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I. OKUMA

EDEBİYAT NEDİR?
Edebiyat nedir sorusuna verilecek cevap, edebiyat “ne”dir cevabıdır. Çünkü bu “ne” sözcüğünün yerine her şeyi yazabilirsiniz. Edebiyat, duygudur, düşüncedir; gerçektir, hayaldir. Tek tek bunlardır ya da hepsinden birazdır. Olanı
da olacak olanı da hatta olmayanı da bize anlatabilir edebiyat.
Kimilerine göre aynadır edebiyat, Platon, Devlet adlı eserinde edebiyatın
bir tür yansıtma olduğunu dile getirmiştir. Ayna var olanı olduğu gibi yansıtır ya,
edebiyat da insanı ve insanla ilgili olanı yansıtır. Fransız roman yazarı Stendhal, bir edebi tür olan roman için “Bir roman yol boyunca gezdirilen ayna demektir.” der. Birçok yazar, edebi yaratılarında dönemlerini her yönüyle edebiyat
aynasında insanlığa yansıtmıştır. Kimileri için ayna yetersizdir edebiyatı anlatmak için. Çünkü onlara göre edebiyat sadece var olanın olduğu gibi yansıtılması değildir. Yazar ya da ozan, olanı alır, değiştirir, biçimlendirir ve ortaya edebiyat çıkar. Karşısında duranı olduğu gibi yansıtan ayna, edebiyatı anlatmak için
yetersiz kalır.
Edebiyat, sadece neyi anlattığıyla değil; neyi, nasıl anlattığıyla da açıklanmalıdır. Olanı ya da olması isteneni yansıtma, edebiyatı açıklamak için önemli
bir ölçüttür ancak yeterli değildir. Edebiyatsever deriz; okur, ortaya konanı sevmelidir. Çünkü edebiyat bir sanat ürünü niteliğine sahipse edebiyat kimliği kazanır. Bu da edebiyat ürününün okuyanın hoşuna gitmesini, okuyanda güzel
hisler uyandırmasını gerekli kılar. İşte bu gereklilik, dil ile, dili kullanma gücüyle kazanılır. Çünkü edebiyat, dil sanatıdır. Örneğin bir müzisyen kuşun sesinden, bir ressam kuşun renginden yararlanırken bir şair, bir öykücü, bir oyun yazarı da kuş sözcüğünden ve çağrışımlarından yararlanır. Edebi ürünün okuruna haz vermesi, okurunda güzel bir his uyandırması, sanatçısının dili kullanma
gücüne, yeteneğine bağlıdır.
Görüldüğü üzere edebiyat nedir sorusuna verilebilecek birçok cevap vardır
ancak en kabul görecek cevaplar edebiyatın neyi ele aldığını ve nasıl ifade ettiğini kapsayanlar olacaktır.

SIRA SİZDE
Okuduğunuz metinden hareketle sizce edebiyat nedir, aşağıya yazınız.
...............................................................................................................
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BİLİM VE SANATIN FARKLILIĞI
Bilimsel bir metin sadece akla seslenir. Bir tarih metninin, bir fizik kanununu anlatan metnin amacı sadece öğretmektir. Faydacı bir yaklaşım vardır. Örneğin bilim insanı bir doğa olayı olan “yağmur” karşısında sebep-sonuç-fayda
çerçevesinde düşünür.
Yağmurun sebebi nedir? Yağmurun sonucu nedir? Yağmurdan nasıl korunabiliriz? Yağmurdan nasıl daha çok
faydalanabiliriz?
Bilim insanı bu sorulara cevap arar.
Yaptığı araştırmalarla, deneylerle sonuca ulaşmayı ister.
Sanatçı, dış dünyadaki “yağmur” gerçekliğini hayal gücü ile kendi gerçekliğine dönüştürür. Gerçek, sanatçının yüreğinde yeniden kurgulanır. Çünkü sanatta duygu vardır. Sanatta estetik vardır. Sanat eseri, ilgilenenin sadece aklına değil, yüreğine de seslenir. Sanatta çoğu zaman faydacılık ve öğreticilik söz konusu bile değildir.
Bu yağmur... bu yağmur... bu kıldan ince
Nefesten yumuşak yağan bu yağmur...
Bu yağmur... bu yağmur... bir gün dinince
Aynalar yüzümü tanımaz olur.
Bu yağmur kanımı boğan bir iplik
Tenimde acısız yatan bir bıçak
Bu yağmur yerde taş ve bende kemik
Dayandıkça çisil çisil yağacak.
Bu yağmur delilik vehminden üstün;
Karanlık kovulmaz düşüncelerden.
Cinlerin beynimde yaptığı düğün
Sulardan, seslerden ve gecelerden.

Necip Fazıl Kısakürek

Bu durum, sanatın her dalı için de geçerlidir. Bir mimar, taşı kullanışlı, rahat bir ev inşa edecek bir malzeme olarak
görür. Bir heykeltıraş için taş, hayalindeki bir güzelliği ortaya çıkaracak malzemedir.
Aynı malzemeyi, yani dili kullansalar da sanatsal bir metni bilimsel metinden ayıran en önemli özellik bu
malzemeyi nasıl kullandığıdır. Bilimsel metin, sözcükleri “öğretmek” amacıyla bir araya getirir. Sanatsal metinde ise
“dil” her şeyden önce bir güzellik ortaya koymalıdır.
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METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI
Metin, bir yazıyı biçim, anlatım ve noktalama özellikleriyle oluşturan sözcüklerin bütünüdür; dille değişik düzeylerde iletişim kurmanın aracıdır. Metinde temel iki ilişki ağı vardır:
Bağlaşıklık, metni oluşturan sözcük ve cümlelerin dil bilgisi kurallarıyla birbirine bağlanmasıdır.
Bağdaşıklık, metni meydana getiren parçalar arasındaki anlam ilişkisidir.
Metinler sınıflandırılırken metnin niteliğini, amacı belirler. Verilmek istenen mesaja göre metin oluşturulur.
Ayrıca metnin gerçeklikle ilişkisi, oluşum ve sunuluş biçimi, metinde hitap edilen kitlenin özellikleri ve kullanılan dil de metinlerin sınıflandırılmasında belirleyici ölçütlerdir. Bu ölçütler doğrultusunda edebî (sanatsal) metinler ve öğretici metinler olarak sınıflandırılır.
ÖĞRETİCİ METİNLER

SANATSAL (EDEBÎ) METİNLER
Sanatçıların duygu, düşünce ve hayal dünyasından beslenen, imge ve izlenimlerle zenginleşen eserlerdir. Yazınsal söylemin hâkim olduğu kurmaca metinlerdir.

Herhangi bir konuda bilgi vermek, okuyucuyu aydınlatmak amacıyla yazılan eserlerdir.

1. İnsanlarda estetik zevk uyandırmak, onları etkile-

2. Dil, daha çok göndergesel işlevinde kullanılır.

mek için yazılır.

1. Bilgi vermek, öğretmek amacıyla yazılır.

3. İçerik kaygısı ön plandadır.

2. Dil, şiirsel ve heyecana bağlı işlevinde kullanılır.

4. Sözcükler çoğunlukla gerçek anlamda kullanılır.

3. Üslup kaygısı ön plandadır.
4. Sözcükler çoğunlukla yan ve mecaz anlamda kullanılır.

5. Söz sanatlarına, kelimelerin soyut anlamlarına yer
verilir.

5. Söz sanatlarına, kelimelerin soyut ve mecaz anlamlarına pek yer verilmez.

6. Gerçeklik önemsenir.
7. Verilen bilgiler, yapılan açıklamalar örneklerle, ta-

6. Kurmaca bir yapısı vardır.

nımlamalarla pekiştirilir.

7. Bireysel yönü öne çıkan konular işlenir.
8. Betimleyici, öyküleyici anlatımdan, duyu organlarıyla ilgili ayrıntılardan yararlanılır.

9. Daha çok öznel ifadelere, bitmemiş cümlelere yer
verilir.

10. Okuyanlar yeni ve farklı anlamlar çıkarır.

8. Açıklama, sayısal veriler, karşılaştırma ve nesnel
betimlemelerden yararlanılır.

9. Nesnel ve kesin ifadelere, kısa ve kurallı cümlelere yer verilir. Daha çok ansiklopedilerde, bilimsel
kitaplarda ve ders kitaplarında kullanılır.

10. Konuyla ilgili duygu ve düşünceler kısa ve kesin

11. Özgünlük esastır, tekrarı yazılamaz.

ifadelerle dile getirilir. Gereksiz söz tekrarına, ses
akışını bozan, söylenmesi güç sesler ve kelimelere yer verilmez.

12. Yazıldığı dönemin zihniyetinden izler taşır.
13. Okurun yorumuyla anlamsal zenginliğe kavuşur.
A) COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER
ŞİİR

A) GAZETE ÇEVRESİNDE GELİŞEN METİNLER

B) OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN METİNLER

MAKALE, FIKRA, DENEME, SOHBET (SÖYLEŞİ)

1. ANLATMAYA BAĞLI METİNLER

ELEŞTİRİ (TENKİT), HABER YAZISI, RÖPORTAJ

FABL, MASAL, HALK HİKÂYESİ, HİKÂYE, ROMAN

B) KİŞİSEL HAYATI KONU ALAN METİNLER

2. GÖSTERMEYE BAĞLI METİNLER

HATIRA (ANI), GÜNLÜK (GÜNCE / RÛZNAME)

TİYATRO

GEZİ YAZISI, BİYOGRAFİ, OTOBİYOGRAFİ, MEKTUP

a. GELENEKSEL TÜRK TİYATROSU
KARAGÖZ, ORTA OYUNU, MEDDAH, KÖY SEYİRLİK OYUNLARI
b. MODERN TİYATRO

C) BİLİMSEL METİNLER
D) TARİHÎ METİNLER
E) FELSEFÎ METİNLER

TRAJEDİ, KOMEDİ, DRAM

14

9. SINIF

1. MODÜL

Giriş

www.aydinyayinlari.com.tr

ANLATICI

Hikâyeyi anlatan kişiye anlatıcı denir. Öyküleyici anlatımda bir anlatıcı bulunur.
Öykülemede iki farklı anlatıcı vardır.

BİRİNCİ KİŞİLİ ANLATIM:
Yazar olayları kendisi yaşamış, görmüş gibi anlatır.
Fiiller çoğunlukla birinci tekil kişiye (ben) veya birinci çoğul kişiye (biz) göre çekimlenir.
Çocukluğumdan beri haritaya ne zaman baksam gözüm hemen bir ada
arar; şehir, vilayet, havali isimlerinden hemen mavi sahile kayar… Robenson Kruzoe’yu okumuşumdur herhalde; unuttum gitti. Onun zoruyla mavi
boyaların üstünde bir garip ada ismi okuyunca hülyaya daldığımı sanmıyorum. Romanlar yüzünden adaları sevdiğimi pek ummuyorum ama belki de
o yüzdendir. Haritada ada görmeyeyim, içimdeki dostluklar, sevgiler, bir
karıncalanmadır başlayıverir.

ÜÇÜNCÜ KİŞİLİ ANLATIM:
Yazar, olayları üçüncü kişinin (o) başından geçmiş gibi anlatır.
Yazar, olayların gözlemcisidir. Yazar, olayları kahramandan “o” diye söz
ederek anlatır.
Fiiller çoğunlukla üçüncü tekil kişiye (o) göre çekimlenir.
Satıcı iskemlesine oturdu. Hasan da merakla karşısına geçti. Bu dört
yanı duvarlı, tek kat, basık ve toprak evde öyle canı sıkılıyordu ki... Şaşarak
eğlenerek seyrediyordu: Mukavvaya benzettiği kalın deriyi iki tarafı keskin
incecik, sapsız bıçağıyla kesişine, ağzına bir avuç çivi dolduruşuna, sonra
bunları birer birer, İstanbul’da gördüğü maymun gibi avurdundan çıkarıp
ayakkabıların altına çabuk çabuk mıhlayışına, deri parçalarını, pis bir suya koyup ıslatışına, mundar çanaktaki macuna parmağını daldırıp tabanlara sürüşüne, hepsine bakıyordu. Susuyor ve bakıyordu.

28

9. SINIF

1. MODÜL

Giriş

www.aydinyayinlari.com.tr

ARGO
Toplumda belli bir gruba veya sınıfa ait olan ve genel dilin içinde bir
sözcük hazinesi bulunan konuşma sistemidir.
Argo, özel bir dildir. Bu özel dilin, topluluk içindeki dayanışmayı artırma, topluluğun sürekliliğini sağlama gibi işlevleri vardır. Argo, genel dil içinde bir anlamda gizli bir dildir. Bu nedenle, diğer kesimlerce anlaşılır olunca argo sözler, argo olmaktan çıkar. Argo olmaktan çıkan sözcük ya da deyimlerin kimilerini genel dil benimseyip içine alabilir.
Günümüzde genel dil içinde gösterilen “dalga geçmek”, “işini bitirmek”,
“maval okumak”, “maytaba almak” gibi deyimlerin kaynağı argodur.
Örnek:
Fırçalamak: Kendinden alt aşamada bulunan ya da küçük birini uzun uzadıya azarlamak
Pergelleri açmak: Uzun adımlar atarak yürümek
Bilezik: Kelepçe
JARGON
Jargon, belli bir meslek ya da ilgiyi paylaşan insanların (doktorlar, mühendisler, gazeteciler…) kullandığı dil anlamına gelir. Bir jargonu meydana
getiren sözcükler o gruba dahil olmayan kişilere anlaşılmaz gelebilir. Sözcükler halk arasında yaygın sözcükler olmalarına rağmen bambaşka bir anlamda
kullanılabilir.
Bazı durumlarda jargon, bir grubun üyelerini o gruba ait olmayanlardan
ayırt etmek için kullanılır.
Örnek:
Tonsillit

: Bademcik iltihabı.

Renal kolik

:G
 enellikle böbrek ve idrar yollarındaki taşlara
bağlı olarak gelişen ağrı.

MI (Miyokard Infarktus) : Kalp krizi.
Akut batın

: Karın bölgesinde aniden gelişen ve şiddetli ağrıya sebep olan durum.
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YAPIM EKLERİ

UYARI

Yapım ekleri, eklendikleri sözcüklerin anlamını değiştirir, eklendikleri sözcüklerden yeni sözcükler türetir. Bazı yapım ekleri eklendikleri sözcüklerin türünü de değiştirir.

1 yapım eki almış sözcük,
gövde durumundadır.

Yapım ekleri dörde ayırılır:

Birden fazla yapım eki almış sözcük gövdeden türemiş durumundadır.

2. İsimden Fiil Yapım Ekleri: Anlam değiştirir, tür değiştirir.

Birik-

3. Fiilden İsim Yapım Ekleri: Anlam değiştirir, tür değiştirir.

Yazıcı

“Tanık olduğumuz olaylar
bizi buraya getirdi.” cümlesinde “tanık” sözcüğü, bir yapım
eki aldığı için gövde durumundadır. Sözcüğün kökü “tanı-“
fiil kökü, gövdesi “tanık” isim
gövdesidir. Bu sözcük için,
sözcüğün köküyle gövdesi türdeş değil, denir.

1. İsimden İsim Yapım Ekleri: Anlam değiştirir, tür değiştirmez. Akıllı

4. Fiilden Fiil Yapım Ekleri:

Anlam değiştirir, tür değiştirmez. Güldür-

SIRA SİZDE
Aşağıda Ahmet Muhip Dranas’ın “Olvido” şiirinden dizeler verilmiştir. Dizeleri okuyunuz ve dizelerde geçen altı çizili sözcüklerdeki ekleri
belirleyerek adlarını yazınız.
Ya sen! ey sen! Esen dallar arasından

tanı - k
Fiil Yapım
Kök Eki

“Bizler için yaşam çalışmaktan ibaretti o yıllar.” cümlesinde “yaşam” sözcüğü, birden fazla yapım eki aldığı için
gövdeden türemiş durumundadır. Sözcüğün kökü “yaş“
isim kökü, gövdesi “yaşa-” fiil gövdesidir. Bu sözcük için,
sözcüğün köküyle gövdesi türdeş değil, denir.
yaş - a - m

Bir parıltı gibi görünüp kaybolan

Ne istersin benden akşam saatinde?

Bir gülüşü olsun görülmemiş kadın,

Nasıl ölümsüzsün aynasında aşkın;

Hatıraların bu uyanma vaktinde

İsim Yapım Yapım
Kök Eki
Eki

Sensin hep, sen, esen dallar arasından.

SÖZCÜKTE YAPI
Yapısı bakımından sözcükler 3’e ayrılır:

BASİT SÖZCÜK
Yapım eki almamış, birden çok sözcüğün bir araya gelmesiyle oluşmamış
sözcükler yapıca basittir: ev, kalemim, gözümden, yazdılar, gülecekmiş…
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SIRA SİZDE
Aşağıdaki yargıları okuyunuz, doğru olanlarının sonuna “D”, yanlış olanlarının sonuna “Y” yazınız.
1.

“İnsanlar yaşadıkları yerlere göre farklı kültür özellikleri gösterebilir.” cümlesinde altı çizili sözcük
gövdeden türemiştir.

2.

“Bazı sanat akımları sanatın çözümlenmesi neticesinde eserlerin gizeminin yok olacağını düşünür.”
cümlesinde altı çizili sözcük önce ilgi eki sonra iyelik eki almıştır.

3.

“Kitaplarla içli dışlı olan her insan bilir ki bazı kitaplar vardır, hayatınızı değiştirir.” cümlesindeki altı
çizili sözcük kökteş kök özelliği göstermektedir.

4.

“Her romanda derinlere gizlenmiş de olsa yazarın hayatının etkileri vardır.” cümlesindeki altı çizili sözcük yalın hâldedir.

5.

“Bu kitapta dallanıp budaklanan olaylar olmayacak, yalnızca empati kurmakta zorlanacaksınız.”
cümlesindeki altı çizili sözcük hem yapım eki hem çekim eki almıştır.

6.

“Bir üslûptan diğerine bir keman virtüözünün göz kamaştırıcı ustalığıyla geçmesi dehasının ispatı
olarak görülür.” cümlesindeki altı çizili sözcük fiil çekim eklerinden birini almıştır.

7.

“Üslûbunu öyle kurmalı ki sanatçı diğerlerininkinden farklı bir yere sahip olsun.” cümlesindeki altı çizili sözcük sıfat yapan “-ki” ekini almıştır.

8.

“Kitaplarından gündelik hayata ilişkin, yaşamımı ve dünyayı daha kolaylaştıracak kimi ipuçları edindim.” cümlesindeki altı çizili sözcük önce çekim eki sonra yapım eki almıştır.

9.

“Duygusal ve ruhsal gerilimi, okurun okudukça geçireceği başkalaşımı, bütün bu şiirler ve romanlar bir bakıma en aza indirgiyordu.” cümlesindeki altı çizili sözcük ek fiilin rivayeti ile çekimlenmiştir.

10.

“Romanlarda olduğu gibi öykülerde de Anadolu’ya, halkın yaşayışına eğilme ağırlık kazanmaya
başlamıştır.” cümlesindeki altı çizili sözcük birden fazla isim çekim eki almıştır.

11.

“Hiçbir yazar yeni kaynaklardan beslenmeden kendi kabından taşamaz.” cümlesindeki altı çizili
sözcük yapısı bakımından basittir.

12.

“Büyük sanatçıların yapıtlarına bakınız, onlarda yaşamın acısıyla tatlısıyla ele alındığını görürsünüz.” cümlesindeki altı çizili sözcük şahıs eki almıştır.

13.

“Çok farklı konuları ele alan iki sanatçı aynı toplumda zirveye ulaşabiliyorsa bu özgünlüğün zaferidir.” cümlesinde isimden isim yapan yapım eki almış birden fazla sözcük kullanılmıştır.

14.

“Sanatına kendi imzasını atabilen her sanatçıda eskiye bakan bir taraf vardır.” cümlesinde basit, türemiş ve birleşik sözcükler bir arada kullanılmıştır.

15.

“Tiyatrolarında kullandığı dil, halkın dilinden izler taşıyordu.” cümlesindeki altı çizili sözcük, yapıca
türemiş, basit çekimlidir.
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SIRA SİZDE
Aşağıdaki cümlelerde yazım yanlışlarını belirleyip doğru yazımları
cümlelerin altında bırakılan boşluğa yazınız.
Doçent olduğumda otuzüç yaşındaydım.

Teyzemler, bu apartmanın 6.ıncı katında oturuyorlar.

10:35’de tren hareket edecek.

Yarışmada 3’ncü olduğundan canı sıkkındı.

10 Ekim 2013’de hayatı tümden değişti.

Sıraların taşınması için her sınıftan 2’şer kişi çağrıldı.

“Mİ” SORU EKİNİN YAZIMI
Sürekli olarak ayrı yazılır ve ünlü uyumuna uyar.
İçeride kimse kaldı mı?
Sen de mi Brütüs?
“Mi” soru ekinden sonra gelen ekler, bu ekle bitişik yazılır.
Ben sanatçı mıyım?
Kitap okuyor musun?
“Mi” edatı başka görev ve anlamlarda kullanıldığında da ayrı yazılır:
Güzel mi güzel! (pekiştirme)
Geldi mi gideriz. (zaman)
Çalıştı mı kazanır. (koşul)
“Mi” soru edatı, “-ma, -me” olumsuzluk ekinin daralmış hâli ile karıştırılmamalıdır. Olumsuzluk eki daima bitişik yazılır.
Bazıları okula gel miyor. (Yanlış)
Bazıları okula gelmiyor. (Doğru)
O da onu sev miyor. (Yanlış)
O da onu sevmiyor. (Doğru)
Birleşik fiillerde mi soru eki iki kelimenin arasına da gelebilir:
Vaz mı geçtin? (Doğru)
Vazgeçtin mi? (Doğru)
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ÖZEL ADLARA GELEN EKLERİN YAZIMI
Özel adlara gelen çekim ekleri kesme işaretiyle addan ayrılır:

UYARI

İstanbul’u çok severim.
Konferans salonu Kızılay’da yapılacakmış.
Özel ada getirilen eklerde ünsüz sertleşmesi olur; ancak sert ünsüzle
biten bir isme, ünlüyle başlayan bir ek getirildiğinde okunuşta yumuşama
görülse de bu, yazıda gösterilmez.

Bazı sözcüklerin doğru
yazımı şu şekildedir:
Tıraş

tazyik

Kılavuz

erozyon

Dedem Siirt’te askerlik yapmış.

Sinop’ta da okullar tatil edilmiş.

Tiraj

elektrik

Murat’ı çağırır mısınız?

Kitabı Ahmet’ten aldım.

poğaça

eşofman

Espri

etüt

sürpriz

fantezi

meyve

fasulye

makine

karnabahar

orijinal

gardırop

entelektüel

inisiyatif

doküman

ipucu

antrenman

kavanoz

mozaik

kuru yemiş

mesai

materyal

asfalt

metot

şofben

stajyer

restoran

şefkat

şoför

unvan

laboratuvar

vejetaryen

lavabo

herkes

maydanoz

pardösü

egzoz

kravat

tespih

şarj

dinozor

sarımsak

iddia

zarafet

Biz Zonguldak’a üç saatte gittik.
Özel adlara getirilen yapım ekleri ve yapım ekinden sonra gelen çekim
ekleri, kesme işaretiyle ayrılmaz.
“Çorumlu musun kardeşim?” diye sorunca: “Yok, Karadenizliyim.” dedi.
Bugün Türkçenin seslerini tanıdık.
ALINTI SÖZCÜKLERİN YAZIMI
İki ünsüzle başlayan Batı kökenli alıntılar, ünsüzler arasına ünlü konmadan yazılır.
Gram, grup, kritik, program, stil, staj, kral…
İçinde yan yana iki veya daha fazla ünsüz bulunan Batı kökenli alıntılar, ünsüzler arasına ünlü konmadan yazılır.
Apartman, elektrik, kilogram, telgraf, espri, biyografi, gangster, orkestra,
program, stres…
İki ünsüzle biten Batı kökenli alıntılar, ünsüzler arasına ünlü konmadan yazılır.
Form, modern, slâyt, film, lüks, risk, disk, romantizm…
ÇOĞUL EKİNİN YAZIMI
Özel adlara getirilen çokluk eki kesmeyle ayrılmaz.
Yakup Kadriler, Mehmetler, Aliler, Zeynepler, Türklerin…

konservatu- komiser
var

müsvedde

tehdit

menü

yalnız

kurdele

Bizim öğretmenimiz, bugün çok sevinçliydi.

yanlış

kupür

Adam, bugünlerde yorgunum, diyordu.

acayip

rastlantı

acente

sandviç

bisküvi

silahşor

Cumhuriyetimiz bu gün kuruldu.

zatürre

öge

Kardeşim bu gün doğmuştu.

rögar

“BUGÜN” SÖZCÜĞÜNÜN YAZIMI
Bulunduğumuz gün veya dönem için kullanılırsa bitişik yazılır.

Geçmişle ilgili özel bir tarihi karşılıyorsa ayrı yazılır.
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2. NAZIM BİÇİMİ (NAZIM ŞEKLİ)
Bir şiirin nazım birimi, uyak düzeni ve ölçüsüne göre kazandığı dış yapı özelliğidir.
Söz gelimi bir şiirin nazım birimi dörtlük, uyak düzeni “aaab” ve ölçüsü 11’li hece ölçüsü ise bu şiirin nazım biçimi
“koşma”dır. denir. Bir şiirin nazım birimi beyit, uyak düzeni “aa bb cc…” ve ölçüsü aruz ölçüsü ise bu şiirin nazım biçimi “mesnevi”dir, denir.

TÜRK ŞİRİNDE KULLANILAN NAZIM BİÇİMLERİ

Halk Şiiri
Nazım Biçimleri

Divan Şiiri
Nazım Biçimleri

Anonim Halk Şiiri
Mâni, Türkü

Nazım Birimi Beyit Olan Nazım
Biçimleri
Gazel, Kaside, Mesnevi, Kıta,
Müstezat

Âşık Tarzı Halk Şiiri
Koşma, Semai, Varsağı, Destan
Ölçüsü Aruz Olan Halk Şiiri
Divan, Selis, Satranç, Semai,
Vezniahar, Kalenderi

Nazım Birimi Bent Olan Nazım
Biçimleri
Rubai, Tuyuğ, Şarkı, Murabba,
Muhammes, Terkibibent, Terciibent

Batı Edebiyatı Kaynaklı
Nazım Biçimleri

Sone, Terzarima, Serbest
Şiir, Triyole, Balat

NAZIM TÜRÜ
Bir şiirin konusuna, temasına yani içeriğine göre aldığı isimdir.

TÜRK ŞİRİNDE KULLANILAN NAZIM TÜRLERİ

İslamiyet Öncesi Türk Şiiri Nazım
Türleri

Halk Şiiri Nazım Türleri

Divan Şiiri Nazım Türleri

Anonim Halk Şiiri
Ninni, Ağıt

Koşuk, Sagu, Destan

Âşık Tarzı Halk Şiiri
Güzelleme, Koçaklama, Taşlama,
Ağıt
Dinî-Tasavvufî Halk Şiiri
İlahi (Nefes, Deme, Ayin, Tapuğ),
Şathiye, Devriye, Nutuk
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SIRA SİZDE
Aşağıda Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun Sitem şiiri verilmiştir. Şiiri
okuyup şiirin temasını ve konusunu belirleyerek belirtilen yere yazınız.

			

Sitem

Önde zeytin ağaçları arkasında yar
Sene 1946
Mevsim
Sonbahar
Önde zeytin ağaçları neyleyim neyleyim
Dalları neyleyim
Yâr yoluna dökülmedik dilleri neyleyim
Yâr yâr… Seni kara saplı bıçak gibi sineme sapladılar
Değirmen misali döner başım
Sevda değil bu bir hışım
Gel gör beni darmadağın
Tel tel çözülüp kalmışım Yâr yâr…
Canımın çekirdeğinde diken
Gözümün bebeğinde sitem var
					

Bedri Rahmi Eyüboğlu

Şiirin teması :
Şiirin konusu :

MANZUME VE ŞİİR
Şiir, ölçülü ve uyaklı anlatım biçimidir. Manzume, ölçü ve kafiye gözetilerek
nazım biçiminde yani dizeler halinde yazılan metinlere denir. Ölçülü ve uyaklı
manzum parçalardır. Öğretici konular ve akılda kolay kalması istenen düşünceler bu nazım şekliyle yazılır. Estetik kaygı taşımazlar. Çağrışım yönü ve imgeleme zayıftır. Manzum hikâyeler birer manzumedir.
Manzum hikâye, şiirin düzyazıya yaklaştırılmasıyla ortaya çıkan bir türdür.
Önemli özelliklerinden birisi metinde karşılıklı konuşmaların yer almasıdır. Bu
tarzı edebiyatımızda ilk kez Servetifünûn sanatçıları denemiştir. Tevfik Fikret ve
Mehmet Akif Ersoy bu türde başarılı örnekler vermişlerdir.
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MASAL
Olağanüstü olaylarla süslü, olağanüstü kişilerin başlarından geçen olayları anlatan eserlere masal denir. Masal, içinde olağanüstü olaylar bulunan öykü diye tanımlanmaktadır. Bir düzyazı türü olarak masal, tümüyle düş gücünün
ürünü olan, sunduğu evreni inandırıcı kılma yolunda bir kaygı taşımayan kısa
bir anlatıdır. Söyleyeni belli olmayan masallar, halkın ortak ürünleri arasındadır. Halk arasında anlatılagelerek varlığını korumuş ve nesillerden nesillere aktarılmış, sonradan yazıya geçirilmiştir. Böylelikle toplumların düşünüş tarzı, zevki kuşaktan kuşağa aktarılmış, bölgeden bölgeye yayılmış ve her bölgede farklı bir kimlik kazanmıştır.
Olaya dayalı, sanatsal metinlerden olan masallarda olayların geçtiği yer ve
zaman belli değildir. İnsanların özellikle çocukların hayal dünyalarını geliştiren,
güçlendiren masallarda masal kişilerinden bir kısmı; devler, periler, cinler, ejderhalar vb. doğaüstü yaratıklardır. Masallarda doğruluk, iyilik, güzellik, yardımseverlik gibi evrensel değerler yer alırken dinî ve millî ögelere yer verilmez. Masallarda genelde iyi ile kötünün, güzel ile çirkinin savaşı işlenir ve sonuçta iyiler kazanır, kötüler cezalandırılır.
Masal Planı
Genellikle “Bir varmış bir yokmuş.” diye başlayan bölüme döşeme adı
verilir. Masallara “Bir varmış, bir yokmuş.” diye girilmesi ve “Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde” şeklinde başlayan tekerlemelerle oluşturulan döşeme
bölümü, dinleyenleri olağanüstü olaylara hazırlamak içindir.
Asıl olayın anlatıldığı bölümler serim, düğüm ve çözüm bölümleridir. Serim bölümünde kişiler tanıtılır ve olaya giriş yapılır. Düğüm bölümünde bir ana
olay çevresinde daha küçük çaplı olaylar ve çatışmalar gelişir. Merak duygusunun uyandırılmasıyla birlikte olaylar, çözüme doğru ilerler. Çözüm bölümünde
çatışma çözülür, iyiler kazanır ve kötüler cezalandırılır.
Masalda her şeyin güzel bir sonuca bağlandığı bölüm dilek bölümüdür. Bu
bölüm genellikle “Gökten üç elma düştü...”, “Onlar ermiş muradına, biz çıkalım
kerevetine!” vb. iyi dileklerle biter.
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SIRA SİZDE
Aşağıdaki aşamaları dikkate alarak bir konuşma dinleyiniz ve dinleme etkinliği sürecinde edindiğiniz bilgileri sınıfınızda paylaşınız.

1. Dinleme amacınızı belirleyiniz.
2. Amacınıza uygun dinleme tekniğini (not alarak dinleme, empati
kurarak dinleme, seçici dinleme, eleştirel dinleme vb.) kullanınız.

3. Dinlediğiniz konuşmanın konu ve ana düşüncesini tespit ediniz.
4. Dinlediğiniz konuşmada konu akışını takip ederek konuşmadaki
temel kavramları ve ayrıntıları belirleyiniz.

5. Dinlediğiniz konuşmadaki açık ve örtük iletileri belirleyiniz.
6. Dinlediklerinizi özetleyiniz.
7. Dinlediklerinizi ön bilgilerinizle karşılaştırınız.
8. Dinlediğiniz konuşmanın tutarlılığını sorgulayınız. Konuşmayı;
konu akışındaki uyum, olaylar, bilgiler ve düşünceler arasındaki
tutarlılık açısından değerlendiriniz.

9. Dinlediğiniz konuşmada öne sürülen düşüncelerin dayanaklarının geçerliliğini sorgulayınız.

B. SÖZLÜ İLETİŞİM UYGULAMALARI
1. Yazdığınız masal/fablları sınıfta sununuz.
2. Çizgi film hâline getirilmiş bir fabl izleyiniz.
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SIRA SİZDE
Aşağıda Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun “Yaban” romanından
alınan metinler verilmiştir. Metinleri okuyunuz ve yazarın metinlerde
hangi anlatım biçimini kullandığını belirtilen yere yazınız.

Yattığım yerden küçük harman yığınları görünüyor. Burası köye yarım saat mesafededir. İlk planda Bekir Çavuş’un tarlası var. Tam
tarlanın ortasında kör kız tek başına oturuyor. Vakit, bir öğle saatidir. Güneş altında kızın uzun saçları birer taze mısır püskülü gibi cilalı görünüyor. Bu kız, henüz on iki, on üç yaşındadır ve o kadar cılızdır ki, bir gün sırtını okşarken bütün kaburga kemiklerini saydım.
Zavallıyı, niye böyle kırın ortasında, bu güneşin altında tek başına
bırakmışlar? Onu, mutlaka, unutmuş olacaklar. Ve o, tarlada herkesi henüz çalışmakta sanıyor.

Öğle üstü üç dört kişi, kahvenin çardağı altında oturuyorduk. Ta
uzaktan, yolun dönemecinde, bir asker müfrezesinin ucu göründü.
Hepimiz, heyecanla, ayağa kalktık ve yola doğru yürüdük. Çok geçmedi. Bu gelenlerin bizim askerlerimiz olduğu anlaşıldı. Lakin bunun böyle olduğunu anlamak köylüleri teskine yaramadı, ya da el
âlemi angaryaya sokarlar diye her biri bir yana sıvıştı. Bekir Çavuş
da dönmek üzereydi. Fakat, ben bırakmadım.

Romanda Anlatım Teknikleri
Öyküleyici anlatımın kullanıldığı metinlerde konunun işleniş şeklini kullanılan anlatım tekniği belirler. Temelde iki anlatım tekniğinden söz edilebilir: anlatma tekniği ve gösterme tekniği.
Anlatma (Tahkiye Etme)
Anlatma tekniğinde okuyucu ile eser arasına anlatıcı girer. Okuyucu hemen
her şeyi anlatıcı kanalıyla görür ve öğrenir. Okuyucunun dikkati anlatıcı üzerinde yoğunlaşır. Anlatma; kişi tanıtımı, olay anlatımı, geriye dönüş, iç çözümleme
veya özetleme şeklinde olabilir.
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II. YAZMA
1. Aşağıda verilen roman kesitinin bakış açısını ve anlatıcısını değiştirerek roman kesitini belirtilen yere yeniden yazınız.
GÖLGESİZLER
(…)
Apartmanın önüne geldiğimde, başımı kaldırıp üçüncü kattaki odamın penceresine baktım; her zamanki gibi bir kanadı açıktı. İşte bu iyi, dedim merdivenleri yorgun adımlarla tırmanırken kendi kendime, karşıma çıkan onca engele karşın hâlâ yazıyorum demek ki...
İkinci katta durup soluklandım. İşe geç kalma telaşına kapılmış yüzler geçti yanımdan aceleyle, ayak sesleri geçti paldır küldür, ellerinde sıcak ekmeklerle uykulu çocuklar ve kadınlar geçti, ama orada öylece dikildiğim halde, hiçbiri yüzüme
bakıp günaydın bile demedi. Yoktum sanki gözlerinde; ellerim kentteki milyonlarca elin salınımından devşirilmiş bir uzantıydı sözgelimi, yüzüm yüzlerce yüzün kayıp bir yansısı ya da merdivenlerdeki duruşum binlerce kez paylaşılan bir duruşun uzak bir kalıntısıydı. Üçüncü kata çıkıp kapıyı açarken de aynı şeyleri hissettim nedense, yok olmanın verdiği rahatlıkla ayakkabılarımı çıkarıp çalışma odama doğru yürüdüm.
Perdeleri açtım önce, masanın üstündeki daktiloyu bir kenara çekip ortalıktaki kâğıtları topladım. Sonra, çay bardağımı alıp oturdum ve beklemeye başladım. Neyi beklediğimi bilmiyordum aslında, arada bir gözlerimi dikip aşağıdaki caddeye bakmama karşın oradan neyin ya da kimin gelmesi gerektiğini kestiremiyor, belki de anımsayamıyordum.
“Çay ister misin?” diye sordu karım kapıdan.
“Hayır,” dedim ona, “elimdeki bitmedi daha.”
“Lamban yanıyor,” diyerek kapıyı çekti.
Kalkıp söndürdüm.
(…)
Hasan Ali Toptaş, Gölgesizler
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

2. Bakış açısı ve anlatıcı değişikliğinin içeriğe ve anlatıma etkisini sınıfta değerlendiriniz.
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I. OKUMA

Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olayların veya insan yaşamının çeşitli yönlerinin, belirli kişilerle konuya uygun bir dekor içinde, belirli bir sahne düzeninde, seyirci topluluğu önünde canlandırılması sanatıdır.
Malzemesi hareket olan dramatik (ritmik) sanatlar içinde yer alan tiyatro,
bir güzel sanat dalıdır. Tiyatro eseri, iletisini insana hiçbir aracı olmadan aktararak, olayları oluş halinde gösterdiğinden konuşma ve eyleme dayanan
bir gösteri sanatıdır. Anlatım, karşılıklı konuşmalarla sağlanır. Tiyatro, konusunu işleme biçimi açısından ve edebiyat, müzik, dans vb. sanatlardan yararlanması bakımından birçok sanat dalıyla ilişki içindedir.
Tiyatronun kökeni Eski Yunan’da bağ bozumu tanrısı Dionysos (Diyonizos) adına yapılan dinî törenlere dayanmaktadır. Tiyatro kelimesinin kökeni Yunanca theatron kelimesine dayanmaktadır. Theatron, seyir yeri anlamına gelir.
Günümüzde tiyatro; tiyatro sanatı, tiyatronun oynandığı yer, tiyatro oyunu
yazma sanatı, yazılmış tiyatro eserlerinin tümü anlamlarını karşılamak için kullanılmaktadır.
Türk Edebiyatında Tiyatro
Batılı anlamda, çağdaş tiyatro edebiyatımıza Tanzimat Dönemi’nde Avrupa’dan gelmiştir. Tanzimat Dönemi öncesinde geleneksel Türk tiyatrosu vardı.
Karagöz, orta oyunu, meddah, köy seyirlik oyunları, kukla oyunu gibi türleri olan
geleneksel Türk tiyatrosu, günümüzde ne yazık ki dar bir çevreye hitap eder duruma gelmiş, belirli zamanlarda ilgi gösterilir haldedir.
Modern tiyatro, Tanzimat sanatçılarının çeviri, adaptasyon (uyarlama) ve
telif eserleriyle edebiyatımıza girmiştir. İbrahim Şinasi’nin görücü usulüyle evlenmenin sakıncalarını anlattığı töre komedisi olan “Şair Evlenmesi” adlı
oyunu, ilk yerli tiyatrodur. Sahnelenen ilk tiyatro eseri, Namık Kemal’in “Vatan Yahut Silistre” adlı oyunudur. Ahmet Vefik Paşa’nın “Zor Nikahı” ve “Zoraki Tabip” adlı eserleri Molière’den yaptığı uyarlamalardır. Millî Edebiyat Dönemi ve Cumhuriyet Dönemi’nde tiyatro farklı anlayışlarla gelişimini sürdürmüştür.
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ZARF ÇEŞİTLERİ
1. Durum Zarfları (Nasıl sorusuna cevap veren zarflardır.)
2. Zaman Zarfları (Ne zaman sorusuna cevap veren zarflardır.)
3. Yer-yön Zarfları (Ne tarafa sorusuna cevap veren zarflardır.)
4. Miktar Zarfları (Ne kadar sorusuna cevap veren zarflardır.)
5. Soru Zarfları
1. Durum Zarfları (Nasıl sorusuna cevap veren zarflardır.)
Fiilin, fiilimsinin anlamını durum, kesinlik, olasılık, yineleme, yaklaşıklık,
üleştirme, sınırlama yönlerinden tamamlayan zarflardır.
Masaları hızlıca yerleştirdik.

Soruları tek tek çözdü.

Yavaş yürüyünce yetişemedi.

Bebek, bir melek gibi gülüyor.

Ne olursa olsun ona ulaşacağım.

Şüphesiz bu kış soğuk geçecek.

Asla görüşmem onunla!

Ankara’ya gelince mutlaka beni ara!

Ben, bir insanı incitmeyi hiç düşünmedim.

Herhalde beni anlamaz.

Belki gelirsin diye bekledik.

Onunla tekrar buluşacağız.

Bu filmi bir daha izleyeceğim.

Ne dediğimi yine anlamadı.

İkide bir aynı kelimeyi söylüyor.

Okuduğum kitap hemen hemen bitti.

Çocuklar ikişer ikişer dağıldılar sahneye.

Arabayı beşinci denemede ancak çalıştırdı.

2. Zaman Zarfları (Ne zaman sorusuna cevap veren zarflardır.)
Fiilin, fiilimsinin anlamını zaman yönünden tamamlayan zarflardır.
Seni akşam gördüm.

Hemen çık dışarı.

Bir gün beni anlayacak.

Yarın onunla buluşacağız.

Sonra size de geleceğim.

Onu görünce yüzü güldü.

Ertesi gün işe gitmeyecek.

Henüz onunla karşılaşmadık.

UYARI
Zaman anlamlı sözcükler, zaman zarfı olmayabilir.
“Yarın umutlarımızın simgesidir.” cümlesinde zaman anlamı taşıyan
“yarın” sözcüğü, zarf değil isimdir.
“Gece, yalnızların sığınağıdır.” cümlesinde zaman anlamı taşıyan
“gece” sözcüğü, zarf değil isimdir.

3. Yer-yön Zarfları (Ne tarafa sorusuna cevap veren zarflardır.)
Fiilin, fiilimsinin anlamını, yer-yön yönünden tamamlayan “aşağı, yukarı, ileri, geri, içeri, dışarı, öte, beri” sözcükleridir.
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I. OKUMA

BİYOGRAFİ
Edebiyat, sanat, spor, bilim, siyaset vb. alanlarda tanınmış, üne kavuşmuş
insanların yaşamlarını, eserlerini, başarılarını okuyucuya aktarmak amacıyla,
açık ve yalın bir dille, nesnel bir bakış açısıyla yazılan öğretici metinlere biyografi (yaşam öyküsü) denir. Eski edebiyatımızda hâl tercümesi denen biyografi
türü, kişisel hayatı konu alan metinlerdendir. Biyografi metinlerinde anlatıcı kurmaca bir kişi değil, yazarın kendisidir.
Biyografi yazıları, üçüncü kişili anlatımla kaleme alınır çünkü biyografi yazarı, bir başkasının yaşamını, yaptığı araştırmalar, ulaştığı bilgi ve belgeler, yaşamını yazdığı kişinin yaşamına tanıklık etmiş kişilerden edindiği bilgiler doğrultusunda yazar. Biyografisini yazdığı kişiye ve yaşamına karşı tarafsız ve gerçekçi
bir tavırla yaklaşır. Bu nedenle yazdıklarını bilgi ve belgelere, tanıklara, kanıtlara dayandırır. Açıklama anlatım biçimine ve tanık gösterme (alıntı yapma), karşılaştırma düşünceyi geliştirme yollarına sıkça başvurur. Bir kişinin yaşam öyküsünü anlattığı ve o kişiyi tanıttığı için öyküleme ve betimleme anlatım biçimleri de sıklıkla kullanılır. Biyografi yazarı, yaşamını yazdığı kişiyi tüm yönleriyle tanıtır; onun, alanındaki önemini, değerini, alanındaki diğer isimlerden farkını ortaya koyar. Biyografi yazılarında genellikle kronolojiye uygun hareket edilir.
Yunan edebiyatı sanatçılarından Plutarkos’un Hayatlar adlı eseri dünya
edebiyatındaki ilk biyografi örneğidir. Eser, Roma ve Yunan halklarının birbirlerine saygı duymalarını sağlamak amacıyla önde gelen Yunan ve Romalıların
yaşam öykülerini anlatır.
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SIRA SİZDE
Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.
2

3

1
4
5
6

7
8

9

10
11
12
13

14
SOLDAN SAĞA

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1. Otobiyografik roman özelliği taşıyan “Dokuzuncu Hari- 2. Bir kimseyi karakteristik özellikleriyle okuyucuya tanıtciye Koğuşu” romanının yazarı.

mak amacıyla yazılan edebî yazı.

4. Sanat, bilim ve meslek dallarında ün yapmış kişilerin 3. Ünlü bir kimsenin hayatını, kişiliğini, eserlerini, başarıkendi hayatını, yaşadığı dönemde başından geçenleri

larını ayrıntılı şekilde ele alan inceleme yazısı.

veya tanık olduğu olayları kendi gözlem ve izlenimleri- 5. Edebiyat, sanat, spor, bilim, siyaset vb. alanlarda tane bağlı kalarak anlattığı yazı türü.
nınmış, üne kavuşmuş insanların yaşamlarını, eserle-

6. Kişinin iç dünyasının, alışkanlıklarının, duygularının,

rini, başarılarını okuyucuya aktarmak amacıyla, açık

fikirlerinin, zayıf taraflarının... anlatıldığı portre.

ve yalın bir dille, nesnel bir bakış açısıyla yazılan öğretici metin, yaşam öyküsü.

7. Edebiyat, sanat, spor, bilim, siyaset vb. alanlarda ta-

nınmış, üne kavuşmuş insanların kendi yaşadıkların- 8. Ölen ünlü bir kişinin hemen ölümünden sonraki gündan anlatmaya değer gördüklerini okuyucuya aktar-

lerde genellikle gazete ve dergilerde yakın çevresin-

mak amacıyla yazdıkları metinler, öz yaşam öyküsü.

de yer alan kişiler tarafından onun üstün niteliklerinin,
erdemlerinin, çalışmalarının ve diğer özelliklerinin anı

10. Edebiyatımızdaki ilk şairler tezkiresi olan Mecali-

üslûbuyla anlatıldığı yazı.

sü’n-Nefais adlı eserin yazarı.

12. Hz. Muhammed’in hayatını anlatan eser.

9. Kişinin, hayatındaki önemli evreleri; elde ettiği bilgi,
yetenek ve deneyimleri kendi ağzından anlattığı yazı

13. Osmanlı Dönemi’nde yazılan, daha çok öz geçmiş
özelliği gösteren eser.

14. Divan edebiyatında biyografiye benzer eserlere veri-

türü.

11. “Otobiyografilerde ---- kişili anlatım kullanılır.” cümlesinde boş bırakılan yere getirilecek sözcük.

len isim.
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SIRA SİZDE
1. Aşağıdaki metinde geçen altı çizili sözcükleri, metnin sonunda verilen isim soylu sözcükler tablosunda, türlerine göre doğru yere yazınız.
Ey okuyucu! On yıllık bir zaman dilimi içinde -ki uzun bir zaman- ortaya çıkmalarına rağmen Balzac, Dickens
ve Dostoyevski hakkındaki bu üç denemeyi bir kitapta toplayan şey rastlantı değildir. Bunun tek amacı, bana göre on dokuzuncu yüzyılın bu en büyük üç roman yazarını kişiliklerindeki karşıtlık bakımından birbirini tamamlayan ve belki de epik anlatıcılar kavramını yani romancıyı belirgin bir biçime yükseltenler olarak göstermektir. Burada Balzac, Dickens ve Dostoyevski’yi on dokuzuncu yüzyılın en büyük romancıları olarak niteliyorsam bu hiçbir şekilde Goethe’nin, Stendhal’ın, Flaubert’in, Tolstoy’un, Victor Hugo’nun ve diğerlerinin, özellikle Balzac ve
Dickens gibilerin, apayrı eserler olarak roman kavramını fazlasıyla aşan eserlerini yok saydığım anlamına gelmiyor ve sanırım, benim bir roman yazarı ile romancı arasında gördüğüm içsel ve sarsılmaz farkı bu yüzden burada bir kez daha vurgulamak gerekiyor. Romancı en son, en yüksek anlamı ile sadece ansiklopedik bir deha,
evrensel bir sanatçı ve eserin genişliğiyle içindeki figürlerin zenginliği göz önünde bulundurulduğunda bir evren
yaratan, kendi kişileriyle, kendi yerçekimi kanunlarıyla kendine ait bir dünya kuran ve yanına da kendine ait yıldızlı bir gökyüzü koyan kişidir. Bunlar eserindeki her kişiye, her olaya kendi varlığının damgasını vurduğu oranda hem kendisi hem de bizim için tipik olan, güçlü bir şekilde içimize sızan ve sonra da bizi ayartan şeyi gösterirler; bunun üzerine bizler olayları ve insanları onlara göre adlandırmaya başlarız ve gerçek hayatta yaşayan insanlar hakkında şöyle şeyler deriz: Bir Balzac figürü, bir Dickens kişisi, bir Dostoyevski karakteri. Bu sanatçılardan her biri kişilerinin zenginliği yoluyla öylesine bütünsel bir hayat kanunu, bir hayat anlayışı ortaya çıkarırlar
ki bu sayede hayat dünyanın yeni bir biçimine dönüşür. Bu en temel kanunu, bu karakter biçimlerini örtülü bütünsellikleri içinde gösterebilmek kitabımın en önemli amacıdır; bu kitabın yazılmamış alt başlığı şöyle olabilirdi:
Romancının Psikolojisi. Bu üç romancıdan her birinin kendine ait bir alanı vardır. Balzac toplum dünyasını, Dickens aile dünyasını, Dostoyevski bireyin ve insanlığın dünyasını anlatır. Bu üç alanı karşılaştırdığımızda farklılıklar hemen kendini gösterir ama ben bu farkları değer yargısı olarak ima etmeye ya da bir sanatçının ulusal unsurlarını eğilim ya da kaçış diye vurgulamaya çalışmıyorum asla. Her büyük yaratıcı bir bütündür, onun sınırları ve ağırlığı kendi içinde ve kendi ölçüleriyle olur: Sadece bir eserin içinde özel bir ağırlık söz konusudur, adaletin kefesinde tartılabilecek mutlak bir ağırlık yoktur. Yazıların üçü de eserleri tanımayı gerektirir: Onlar bir giriş
niteliğinde değil, bir yükseltme, yoğunlaştırma, damıtmadır. Bu yüzden, birer sıkıştırma oldukları için, sadece kişisel olarak duyumsanan şeyleri gösterebilirler; sanırım yeterlilik konusunda daha çok Dostoyevski yazısından
şüpheliyim çünkü onun sonsuz boyutlarını tıpkı Goethe’de olduğu gibi en geniş formül bile yeterince kapsayamaz. Yanlış mı bu düşünce, siz söyleyin.
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Özel Mektup ile Edebî Mektup Karşılaştırması
ÖZEL MEKTUP

EDEBÎ MEKTUP
BENZERLİKLER

Arkadaş, dost, akrabalar
arasında yazılır.
Samimi duygu ve düşünceler
dile getirilir.
Günlük konuşma dili
kullanılır.

Hitapla başlar.
Giriş, gelişme, sonuç bölümleri var.
Yazılı iletişim aracıdır.
Sağ üst köşeye tarih yazılır.
Sağ alt köşeye isim yazılır.

SABAHATTİN ALİ’NİN MEKTUBU

Tanınmış sanatçılar,
kişiler arasında yazılır.
Ciddi bir üslupla sanat ve
düşünce konuları paylaşılır.
Sanatlı bir dil
Kullanılır.

CAHİT SITKI TARANCI’NIN MEKTUBU

3. RESMÎ MEKTUPLAR
Resmî dairelerin ve tüzel kişilik taşıyan kuruluşların birbirlerine yazdıkları resmî yazılarla; bunların, vatandaşların
başvurularına verdikleri yazılı cevaplara denir. Resmî mektuplarda açık, kesin, anlaşılır bir dil kullanılır. Mektubun sonu, alt makama yazılıyorsa “... rica ederim.”, üst makama yazılıyorsa “... arz ederim.” şeklinde biter. Mektup metninin
sağ altında ise mektubu yazanın makamı, adı ve soyadı ile imzası bulunur.
4. İŞ MEKTUPLARI
Özel kişilerle iş kurumları ve iş kurumlarının kendi arasında, işle ilgili olarak yazılan mektuplara denir. Bu mektuplarda konusu ne olursa olsun bir iş ya da hizmet söz konusudur. Bu bir sipariş, satış, şikâyet, borç alıp verme isteği,
tavsiye ya da bilgi isteme olabilir.
Divan Edebiyatından Bir Mektup Örneği
Aşağıdaki metin, Abdülkadir Karahan’ın Fuzûlî’nin Mektupları eserinden alınmıştır. Metin, Şikâyetname adlı bu
yazı, Türk edebiyatında ilk edebî mektup kabul edilir. Süslü nesir örneği olan mektupta iç uyaklara yer verilmiş, şiirsel
bir anlatım, sanatlı bir dil kullanılmıştır.
Metinde Fuzûlî’nin, Bağdat’ta maaşını almak üzere gittiği vakıf idaresinde karşılaştığı kötü davranışlar dile getirilmiştir. Kaynaklarda bu konu ile ilgili şu bilgiler verilir: Kanuni Sultan Süleyman, Bağdat’a girdiği zaman, Fuzûlî, padişaha bir kaside sunar; Osmanlı idaresi de kendisine Bağdat vakıflarının masraf fazlasından verilmek üzere günde dokuz
akçelik maaş bağlanır. Bunun için kendisine berat (ferman) verilmiş olmasına rağmen Fuzûlî, vakıf memurlarının hileleri ve hırsızlıkları yüzünden maaşını alamaz. Bunun üzerine vakıf idaresindeki yolsuzluklardan rahatsız olan Fuzûlî,
Şikâyetname adıyla tanınan mektubu kaleme alır.
ŞİKÂYETNÂME
Selâm verdüm rüşvet degüldür deyu almadılar, hüküm gösterdüm fâ’idesüzdür deyu mültefit olmadılar. Egerçi zâhirde sûret-i itâ’at gösterdiler ammâ zebân-ı hâl ile cemî’-i su’âlüme cevâb verdiler. Dedüm “yâ eyyühe’l-eshâb” bu ne fi’l-i hatâ ve çîn-i ebrûdur dediler muttasıl ’âdetümüz budur. Dedüm benüm ve re’âyetüm vâcib görmüşler ve bana berât-ı tekâ’ud vermişler ki evkâfdan hemîşe behre-mend olam ve Pâdişâha ferâgatle du’â kılam. Dediler ey miskîn senün mezâlimüne girmişler ve sana sermâye-i tereddüd vermişler ki müdâm bî-fâ’ide cidâl edesin
ve nâmübârek yüzler görüb nâ-mülâyim sözler işidesin. Dedüm berâtumun mazmunu niçün sûret bulmaz. Dediler
zevâyiddür husûli mümkin olmaz. Dedüm böyle evkâf zevâyidsüz olur mı? Dediler zarûriyyât-ı Âstâneden ziyâde
kalursa bizden kalur mı? Dedüm vakf mâlin ziyâde tasarruf etmek vebâldür. Dediler akçemüzle satun almışuz bize halâldür. Dedüm hisâb alsalar bu sülûkünüzün fesâdı bulunur. Dediler bu hisâb kıyametde alınur. Dedüm dünyâda dahi hisâb olur zîrâ haberin işitmişüz. Dediler andan dahi bâkümüz yokdur kâtibleri râzî etmişüz. Gördüm ki
su’âlüme cevâbdan gayri nesne vermezler ve bu berât ile hâcetüm revâ görmezler nâçâr terk-i mücâdele kıldum
ve me’yûs-u-mahrûm gûşe-i uzletüme çekildüm.
Fuzûlî
Abdülkadir Karahan,Fuzûlî’nin Mektupları
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Aşağıdaki tabloda istenenleri belirtilen yerlere, örnekte olduğu gibi yazınız.
FİİL
Tutuyorum

KİP

KİŞİ

ÇEKİM

YAPI

Şimdiki zaman

1. tekil kişi

Basit çekimli fiil

Basit fiil

Bilemezsin
Çalmasaydı
Düzeltelim
Büyütmeliysek
Ufalanmış
Değerlendiniz
Hazırlarsınız
Olmayacak
Bakakalmışlar
Terk etmiyorum
Anlatırmışız
Parçalanır
Kulak verseydik
Çözüvereceğiz
Isıtıyorlardır
Benzemişlerdi
Sabredin
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SIRA SİZDE
Aşağıdaki numaralı cümleler Tomris Uyar’ın Gündökümü IV-Tanışma Günleri/Anları eserinden alınmıştır.
Cümlelerde geçen altı çizili fiilleri çatısı bakımından inceleyiniz ve cümlelerin altında verilen çatı özelliklerinden doğru olanı altlarına (X) koyarak belirleyiniz.

1. Yazarların büyük çoğunluğunun en azından kendileri için günlük tuttuklarını sanıyorum.
Etken

Edilgen

Dönüşlü

İşteş

Geçişli

Geçişsiz

Oldurgan

Ettirgen

2. Gün boyunca kişiyi iyiliği ya da kötülüğüyle etkilemiş bir an, bir olay, bir mekân, diyelim açık pencereden kulağa
şöyle bir çarpan bir konuşmanın bellekte uyandırdığı çağrışımlar, yazarın o anda kayda geçirmezse bir daha aynı renkte, aynı tonda yaşamayacağı malzemeyi oluşturur.
Etken

Edilgen

Dönüşlü

İşteş

Geçişli

Geçişsiz

Oldurgan

Ettirgen

Oldurgan

Ettirgen

3. Sık sık bu tür deneyimlerden geçen yazarlar, ister istemez günlük tutmaya yönelirler.
Etken

Edilgen

Dönüşlü

İşteş

Geçişli

Geçişsiz

4. Yalnızca kendilerini ilgilendirdiklerini düşündükleri parıltıları ya da çakışları bir defterde biriktirirler; tabii çakışın
rengine göre defter, kara kaplı, pembe kaplı da olabilir.
Etken

Edilgen

Dönüşlü

İşteş

Geçişli

Geçişsiz

Oldurgan

Ettirgen

Geçişsiz

Oldurgan

Ettirgen

5. Ama her günce yazısının sapına kadar doğrucu olduğu ileri sürülebilir mi?
Etken

Edilgen

Dönüşlü

İşteş

Geçişli

6. Günce, yazarını kavramanıza yardımcı olur, ama yalnızca birkaç günün gerçekleriyle değil, bütün kitabın gerçekliğiyle ilgilenirseniz keşfedebilirsiniz o yazarı.
Etken

Edilgen

Dönüşlü

İşteş

Geçişli

Geçişsiz

Oldurgan

Ettirgen

Oldurgan

Ettirgen

7. En güç çevirinin şiir çevirisi olduğu, hatta şiirin çevrilemeyeceği çok söylenmiştir.
Etken

Edilgen

Dönüşlü

İşteş

Geçişli

Geçişsiz

8. Ölümünden az önce dostları, güzel yemek pişiren bir aşçı ayarlamışlar ona, sonra da acaba onca yıl iyi beslenmedikten sonra aşçının zeytinyağlı dolmalarını mı sindiremedi diye üzülmüşler.
Etken

Edilgen

Dönüşlü

İşteş

Geçişli

Geçişsiz

Oldurgan

Ettirgen

9. Turgut, beni her an elinden kaçıracakmış gibi gereksiz bir kaygıyla yıpranacak, ben de hiçbir rekabetin söz konusu olmadığı bir alanda boyuna birinci seçilmekten yorulacaktım.
Etken

Edilgen

Dönüşlü

İşteş

Geçişli

Geçişsiz

Oldurgan

Ettirgen

Geçişsiz

Oldurgan

Ettirgen

10. Cihat Burak’la şurada burada rastlaşırdık, uzaktan selamlaşırdık, o kadar.
Etken

Edilgen

Dönüşlü

İşteş
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Geçişli

