bir ihtiyar yerinden kımıldamadı bile… Yalvardık, yakardık, Nuh dedi Peygamber demedi. O günden beri gece gündüz içeride yatar kalkar. “
İhtiyarı merak ettim.
Oturduğu evi gösterdiler.
Muhtar: “İşte,” dedi, “çıkmayan budur.”
İhtiyar doğruldu: “Çıkmam.” dedi.
“Ne için?” dedim.
“Herkes dışarıda… Her gün de zelzele… Hem de dam dökülmüş, oğul!” dedi. “Ben seferberlikte şu yandaki
tepelere 1300 kişi ile harbe girdim. Bir saatin içinde 300 kişi kaldık. Eğer yetmezse, değirmende öğütseler bile
insan gene ölmez. Yok, ecel gelirse, demir sandıkta gene bulur, ölüm.”
Bugün saat tam gece üçte, Erzurum’dan Hasankale’ye vardığımda, halkı sokakta buldum. Bir kısmı dolaşıyor.
Dolaşıyorlar ve konuşmuyorlar. Burada tek hakikat, korku, korku, korku… Eve girse zelzele, çadıra çıksa
soğuk. Bir köylü, tam 15 gün oldu, diyor. Kurnuş köyünden biriyle görüştüm.
“Beyim,” dedi, “Bugün barakalarımıza girdik. Allah devlete millete zeval vermesin.”
Darısı öteki köylerin başına, dedim.
Amin, dedi.
Yaşar Kemal
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2. METIN
3. Dersin girişinde öğrencilere mülakat türü hakkında kısa bir bilgi verilir (Eba’dan ilgili içerik öğrencilere
izletilebilir.).
4. Muazzez Menemencioğlu’nun Sabahattin Kudret Aksal ile yaptığı mülakat metni öğrencilere okutulur.

SABAHATTİN KUDRET AKSAL
Muazzez Menemencioğlu
Siz şiirle başladınız, öyküler, oyunlar yazdınız, gene de bugüne değin şiiri sürdürdünüz. Bunun anlamı sizin için şiirin öbür sanat kollarından daha üstün olduğu mu?
Daha üstün mü, değil mi? diye düşünmeyeceğim: Edebiyatı başka sanatlarla, örneğin resim, yontu, müzik,
bale gibi sanatlarla karşılaştırdığım zaman beni üstünde düşündüren bir sorun çıkıyor ortaya. Biliyoruz, resim sanatının ögeleri renklerle çizgiler, yontu sanatının ögeleri belirli cisimler, müzik sanatının ögeleri sesler,
bale sanatının ögeleri insan bedeninin devineğidir. Edebiyatınsa ögeleri sözcüklerdir. Bu, şiir için de böyledir,
öykü, roman, oyun içinde. Şimdi düşünelim, bütün sanatlarda bir ögeden bir tek oluşum elde ediliyor da niçin
edebiyatta bir ögeden, sözcük ögesinden, şiir, öykü, roman, oyun, giderek deneme gibi değişik oluşumlar
elde ediliyor? Sözcüklerin kullanılışında erek ayrılıkları, kuruluş ayrılıkları, daha bunlara benzer ayrılıklar var
denecek. Doğru. Ama gene de bütün bu sanatlarda ögenin bir olduğu, sözcük ögesi olduğu da doğru değil mi?
Ne yapılmak isteniyor edebiyatta? Sözcüklerin kullanılışı yoluyla bir anlam yükü, bir etki gücü ortaya konmak
isteniyor. Şiirde de öyküde de, romanda da, oyunda da böyle bu. Bunu salt erek diye alan, en katıksız olarak
yapan şiir diyebilir misiniz? Ama öykünün, roman ya da oyunun başka özellikleri şiirde bulunmayabilir. Demek
ki şiir edebiyatın özüdür.
(...)
Şiir, edebiyatın öbür kollarından üstün mü? Şöyle bağlayalım isterseniz: Şiir edebiyatın özüdür. Benim için
nerde bir roman, öykü, oyun ya da deneme varsa orda bir şiir sorunu da vardır.
Şiir olmasaydı, şiir yazılmamış bir dünyada yaşasaydık ne olurdu?
Şiir olmasaydı, dil olmasaydı demekle birdir. Dil olmasaydı, anlatım, konuşmak olmasaydı… Duygular, anlamlar, düşünceler olmazdı. Sorunu şöyle koyalım mı: Şiir niçin yazılır? Birtakım duyguları düşünceleri anlatmak için mi? Öyleyse bir şiirden önce o şiirin belirttiği birtakım duygular, düşünceler var demektir, değil mi?
Ben, yoktur diyeceğim. (...) Süregelen kaba bir kanı vardır. Ozanın bir duygusu, bir düşüncesi bir anlam yükü
vardır, onu anlatır şiirinde. Doğru değildir bu. Şöyle diyeceğim: Ozan içinde duymak, düşünmek, bir anlam
yükü elde etmek için, kısaca var olmak için yazar şiirini. Yazarken kendini ayıklar, atar, ekler de el yordamıyla
ilerleyen kişi gibidir ozan, yolun bitiminde bakarsınız bir tutam aydınlık vardır avucunda.
Dil olmasaydı duygu da olmazdı, anlam da dedik, düşünce de. Şiir de dilin, ayrıntıları kesin olarak belirlemiş,
etki gücü ağır basan, büyülü bir düzeni olduğuna göre, şiir olmasaydı bunların hiçbiri olmazdı diyebiliriz. Giderek bilim uygarlık olmazdı. Yaşamımızı bugün dolduran, anlamlı eden şeylerin tümü olmazdı.
Şimdi belki de, bir bilim uygarlık alanında yaşıyor insanlık, ama herkes şiir okur mu? diye sorabilirsiniz bana.
Herkesin şiir okuru olmadığını, şiir okuru sayısının her zaman, her yerde çok az olduğunu söyleyebilirim. Ama
şunu da eklemek isterim sözlerime: Yaygındır şiir, vardığı sonuç yönünden yaygındır. Aşağı yukarı bir kırk elli
yıl geriden, ulaştığı alanı, türlü yoldan, sırasına göre bilimden, sırasına göre bir yaşam ortamından, ya da başka
sanatlar yolundan şiir okuru olmayan kişinin de içine sindirir. Yüzyıl önce, o günün sayısı belirli birkaç müzik
severi için var olan bir symphonigue ezginin, ses uyumunun bir ya da bu ezginin birkaç motifinin bugün opera
yoluyla sokaklara döküldüğü gibi.
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Son yıl içinde iki şiir betiği yayımladınız. Biri, yeni şiirlerinizi toplayan Elinle, öbürü de Şarkılı Kahve ile Gün Işığı’nı birleştirdiğiniz Bir Sabah Uyanmak. Elinle için bazı eleştirmenler şiirinizi yenilediğinizi, bazılarıysa sürdürdüğünüzü söylediler. Ne dersiniz?
Evet, öyle oldu. İlk görüşte de gerçeğin birer yüzü var. İlk şiir yazmaya başladığım günden bu yana, şiiri mısra,
biçim, usun bir çabası, Paul Valery’nin dediği gibi matematikle mistiğin bir karışımı olarak anladım. Bu yönüm,
ana çizgide, değişmedi sanıyorum. Değişen, soyut ya da somut olma bakımından şiir dili, temalar, ölçüyle uyak
gibi kalıplardır. Elinle de, mısrayla biçim anlayışı, ussal çaba bakımlarından bir sürdürme, dille özle soyutlama,
imgelere geniş ölçüde yüklenme bakımlarından da bir yenilenme olduğu kanısındayım.
Bir Sabah Uyanmak’taki şiirlerin bazılarında sözcük değişiklikleri var. Sonra Şarkılı Kahve ile Gün
Işığı’ndaki bazı şiirler konmamış, yerlerine bu betiklerde olmayan birkaç şiir gelmiş. Yeni baskılarda böyle değişiklikler yapılmasını doğru buluyor musunuz?
İyi ki sordunuz bu soruyu, ben de konuşmak isterdim. Önce bazı mısralardaki sözcük değişiklikleri konusunu
yanıtlayayım. Bu değişiklik dilin yenilenmesi kaygısıyla yapılmıştır. Son yirmi, yirmi beş yıl içinde o kadar çok
sözcük eskidi, kullanılamaz duruma düştü ki. Örneğin, bir sema sözcüğünü, bir haber sözcüğünü şiirlerimin
yeni baskısı yapılırken bırakamazdım. Yerleşmiş bir dilimiz olsaydı da böyle bir kaygı duyulmasaydı… Ama
dilimizin bugünkü gerçeği bu değil ki. Ben de mısraın düzenini, sesini bozmamaya çalışarak Osmanlı dilinden
bize kalmış ölü sözcükleri, olabildiği kadar Türkçeleriyle değiştirmek zorunluluğu duydum.
…
Bir antoloji tek şiirinizi alsaydı hangisinin girmesini isterdiniz. Başka bir deyimle sizi en çok belirten şiiriniz?
Bir ayrım yapmak kişinin şiirlerinin arasından bir şiirini nesnel bir davranışla ayırması güç. Ama bu güçlüğü
yenerek söyleyeyim: Öykü.
Bir de tiyatro üstüne soru. Tiyatromuzun bugününü nasıl buluyorsunuz?
Tiyatromuzun insanı şaşırtan bir hızla geliştiğini, yayıldığını söyleyebilirim. Şunu düşünün: Bu ülkede, çok
geriye gitmeyelim, yirmi yıl önce iki sahne vardı. İstanbul’daki Şehir tiyatrosu. Üstelik bunlardan biri çokluk
vodviller oynardı. Bugünse değeri batıdaki örneklerine yaklaşan, belki de aşağı düşmeyen, gecede yedi perde
açabilen bir Devlet tiyatromuz var. Bunlara büyük kentlerimizde sayısı beşi altıyı bulan özel tiyatroları, üniversite, gençlik tiyatrolarını, öncü tiyatroları da ekleyebiliriz. Daha önemlisi, pek geniş olmayan bir çevre için
de olsa, havada canlı bir varlık bugün tiyatro, bir sorun, bir sevgi. Üstünde konuşulup duruluyor, izleniyor,
tepkiyle karşılanıyor zaman zaman da. Bir sanatın toplumdaki varlığının kanıtı bunlar. Ama gene de bir boşluk
seziliyor, bir eksiklik. Atılması gereken bir adım, bir tek adım daha var. Bu da bugüne değin tiyatro sanatımızın
edebiyattan uzak kalması, varlığını tek başına bağımsız sürdürmesidir. Çok değil, bir tek sahnemize Fransa’da
Copeau, Almaya’da Brecht, İspanya’da Lorca örneği bir edebiyat adamının ya da edebiyattan yetişmiş, edebiyatla sıkı iş birliğini sürdürmüş bir tiyatro adamının eli değdiği gün tiyatromuzun yüzü bir hayli değişecek,
üstelik yeni bir değerler düzeni kurulacaktır. Böyle bir durum da çok önemli iki şeyi, metne, metnin değerine
daha büyük bir inancı, metin kaygısını gereğince duymayan bir tiyatronun gittikçe yozlaşmaya giden bir kalıp
olduğu inancını, bir de oyun yazarlığımızın çoğunluk olarak edebiyatımızın bugün ulaştığı çizgiyi çok gerilerden
kovalamasının önlenmesini sağlayacaktır.
Türkçeniz ve oyunlarınızda ikili konuşmalarınız dikkati çekecek kadar güzel. Bunun teknik bir nedeni var mı?
Böyle bir çabam var. Belki de baş çabam bu. Bu sorunuzun karşılığını, birinci sorunuza verdiğim karşılıkta
bulabilirsiniz sanıyorum. Edebiyatın her kolunda şiirin kaygısını çekmek, şiirin çabasını sürdürmek diyebilirim buna da.
(Varlık, nu. 598, 15 Mayıs 1963, s. 8-9)
(Metinde kullanılan yazım ve noktalamada kaynak metne sadık kalınmıştır.)
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5. Metinlerden hareketle metnin konusu, amacı ve hedef kitle arasındaki ilişki öğrenciler tarafından belirlenir.
HASANKALE YERLE BİR

SABAHATTİN KUDRET AKSAL

Metnin amacı
Metnin hedef kitlesi
Metnin konusu
6. Metinlerin ana düşüncesi ve yardımcı düşünceleri öğrencilere buldurulur.
HASANKALE YERLE BİR

SABAHATTİN KUDRET AKSAL

Metnin ana düşüncesi
Metnin yardımcı
düşünceleri
7. Metinlerdeki anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yolları öğrencilere buldurulur.
HASANKALE YERLE BİR

SABAHATTİN KUDRET AKSAL

Metinde kullanılan anlatım
biçimleri
Metinde kullanılan
düşünceyi geliştirme
yolları
8. Öğrencilerin “Hasan Kale Yerle Bir” ve “Sabahattin Kudret Aksal” adlı metinleri bakış açısı ve üslup özellikleri bakımından karşılaştırmaları istenir.
HASANKALE YERLE BİR

SABAHATTİN KUDRET AKSAL

Bakış açısı
Üslup özellikleri
9. Öğrencilere, metinlerde anlamını bilmedikleri kelimelerin olup olmadığı sorulur ve cevaptan hareketle bu
durumun metnin anlatım özelliklerine etkisini belirlemeleri istenir.
10. Metinlerde ortaya konulan bilgi/tespit ve yorumlar/görüşler; gerekçe, kanıt, tutarlılık, geçerlilik, doğruluk açısından değerlendirilir.
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11. Tahtaya bir Venn şeması çizilir ve öğrencilerin röportaj ve mülakatın benzer ve farklılıklarını belirlemeleri
istenir.

Röportaj

Mülakat

12. Öğrencilere dil bilgisi çalışması yaptırılır.
Aşağıdaki cümleler tahtaya yazılır ve cümlelerde yer alan anlatım bozukluğunun tespit edilmesi ve bozukluğun giderilerek cümlenin hatasız biçimiyle yazılması sağlanır.
• Düşüncelerinin oldukça tutarsız olduğunu söylemeye çalışıyorum.
Anlatım bozukluğunun sebebi:
Cümlenin düzeltilmiş hâli:
• Romana eleştiriler gelmesine rağmen çok sattığı söylenebilir.
Anlatım bozukluğunun sebebi:
Cümlenin düzeltilmiş hâli:
13. Sohbet ve röportaj türlerinde eser vermiş belli başlı kişilerin isimlerinden ve eserlerinden bahsedilir.
14. Öğrencilerin aşağıdaki eşleştirmeleri yapması istenir.
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Örnek 1: Röportaj türünde verilmiş eserler ve eserlerin yazarları tahtaya yazılır. Öğrencilerden eşleştirme yapmaları istenir. Bir yazar, birden fazla eserle eşleşebilir.
a. Yaşar Kemal

b. Tahir Kutsi Makal

c. Fikret Otyam

Çukurova
Yana Yana

d. Halil Aytekin

Ha Bu Diyar

Acı Yol

Doğuda Kıtlık
Vardı

Bir Bulut
Kaynıyor

Topraksızlar

Örnek 2: Mülakat türünde verilmiş eserler ve eserlerin yazarları tahtaya yazılır. Öğrencilerden eşleştirme yapmaları istenir. Bir yazar, birden fazla eserle eşleşebilir.
a. Mustafa Baydar

b. Hikmet Feridun Es

c. Ruşen Eşref Ünaydın

Edebiyatçılarımız
Ne Diyorlar

d.Yaşar Nabi Nayır

Edebiyatçılarımız
Konuşuyor
Anafartalar
Kumandanı Mustafa
Kemal İle Mülakat

Bugün de
Diyorlar ki

Diyorlar ki

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
1 numaralı çalışma kâğıdı öğrencilere ödev olarak verilir.
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ÇALIŞMA KÂĞIDI 1
1. Konularına göre röportajlar üçe ayrılır (bir yeri ya da bölgeyi konu alan röportaj, eşyayı konu alan röportaj, insanı konu alan röportaj) . Röportaj türlerini konu alan örnek metinler bulunuz. Konunun başında
tür hakkında yapılan kısa bilgilendirmeden ve araştırmalarınızdan hareketle aşağıda verilen kutucukları
doldurunuz.

KONUYU ELE ALIŞ BİÇİMLERİ BAKIMINDAN ELEŞTİRİLER

a. Bir Yeri ya da Bölgeyi
Konu Alan Röportajlar
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b. Eşyayı Konu Alan
Röportajlar

c.İnsanı Konu Alan
Röportajlar
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2. Aşağıdaki kutucuklarda verilen bilgileri, doğru (D) ve yanlış (Y) durumlarına göre takip ederek çıkışı bulunuz. Her doğru cevap beş puan (5p) değerindedir.

D

D

Röportaj, gazeteyle
birlikte ortaya çıkan bir
türdür.

D 1. Çıkış
Y 2. Çıkış

Sunuş şekillerine göre
röportajlar, Alman ve
Amerikan röportajı
olmak üzere ikiye ayrılır.

Röportaj yazarı
araştırmayı
seven, ele aldığı
konuyu ayrıntılı
işleyen ve belli
birikime sahip
bir kişi olmalıdır.

Y

D

Y

Alman röportajında
konuya en ilginç
yerinden girilerek
okuyucuyu şaşırtmak
amaçlanır.

Amerikan
röportajında yazar
konuyu ele alırken
yazıyı kendi etrafında
kurar.

D 3. Çıkış
Y 4. Çıkış

D 5. Çıkış
Y 6. Çıkış

Röportajlar ele aldıkları
konuya göre insanı konu
alan, eşyayı konu alan ve
bir yeri konu alan
röportajlar olmak üzere
üçe ayrılır.

Y

Röportaj yazılarında
kişisel görüşlere yer
verilmez.

D 7. Çıkış
Y 8. Çıkış
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