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A. EDEBİYAT – TARİH İLİŞKİSİ
 • Tarih bilimi; genelde insanlığın, özelde toplumların geçmişte karşılaştığı olayları fazla 

ayrıntıya inmeden konu olarak ele alır.
 • Edebiyat ise daha çok tarihin üzerinde durmadığı sıradan insan ve olaylarla ve bun-

ların bıraktığı izlerle ilgilenir.
 • Tarihi kişiliklerin, tarihteki rollerin dışında yaşamlarına ait örneklerin bir olay örgüsü 

içinde anlatımı edebiyat biliminin işlevi arasındadır. Başka bir deyişle tarihi gerçeklik, 
edebi metinler de yeniden yorumlanır. Gerçeklik, kurgusal bir olay örgüsüyle yorum-
lanarak verilir. Bu şekilde tarih, edebiyattan yararlanır. Bu yarar, edebi eserin tarih 
öğretmek gibi bir kaygıyla değil de okura tarihi sevdirmek yoluyla topluma aktarma 
şeklindedir.

 • Örneğin Fatih Sultan Mehmet gibi bir devlet adamı ve çağ değiştiren İstanbul’un Fethi 
gibi önemli bir olayla ilgili bilgiler vererek aktaran bilim, tarihtir.

 • Ancak Fatih’in ve fethin toplum hayatına yansıyan yönlerini aktaran ise edebiyattır. 
Fatih Sultan Mehmet’in çocukluğunu, yaşamını, kişilik özelliklerini, duygu ve düşün-
celerini, eserlerini edebiyat aktarır.

 • Edebiyat ve tarih ilişkisine daha pek çok örnek verilebilir. Tarih, pek çok savaşın ne-
den ve sonuçlarını verirken edebiyat; bu savaşların toplumlar üzerindeki etkilerini ya-
rattığı acıları, kesitler sunarak kurgulayıp canlandırarak sunar.

 • Pek çok tarih kitabı, Cengiz Aytmatov’un “Toprak Ana” adlı eseri kadar savaşların in-
san yaşamında yarattığı acıları, yıkıcı etkilerini, topluma yaşattığı kötülükleri etkili an-
latamadığı söylenebilir.

Bütün bunlardan şöyle bir sonuç çıkarılabilir:
 • Başta tarihi roman ve hikâye olmak üzere şiir, tiyatro, otobiyografi, biyografi gibi ede-

biyat ürünlerini tarihe olan ilgiyi artıran çok önemli işlevleri olan materyallerdir.
 • Osmanlıda tarih, ayrı bir tür olarak değil de edebiyatın bir kolu olarak algılanmıştır. 

Bu nedenle tarihle edebiyat birbirinden ayrılamaz bir bütündür. Tarihin yazılmasına 
kaynaklık eden devirlerde destanlar, gazavatnameler, menakıbnameler ve fütüvvetna-
meler Fuat Köprülü’ye göre aslında birer halk romanıdır ve tarihi romanın birer klasik 
örnekleridir. Bu da Türk tarihinin devamlılığı içinde geçirdiği aşamalara bağlı olarak 
edebi türün de gelişip değiştiğini, olgunlaştığını göstermektedir.

 • Bu konuda ciddi bir şekilde araştırmalar yapan Fuat Köprülü’yle aynı görüşü payla-
şan A. Yaşar Ocak’a göre bu metinler, Anadolu’nun İslamlaşmasına, olaylara ve ki-
şilere; sosyal, ekonomik ve kültürel yaşama dair bilgiler aktarmış ve tarihe kaynaklık 
etmiş metinlerdir.

 • Sonuçta insanlar, kendisi ile ait olduğu millet arasında tarih duygusu aracılığıyla bağ 
kurar ve bir bütünlüğe ulaşır. Tarih ile edebiyat arasındaki yakınlık da buradan doğar.

 • Bu iki kavram; insanın geçmişe ait yer-
yüzündeki hayatını, karşılaştığı olay ve 
durumlara ilişkin macerasını ele alarak 
işlemesi yönleriyle de birbiriyle sıkı iliş-
ki içindedir.

 • Türk edebiyatında konusunu tarihten 
alan ilk kurmaca eser, Tanzimat Dö-
nemi’ne aittir. Ahmet Mithat Efendi’nin 
“Letaif-i Rivayat ” serisinde bulunan 
“Yeniçeriler” adlı uzun hikâye bunun 
ilk örneğidir.

 • Edebiyatımızda ilk tarihi roman olarak kabul edilen Yeniçeriler, belli bir dönemde ya-
şanmış tarihi bir olay üzerinden tarih eğitiminde “öğreticilik” özelliği taşıyan bir eserdir.

 • Edebiyatımızıda konusunu tarihten alan romanların yazarları arasında Reşat Ekrem 
Koçu, Ahmet Refik Altınay, Kemal Tahir, Tarık Buğra, Mustafa Necati Sepetçioğlu, Ni-
hal Atsız, Yavuz Bahadıroğlu gibi sanatçılar sayılabilir.

Ahmet Refik
Altınay

Tarık Buğra

Reşat Ekrem
Koçu

Nihal Atsız

M. Necati 
Sepetçioğlu

Kemal TahirÖRNEKTİR
 • M

UBA YAYIN
LARI



T
Ü

R
K

 D
İL

İ 
V

E 
ED

EB
İY

A
T

I

-4-

EDEBİYATIN TARİH VE DİN İLİŞKİSİ 10. Sınıf

B. EDEBİYAT ve DİN İLİŞKİSİ
 • Güzel sanatların başlangıcı hakkında araştırmalar yapan bilim insanları; estetik zev-

kin ortaya çıkışını, gelişimini inceleyen uzmanlar; musikinin, dansın, şiir ve edebiya-
tın kaynağının din olduğu görüşünde birleşirler Diğer bir deyişle sanatın ilk örnekleri 
ayinlerde ortaya çıkmıştır. En azından türk şiirinin şeylan, sığır ve yuğ adlarıyla bilinen 
ayinlerde söylenerek geliştiği bilinmektedir.

 • Bazı dilbilimciler, insanın varoluşuyla birlikte sözünde var olduğunu söyler. Kutsal me-
tinlerde “Önce söz vardı” denilmektedir.

 • Edebiyat sanatının en önemli malzemesi sözdür, kelimelerdir. Din, bu söz varlığını ge-
liştiren, dönüştürüp olgunlaştıran bir özelliğe sahiptir.

 • Edebiyat ve din o kadar iç içedir ki “Dinsiz edebiyat, edebiyatsız din olmaz.” düşün-
cesini benimseyenler çoğunluktadır. Fuat Köprülü, sanat ve edebiyatın din ile ilişkisi-
ni şu sözlerle dile getirir;

 “Dinin mahiyeti hakkında yapılan incelemeler açıkça ortaya koymuştur ki günlük ya-
şamın dayanılmaz zorlukları ile yorulan fikri eğlendirecek ve dinlendirecek oyun ve 
sanat gibi şeylere serbest bir saha bırakmak, dinin asli tabiatında bulunur. Sanatı her 
ne şekil ve mahiyette olursa olsun bütün ayinlerde mevcut bir zaruri unsur gibi kabul 
etmeli, her dinde mutlaka şiir olduğunu bilmeliyiz. Manevi varlığın muntazam surette 
işlemesi için ona olan ihtiyaç, maddi hayatın devamı için gıdalara olan ihtiyaçtan daha 
kuvvetsiz değildir. Bir toplum ancak onunla varlığını devam ettirip kuvvetlendirir.”

 Fuat KÖPRÜLÜ
 Sanatı önceleyen eserler, dinî duygu ve düşünceyi edebi eserde söz ve mana sanatla-

rıyla yoğuran eserlerdir. Şair, her şeyden önce sanatçıdır. Sanatını ortaya koyarken için-
de yaşadığı kültürün dil zenginliklerinden yararlanır. Dinî duygu, düşünce ve semboller 
bu türden eserler için sadece benzetme, tasvir ve çağrışımlar yönünden bir araçtır.

 İslamlaşma sonrası edebi eserler bir bütün olarak değerlendirildiğinde şu görülür: İçine 
girilen yeni hayatta edebiyat dinden, dinî kültür ve düşünce de edebiyattan etkilenmiştir.

 Bu dönemdeki edebi çalışmalar, dinî kaynaklıdır. Bu edebî anlayış, Tanzimat Döne-
mi’ne kadar sürmüştür. Tanzimat, Fransız aydınlanmasının etkisiyle dünyevi algıyı ön 
plana çıkarmış, bu da din ve edebiyat ilişkisi etrafında tartışmalar yaratmıştır. 

 Bu tartışmalar;
 – “Dinî duygu ve düşünceler edebi eserlere konu olabilir mi?”
 – “Edebi eserler dinî düşüncenin oluşmasına ve gelişmesine katkıda bulunabilir 

mi?” soruları etrafında özetlenebilir.
 • Edebiyat açısından İslamlaşma; sanat anlayışının, formların, malzemenin ve dilin fark-

lılaşmasıdır. Daha sonraki dönemlerde Tanzimat’la birlikte Batı kültürüyle yakın ilişki 
içinde olunmuştur. Bu ilişki sosyal değişimlere sahne olduğu gibi sanat ve edebiyatı 
da derinden etkilemiştir.

 • Bu bakımdan Türk edebiyatı;
– İslam öncesi Türk edebiyatı,
– İslam kültürü etkisindeki Türk edebiyatı,
– Batı kültürü etkisindeki Türk edebiyatı olarak üç döneme ayrılabilir.

 • Bu üç dönem; sanat anlayışları, formları, malzemesi, kaynakları ve dili yönünden bir-
birinden farklı özellikler taşır.

 • Sonuç olarak Türk edebiyatı, İslamiyet’le birlikte yenilenmiş ve gelişmiştir. İslam, se-
mavi dinlerin sonuncusudur. Miladî 610 tarihinde Arap yarımadasında doğan İslamı 
Arabistan sınırları dışında ilk kabul edenler İranlılar olmuştur. Bu bakımdan İslam 
edebiyatı, eski Arap ve İran edebiyatının estetik formlarından yararlanarak gelişmiş-
tir. Özellikle Cahiliye Dönemi olarak nitelendirilen İslam öncesi Arap toplumu, şiire 
büyük önem vermiştir.
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İslamiyet Öncesi 
Türk Edebiyatı

(5.6. yy. – 10. yy)

Sözü Dönem 
Edebiyatı

(5.yy. – 8.yy)

Divan 
Edebiyatı

(13.yy - 19.yy)

Anonim Halk 
Edebiyatı

(5,6.yy - 20.yy)

Tanzimat 
Dönemi Türk 

Edebiyatı
(1860 - 1895)

Servetifünun 
Dönemi Türk 

Edebiyatı
(1896 - 1901)

Fecriati Dönemi
Türk Edebiyatı
(1909 - 1912)

Millî Edebiyatı
(1911 - 1923)

Cumhuriyet Dönemi 
Türk Edebiyatı

1) 1940 Dönemi 
2) Son Dönem
Türk Edebiyatı

(1940 - ...)Milli Mücadele 
Dönemi 

Edebiyatı
(1918 - 1922)

Sözü Dönem 
Edebiyatı

(8.yy. - 10.yy)

Halk
Edebiyatı

(13.yy. - 19. yy)

Dinî - Tasavvufi 
Halk Edebiyatı
(11.yy. - 19. yy)

Aşk Tarzı Halk 
Edebiyatı

(8.yy. - 10. yy)
(13.yy. – 19.yy)

İslam Etkisindeki 
Türk Edebiyatı

(10. yy. – 19. yy)

Batı Etkisindeki Türk 
Edebiyatı

(19. yy. – 21. yy)

TÜRK EDEBİYATI’NIN TARİHİ DÖNEMLERİ

A. İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI
1. SÖZLÜ EDEBİYAT

 • Kavmi özellikler görülen bu dönem ürünlerinde dinî törenler etkili olmuştur.
 • Bu dönemde şiirler; yuğ adı verilen yas törenlerinde, sığır adı verilen av törenlerinde 

ve şölen adı verilen toplu ziyafetlerde söylenmiştir.
 • Sözlü dönem ürünleri; koşuk, sagu, sav ve destandır. Bu dönem ürünlerinde daha çok 

doğa, aşk, kahramanlık, yiğitlik ve ölüm konuları işlenmiştir.
 • Dil saf bir Türkçedir, yabancı dillerin etkisi yoktur.
 • Ölçü, milli ölçümüz olan hece ölçüsüdür. Daha çok 7’li, 8’li, 11’li hece ölçüleri tercih 

edilmiştir.
 • Dizelerde genel olarak redif ve yarım uyak kullanılmıştır.
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Koşuk Örneği
Alın töpü yaşardı.
Urut otın yaşurdı
Köl - ning suvın küşerdi
Sığır buka möngreşür

Günümüz Türkçesi 
Yamaçlar ve tepeler yeşerdi
Kuru otlarını gizleyip (tazelerini çıkardı)
Göllerin suyunu taşırdılar
Sığır ve boğalar böğrüşüyorlar.

Sagu Örneği
Ödlek yarag közetti
Ogrı tuzak uzattı
Begler begin azıttı
Kaçsa kah kurtulur.

Günümüz Türkçesi 
Felek fırsat gözetti
Gizli tuzak uzattı
Beyler beyin şaşırttı
Kaçsa nasıl kurtulur.

Sav Örnekleri
Közden yırarsa konülden yeme yırar. (Eski Türkçe)
Gözden ırak olan gönülden de ırak olur. (Yeni Türkçe)
Öd keçer kişi tuymas – Yalnğuk oğlı mengü kalmas (Eski Türkçe)
Zaman geçer kişi duymaz, ademoğlu baki kalmaz (Yeni Türkçe)

2. YAZILI EDEBİYAT
 • Göktürkçe ve Uygurca verilen bu dö-

nem ürünlerinde hem halk diline dayalı 
hem de sanatlı bir söylev diliyle yapılan 
anlatım kullanılmıştır. Tonyukuk anıtı 
halk diline dayalıyken Kültigin ve Bilge 
Kağan anıtları ise sanatlı bir söylev di-
line dayalı anlatımın olduğu anıtlardır.

 • Bazı sav ve destanlar, bu dönemde ya-
zıya geçirilmişlerdir.

 • Şiirlerde dörtlük nazım birimi ve hece 
ölçüsü kullanılmıştır.

 • Göktürkçe ile ortaya konan eserler saf Türkçedir. Uygurca ile yazılan eserlerde ise 
yabancı dil etkileri vardır.

Göktürk Yazıtları Örneği
Dokuz Oğuz beyleri, milleti! Bu sözümü iyice işit, adamakıllı dinle: Doğuda gün doğusuna, 
güneyde gün ortasına, batıda gün batısına, kuzeyde gece ortasına kadar, onun içindeki 
millet hep bana tabidir. Bunca milleti hep düzene soktum. O şimdi kötü değildir. Türk ka-
ğanı Ötüken ormanında otursa sıkıntı yoktur. Doğuda Şantung ovasına kadar ordu sevk 
ettim. Kuzeyde Yır Bayırku yerine kadar ordu sevk ettim. Bunca yere kadar yürüttüm. Ötü-
ken ormanından daha iyisi yokmuş. İl tutacak yer Ötüken ormanı imiş.

B. İSLAMİYET ETKİSİNDEKİ TÜRK EDEBİYATI
 • Türklerin İslamiyet’i kabul etmesiyle çeşitli medeniyetlerle kültür alışverişi olmuş, İslam 

dininin esasları öğrenilmiş ve dilimize yeni kelimeler girmiştir. Dil ve edebiyat, Türklerin 
İslamiyet’i kabul etmesinden en çok etkilenen alanlardan biri olmuştur.

 İslamiyet’in kabulü ile Uygurcanın devamı niteliğindeki Hakaniye Türkçesi ile eserler 
verilmeye başlanmış, bu arada Arap alfabesinden etkilenmeler de hızlanmıştır. İslam 
dini ile birçok terim dilimize girmiş, İslamiyet öncesi kültür ile sonrası kültür bir arada 
yaşanmaya başlanmıştır.

 • İslami devir Türk edebiyatına geçiş dönemi eserlerinde “insanları hırs, kin, bencillik 
gibi kötülüklerden arındırma ve onlara doğruluk, sabır, cömertlik gibi güzel davranış-
lar kazandırma” gibi özellikler tema olarak ele alınmıştır.

 • Bu dönemdeki eserlerde “İslam’ın kurallarını topluma öğretme, halkı eğitme ve bilgi-
lendirme” amaçlanmıştır.
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Şinasi

Tevfik Fikret

Ahmet Haşim

Ömer Seyfettin

 • Arap ve Fars edebiyatlarından dilimize giren yeni edebi türler, nazım şekilleri kulla-
nılmaya başlanmıştır.

 • Dörtlük nazım birimi kullanımı azalmış, beyit nazım birimi yaygınlık kazanmıştır.
 • Hece ölçüsüyle birlikte nazım ölçüsü de yaygınlık kazanmıştır.
 • Eserlerde Arapça ve Farsçanın kullanımı artmıştır.
 • Bu dönem eserlerinden en tanınanları Kutadgu Bilig, Atabetü’l – Hakayık, Divanü Lü-

gati’t - Türk, Divan-ı Hikmet’tir.

C. BATI ETKİSİNDEKİ TÜRK EDEBİYATI
 • Osmanlı Devleti’nin 1839’daki Tanzimat Fermanı ile siyasal ve kültürel yönden Ba-

tı’ya yönelmesi, edebiyat alanında da önemli yeniliklerin oluşmasını sağlamıştır. Batı 
uygarlığının etkisi ile gelişen Türk edebiyatı değişik dönemlerden geçerek günümüze 
kadar gelmiştir. Bu dönemler şunlardır:

 Tanzimat Dönemi (1860 – 1896): Bu dönemde edebiyatımızda Batı tarzı edebi ürün-
ler görülür. Roman, hikâye, tiyatro, makale gibi türler ilk defa bu dönemde edebiyatı-
mıza girmiştir. Bu dönemin önde gelen sanatçıları; Şinasi, Ziya Paşa, Namık Kemal, 
Sami Paşazade Sezai, Abdülhak Hamit, Recaizade Mahmut Ekrem’dir. Bu dönemin 
bağımsız sanatçıları Ahmet Mithat, Muallim Naci, Ahmet Vefik Paşa’dır.

 Servetifünun Dönemi (1896 – 1901): 1896 yılında Servet-i Fünun dergisinde bir ara-
ya gelen sanatçıların ortaya koyduğu bir edebi dönemdir.

 Toplumsal olaylardan çok bireysel duyguları işleyen bir edebiyattır. Tevfik Fikret, Ce-
nap Şahabettin, Halit Ziya, Mehmet Rauf dönemi temsil eden sanatçılarımızdandır. 
Ahmet Rasim ve Hüseyin Rahmi Gürpınar bu dönemin bağımsız sanatçılarıdır.

 Fecriati Topluluğu (1909 – 1911): Meşrutiyet döneminde Servetifünun edebiyatı an-
layışından ayrı, daha yenilikçi sanatçıların kurduğu bir topluluktur. Bu sanatçılardan 
önde gelen isimler Ahmet Haşim ve Süleyman Nazif’tir.

 Millî Edebiyat Dönemi (1919 – 1922): 1908 yılında Meşrutiyet’in ilanıyla birlikte Batı 
taklitçiliğine karşı çıkan, sade Türkçe ile yazı yazmayı ilke edinen sanatçılar tarafın-
dan oluşturulmuştur. Mehmet Emin Yurdakul, Ömer Seyfettin, Ali Canip, Ziya Gökalp 
Bu dönemin önemli sanatçılarındandır.

 Cumhuriyet Dönemi (1923 – …): Cumhuriyet’in ilanından sonra başlayan, yurt sorun-
larını gerçekçi bir anlayışla dile getiren sanatçıların ortaya koyduğu bir edebiyattır. Bu 
dönemde çok sayıda sanatçı yetişmiş ve edebiyatın hemen her türünde olgun yapıtlar 
verilmiştir. Orhan Veli, Orhan Kemal, Kemal Tahir, Yaşar Kemal, Ahmet Hamdi Tanpınar, 
Necip Fazıl Kısakürek, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Behçet Necatigil, Cemal Süreyya, Atilla 
İlhan, Cahit Sıtkı Tarancı, Sait Faik Abasıyanık, Reşat Nuri Güntekin, Necati Cumali 
Bu dönemin sanatçılarından bazılarındandır.

 Orhan Kemal Orhan Veli
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TÜRKLERİN KULLANDIĞI ALFABELER
1. KÖK TÜRK ALFABESİ

A

M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L

Otuz sekiz harfli bir alfabedir. Dört ünlü ve otuz dört ünsüz harften oluşan bir alfa-
bedir. Sağdan sola yazılan bu alfabe, Uygurlar döneminde de bir süre kullanılmıştır. 
759-760 yıllarında dikilen Şine - Usu yazıtı ile son yıllarda bulunan Taryat Yazıtı bunu 
kanıtlamaktadır.

2. UYGUR ALFABESİ

Göktürklerden sonra kurulan Uygurlar tarafından adlandırılan bir alfabedir. On sekiz adet 
işaretten, sembolden meydana gelmiştir. Dört ünlü, geri kalan harfler ise ünsüzdür. Sağ-
dan sola ve harfler birbirine bitişik olacak şekilde yazılır.

3. KİRİL ALFABESİ

h ı h m q w r

b

ḏ y ṯ ş ẓ

t s k n h f

, , d g ǵ ț z

š

š

d

Günümüzde bazı Orta Asya Türk Cumhuriyetleri tarafından kullanılan bir alfabedir. Bu al-
fabe, Türklere zorla kabul ettirilen bir alfabe özelliği taşır.
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4. ARAP ALFABESİ

hı ha cîm se te be elif

satdat sinşın raze

dalzel

kaf fe

aynğayn tızı

ye vav mim lamnun kefhe

Bu alfabe 28 harften oluşur. Sağdan sola doğru yazılan bu alfabe 28 ünlülerden oluşur. 
Bunlardan 22’si Sami alfabesinden geçerek değişikliğe uğramıştır. Geriye kalan 6 ünsüz 
harf ise tamamen Arapçaya özgüdür.

4. LATİN ALFABESİ

a be ce çe de

re se şe te u ü ve ye

e fe ge heyumuşak ge

ı i je ke le me ne o ö pe

[a] [b] [ʤ] [ʧ] [d] [e] [f] [h][Ø  ][g/ ]

 [ɯ] [m] [n] [o] [p][ø][k/c] [ɫ/l][i] [Ʒ]

[ɾ] [s] [t] [u] [y] [υ/v] [j]
ze
[j][ʃ]

Bu alfabe, aslında günümüzde kullandığımız alfabedir. Türkçe ses yapısına uygun olan al-
fabe, bazı değişikliklere uğramış, ekleme ve çıkarmalar da yapılarak Türkçeye uyarlanmış, 
29 harften oluşan Türk - alfabesi ortaya çıkarılmıştır.

YAZIM VE NOKTALAMA ÇALIŞMALARI

A. YAZIM KURALLARI
 • Bir dili kullanırken yazıda ve söyleyişte kişilere göre farklı anlamlar oluşmaması için 

belirlenen ve herkesçe benimsenen kurallardır.
 • Dilimizi doğru ve güzel kullanmak, söylemek istediklerimizi iyi ifade edebilmek için 

yazım kurallarını iyi bilmemiz gerekir.
 • Yazım kuralları aşağıdaki gibi gruplara ayırarak inceleyebiliriz:

1. BÜYÜK HARFLERİN KULLANILDIĞI YERLER
 • Cümleler büyük harfle başlar.

 – Bugün sinemaya birlikte gidelim.
 – Kitapları buradan ucuza alacağız.

 • İki noktadan sonra gelen cümleler büyük harfle başlar.
 – Annem, uzaktan seslendi: Çabuk gel yanımıza!
 – Ali Bey: Toplantı yarım saat sonra yapılacak.” dedi.

 • Dizeler büyük harfle başlar.
 – Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda

 Dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizle
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EDEBİYATIN TARİH VE DİN İLİŞKİSİ 10. Sınıf

 • Kişi ad ve soyadı büyük harfle başlar.
 – Ömer Seyfettin’in hikâyelerini severek okurum.
 – Bu dizeler Attila İlhan’a aittir.

 • Hayvanlara verilen özel adlar büyük harfle başlar.
 – Bu kediye Tekir adını verdik.
 – Çomar, buraya gel!

 • Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar.
 – 20 Haziran 1980 Çarşamba günü doğmuşum.
 – Sınav 21 Mayıs’ta yapılacak.

2. SAYILARNI YAZIMI
 • Sayılar metin içeresinde yazıyla yazılır.

 – Beş ay içinde Samsun’a taşınacağım.
 – Bu adetler neredeyse bin yıldır var.

 • Birden fazla sözcükten oluşan sayılar ayrı yazılır.
 – Ondan on beş bin lira istedi.
 – Evi yüz elli bine sattı.

 • Saat ve dakikalar metin içinde yazıyla da yazılabilir.
 – Saat yediyi on geçe eve geldi.
 – Beşe üç kala buluştuk.

3. BİRLEŞİK KELİMELERİN YAZIMI

a. Bitişik Yazılan Birleşik Kelimeler
 • Ses düşmesine uğrayan birleşik kelimeler bitişik yazılır.

 – Cumartesi (cuma + ertesi) bize gel.
 – Sütlaç (Sütlü + aş) en sevdiğim sütlü tatlıdır.

 • “Et-” ve “ol-” yardımcı eylemleriyle birleşirken ses düşmesine veya ses türe-
mesine uğrayan birleşik sözcükler bitişik yazılır.
 – Bu davranışınla beni kaybettin.
 – Babam yeni biçerdöver aldı.

 • Somut olarak yer bildirmeyen “alt, üst, üzeri” sözlerinin sona getirilmesiyle 
oluşan birleşik kelimeler bitişik yazılır.
 – Ayakaltında dolaşma.
 – Akşamüstü bize çaya gelin.

b. Bitişik Yazılan Birleşik Kelimeler
 • “Etmek, olmak, edilmek, eylemek” yardımcı fiilleriyle kurulan birleşik eylemler 

herhangi bir ses olayı olmazsa ayrı yazılır.
 – Teşekkür etmeyi bilmek gerek.
 – Dans ederek stres atar.

 • Birleşme sırasında kelimelerden hiçbiri veya ikinci kelimesi anlam değişikliği-
ne uğramayan birleşik kelimeler ayrı yazılır.
 – Uğur böceğini eline aldı.
 – Çörek otuyla yapılan börekleri çok severim.
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EDEBİYATIN TARİH VE DİN İLİŞKİSİ Fasikül  1
4. BAZI KELİME VE EKLERİN YAZIMI
 • Bağlaç olan “de/da” ayrı yazılır.

 – Bizimle sen de gel.
 – Annem de onun gibi düşünüyor.

 • Bağlaç olan “ki” ayrı yazılır.
 – Bir baktım ki köşeye çekilip uyumuş.
 – Sen ki benim en iyi dostumdun.

5. İKİLEMELERİN YAZIMI
 • İkilemeler ayrı yazılır. Aralarında hiçbir noktalama işareti kullanılmaz. 

 – Bu mücadeleyi omuz omuza verdik.
 – Onunla baş başa tartışın bu konuyu.

B. NOKTALAMA İŞARETLERİ
 • Duygu ve düşünceleri daha açık ifade etmek, anlaşılır kılmak için kullanılan işaretler-

dir. Belli başlı noktalama işaretleri ve işlevleri şunlardır:

1. NOKTA (.)
 • Nokta; cümlelerin sonuna, kısaltmaların sonuna, sayılardan sonra sıra bildirmek için, 

tarihlerin yazımında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur.
 – Bugünü de bitirdik.
 – Dr. Mehmet Bey de girecek ameliyata.
 – 1. soru hatalı gibi.
 – 24.11.1958’de doğdum.

2. VİRGÜL (,)
 • Virgül; birbiri ardına sıralanmış eş görevli sözcükler arasında, sıralı cümleleri birbi-

rinden ayırmada, cümle içinde ara söz veya cümleleri ayırmada, alıntı cümlelerden 
sonra, anlam karışıklığını gidermek için, hitap bildiren sözcüklerden sonra kullanılır.
 – Soğuktan, kardan, yağmurdan bıktık.
 – Eve geldi, odasına girdi.
 – İstanbul’u, aşık olduğum kenti, çok özledim.
 – Annem, bugünün işini yarına bırakma, der.
 – Hasta, doktordan izin istedi.
 – Sevgili arkadaşım,

3. NOKTALI VİRGÜL (;)
 • Noktalı virgül; cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak 

için, ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur.
 – Türkiye, Fransa, Özbekistan; Ankara, Paris, Taşkent
 – At ölür, meydan kalır; yiğit ölür, şan kalır.

4. İKİ NOKTA (:)
 • İki nokta; kendisiyle ilgili örnek verilecek, kendisiyle ilgili açıklama yapılacak cümle-

nin sonuna, karşılıklı konuşmalarda konuşan kişiyi belirten sözlerden sonra konur.
 – Bu yemeğe konulacak malzemeleri sıralayalım: kıyma, soğan, patates, salça ve 

çeşitli baharatlar.
 – Bu uygulamanın mantığı şu idi: Çocuklara kendi başlarına başarma duygusu 

aşılamak.
 – Ahmet Bey: İçeri girebilirsiniz.
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EDEBİYATIN TARİH VE DİN İLİŞKİSİ 10. Sınıf

Noktalama ve yazım kurallarını TDK Ya-
zım Kılavuzu’ndan daha detaylı bir şekilde 
öğrenebilirsiniz.

İPUCU

5. SORU İŞARETİ (?)
 • Soru işareti; soru eki veya sözü içeren cümlelerin sonuna, bilinmeyen ve kesin olma-

yan yer, tarih vb. gibi durumlar için kullanılır. 
 – Ne gün geleceklermiş bize?
 – 1516 (?) yılında doğan şair…
 – İstanbul’dan Ankara’ya üç saatte (?) gitmiş.

6. Ünlem İşareti (!)
 • Ünlem işareti; sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümle veya 

ibarelerin sonuna ve seslenme bildiren sözlerin sonunda kullanılır.
 Hava çok sıcak!
 Vah! Çocuk nasıl da korkmuş!
 Ayy, bu da ne böyle!
 Heyy! Çabuk buraya gel!
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EDEBİYATIN TARİH VE DİN İLİŞKİSİ Fasikül  1
1. Tarih bilimi en çok neyle ilgilenir?
 
 
2. Edebiyat bilimi en çok neyle ilgilenir? 
 
 
3. Edebiyatımızda ilk tarihi romanla ilgili kısa bir bilgi veriniz. 
 
 
4. Edebiyat ve din ilişkisinden kısaca söz ediniz. 
 
 
5. Sözlü  edebiyat ürünlerini sayınız. 
 
 
6. İlk yazılı edebiyat ürününün adını yazınız. 
 
 
7. Geçiş Dönemi eserlerindeki temaları yazınız. 
 
 
8. Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı dönemlerinden kısaca söz ediniz. 
 
 
9. Türklerin kullandığı alfabelerin adlarını veriniz. 
 
 
10. Uygur alfabesinden kısaca söz ediniz.
 
 
11. Arap alfabesinden kısaca söz ediniz.
 
 
12. Lâtin alfabesinden kısaca söz ediniz.
 
 
13. Ayrı yazılan birleşik sözcüklere üç örnek veriniz.
 
 
14. Bitişik yazılan birleşik sözcüklere üç örnek veriniz.
 
 
15. Soru işareti, üç nokta, noktalı virgül hakkında kısaca bilgi veriniz. 
 

 

Aşağıdaki soruları kısaca yanıtlayınız.A
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EDEBİYATIN TARİH VE DİN İLİŞKİSİ 10. Sınıf

1. Edebiyat biliminin tarihle sıkı bir ilişkisi vardır (      ) 

2. Edebiyat bilimi, din ile ilişkili değildir. (      ) 

3. İlk tarihi eser “Letaif-i Rivayat” adlı seride bulunan bir uzun hikâyedir. (      ) 

4. İslamiyet öncesi Türk edebiyatı, sözlü ve yazılı dönem olarak iki grupta incelenir. (      ) 

5. İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatı; divan, halk ve anonim olarak üç grupta incelenir. (      ) 

6. Tanzimat Dönemi 1860 yılında başlamış, bu dönemde edebiyatımız Batı etkisine girmiştir. (      ) 

7. Savlar, günümüzdeki atasözlerinden oluşur. (      ) 

8. Yazılı edebiyatta önemli bir edebî ürün verilmemiştir. (      ) 

9. İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatı döneminde Türk dili hiç değişmemiş, yabancı dillerin etkisine girmemiştir. (      ) 

10. Servetifünun Dönemi’nde “sanat için sanat anlayışı” benimsenmiştir. (      ) 

11. Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem Millî Edebiyat sanatçılarıdır. (      ) 

12. Türklerin kullandığı alfabeler arasında Yunan alfabesi de vardır. (      ) 

13. Dizelerin büyük harfle başlaması gerekmez. (      ) 

14. Sayılar ayrı yazılır. (      ) 

15. Soru işareti, bilinmeyen ve kesin olmayan durumlarda da kullanılır. (     ) 

Aşağıdaki cümleler;  DOĞRU ise D  YANLIŞ  ise Y  şeklinde işaretleyiniz.B
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DESTAN - EFSANE Fasikül  2
DESTANLAR - EFSANELER
 • Milletleri  derinden etkileyen tarihi ve sosyal olayları anlatan çoğunlukla manzum şe-

kilde olan edebi eserlere “destan” denir.
 • Destanlar, henüz aklın ve bilimin toplum hayatına tam anlamıyla hakim olmadığı ilk 

çağlarda ortaya çıkmış sözlü edebiyat ürünleridir. 
 • Destanlar ve destansı öyküler, ilk çağlardan beri dünyanın her yerinde gelenekleri 

sonraki kuşaklara aktarmak için kolektif olarak yaratılmış edebi biçimlerdir.
 • Destanlar, efsanelerden sonra bilinen en eski edebiyat türüdür. Yunanca “espos” söz-

cüğünden gelmektedir. Destanlar; mitoloji, efsane, folklor ve tarihi ögeler içerir.
 • Destanlar, zaman ve mekan içinde iradesini elinde tutan “kahraman bilge” kişilikle-

rin efsanevi ve gerçek hayat hikâyeleri etrafında oluşmuş uzun, didaktik hikâyeler-
den oluşur.

 • Destanlar, tarihsel olaylara bağlı olmakla birlikte, tarih sayılmayan Türk edebiyatın-
da ozanların kopuz denen saz eşliğinde söyledikleri toplumun ortak hayat görüşünü 
yansıtan edebi eserlerdir.

 • Deprem, bulaşıcı hastalık, kuraklık, kıtlık, yangın gibi doğal afetlerin; göçler, savaşlar 
ve istilalar gibi önemli olayların toplum vicdanında derin yankılar uyandırması, des-
tanların oluşumunda etkili olmuştur.

Destanların Genel Özellikleri
 • Anonimdirler, halkın ortak belleğinin ürünleridir.
 • Genellikle şiir şeklindedir.
 • Tarihi ve sosyal olaylardan beslenir.
 • Olağan ve olağanüstü olaylar iç içedir.
 • Genellikle yiğitlik, aşk, dostluk, ölüm ve yurt sevgisi temaları işlenir.

Destanların Oluşumu
 • Destanlar “doğuş, yayılma ve yazılış safhası” olmak üzere üç şekilde gruplanır.

a. Doğuş Safhası
 • Bu safhada ulusların yaşamında iz bırakan tarihi ve sosyal olaylar ve bu olayların için-

de yüceltilmiş efsanevi kahramanlar görülür.

b. Yayılma Safhası
 • Bu safhada söz konusu olay ve kahramanlıklar, sözlü gelenek yoluyla yayılarak ne-

silden nesile geçer.

c. Yazıya Geçirme (Derleme) Safhası
 • Bu safhada sözlü gelenekte yaşayan destanı güçlü bir şair, bir bütün hâlinde derle-

yip manzun olarak yazıya geçirir. Çoğu zaman bu destanları kimin yazıya geçirdiği 
belli değildir.

Destan Türleri
 • Destanlar “doğal” ve “yapma” destanlar olarak ikiye ayrılır.

a. Doğal (Sözlü) Destanlar
 • Toplumun ortak malı olan ve birtakım olaylar sonucu kendiliğinden oluşan destanlar-

dır. Bu tür destanların söyleyeni belli değildir.
 • Bu destanlar, henüz yazının bulunmadığı ve yaygınlaşmadığı bir kültürde doğup ku-

şaktan kuşağa sözlü olarak aktarıldıktan sonra yazıya geçirilmiştir.
 • Doğal destanlar, ozan ve şarkıcıların değişik zamanda söylediği şarkı ve şiirlerin bü-

tünleşerek işlenmesiyle oluşturulur. Örnek olarak “Oğuz Kağan Destanı” verilebilir.
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DESTAN - EFSANE 10. Sınıf

b. Yapma (Edebi) Destanlar
 • Bir şairin toplumu etkileyen herhangi bir olayı, doğal destanlara benzeterek söyleme-

si sonucu oluşan destanlardır. Bunlar, belli bir yazar tarafından eski örneklere uygun 
olarak ve okunmak üzere kaleme alınmış destanlardır. Örnek olarak Fazıl Hüsnü Dağ-
larca’nın “Üç Şehitler Destanı” verilebilir.

DÜNYA EDEBİYATINDA DESTAN
 • Dünya edebiyatında doğal destan olarak özellikle “Gılgamış” destanı ile “İlyada ve 

Odysseia” destanı öne çıkmaktadır.
 • Bilinen en eski destan olan “Gılgamış” destanı M.Ö 3000 yıllarında Mezopotamya’da 

ortaya çıkmıştır. Eski Yunan Tarihçisi Homeros’un aktardığı destanlar olarak bilinen 
“İlyada ve Odysseia”nın ise MÖ. 11 ve 12. yüzyıllarda geçtiği sanılmaktadır. Özellik-
lere Odysseia, Yunan tregedyası ve Batı edebiyatının önemli kaynağıdır.

 • Bazı ulusların kendi tarihlerini anlatan önemli doğal destanları vardır. Hindistan’da 
“Mahabbarata, Ramayana” 

 Almanya’da “Nibelungen”
 Fin destanı “Kalevala”
 İran edebiyatında “Şehname”
 Yunan edebiyatında “İlyada ve Odysseia” destanları bunlar arasında yer alır.

a. Mahabbarata
 • Hindistan’in iki büyük destanından biridir. Dinsel içeriğinin yanı sıra yüksek edebi  ni-

teliğiyle de değer taşır.
 • “Kaurava ve Pandava” aileleri arasındaki egemenlik mücadelesini anlatan bir kahra-

manlık öyküsüne, bu öykü etrafında gelişen efsanelere ve didaktik anlatıya yer verir.

b. Ramayana
 • Bir hint destanı olan Ramayana, 24 bin kıtadan meydana gelir. 
 • Kahramanı Rama’nın hikâyesini anlatır. Rama, prensin kızı Sita ile evlenmek ister. 

Prens, kızına Tanrı Şiva’nın yayını çekebilecek savaşçıya vereceğine söz vermiştir. 
Bu savaşçı başka şehirde tutulmaktadır. Dönüşünde Rama, onun mirasçısı olacaktır. 
Bu anlaşma, kralın ikinci karısı tarafından kabul edilemez. Rama, nişanlısı, kardeşi 
sürülür. Hepsi Hindistan’ı kaplayan büyük ormana yola çıkarlar, devlerle çarpışıp bir-
çok felakete uğrarlar. Seylan’ın dev kralın eline düşen Sita’yı kurtarmak için Seylan’la 
Hindistan arasında deniz üzerinde bir köprü kurulur. Sita, türlü deneyimlerden sonra 
Rama’yla evlenir.

c. Nibelungen
 • Olaylar Ren nehri kıyısında eski Worms şehri civarında geçer. 
 • Destanda “Pagan” inançları ile birlikte Hristiyan inançları ve törenleri de bulunmak-

ta ve “kral - senyör - vassal” ilişkisi de destanın Orta Çağ’a ait izler taşıdığını göster-
mektedir.

 • Destan, 1200 yıllarında Güney Almanya’da yazılmış ünlü bir halk destanıdır. 
 • “Siegfield’in Ölümü” ile “Krimhilde’nin Öç Alması” adlı iki büyük bölümden meydana 

gelmiştir.
 • Almanların bu ünlü destanında mitoloji yanında, tarih de yer alır. Hunların Burgundları 

ortadan kaldırdıkları tarihi bir olaydır.
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DESTAN - EFSANE Fasikül  2
d. Kalevala Destanı

 • Kalevala, Elias Lönnrot’un 19. yüzyılda Fin halk hikâyelerinden derleyerek kaleme al-
dığı epik bir eserdir. Finlerin ulusal bir destanı olan Kalevala, aynı zamanda Fin ede-
biyatının en önemli eserlerindendir.

 • Destan 1917’de Finlandiya’nın Rusya’ya karşı bağımsızlığını ilan etmesi ardından ül-
kede yükselen milliyetçilik döneminde kaleme alınmıştır.

 • Kalevala’nın kelime anlamı “Kalvevala’nın diyarı”dır. Destan 50 bölüme ayrılmış, top-
lam 22795 dizeden oluşmuştur.

e. Şehname

 • Bu destan epik mesnevi şeklinde yazılmıştır. Eski İran - Turan hükümdarlarının efsa-
nevi ve çok maceralı tarihlerini, cihangirliklerini anlatmıştır.

 • Destanda en çok eski İran - Turan (Fars - Türk) Savaşları ve ilişkileri üzerinde duru-
lur. Türk Kağan (Saka) Alp Er Tunga (bu destanda Efrasiyab) Şehname’nin baş kişi-
lerinden biridir.

 • Bu destanda İran’a ait olan her şeyin iyi, üstün ve eşsiz tutulduğu görülür. Çünkü Fir-
devsi büyük bir milliyetçidir. Bu yüzden bu eser, İran kültür ve medeniyetinin temel 
taşı olmuştur.

 • Firdevsi, 10. yüzyılda İran’ın Tus bölgesinde yaşamış, en büyük İran şairi kabul edilir.

 • İran’ın İslamlıktan önceki uzun ve efsanelerle dolu tarihini incelemiş, eski Hint - Pers 
kaynaklarına bağlı İran mitologyasını göz önüne almış ve özellikle halkın yaşattı-
ğı efsane, menkıbe, rivayetleri toplayıp düzenleyerek 60 bin beyitlik Fars destanı 
“Şehname”yi oluşturmuştur.

 • Şehname, o devrin İran Hükümdarı Türk soyundan Gazneli Mahmut’a sunulmuştur.

 • Sultan Mahmut, bu eseri yazması için Firdevsi’yi maddi ve manevi, her bakımdan 
desteklemiştir.

f. İlyada ve Odysseia

 • İlyada ve Odysseia, eski Yunan edebiyatının iki büyük destanıdır. 

 • Sözlü edebiyat geleneğinin ürünü olan bu destanların MÖ. 9 ya da 8. yüzyılda yaşa-
mış olan Homeros’un olduğu kabul edilir.

 • Her iki eser de klasik Yunan kültürüne etkileriyle Batı edebiyatının temel kaynakla-
rı sayılır.

 • Eserlerde kullanılan dil, bu destanların Miken uygarlığının çöküşünden ve Anadolu’da 
ilk İyon kentlerinin kurulduğu MÖ 1000’den çok sonraları kaleme alındığını gösterir. 
Odysseia’da değinilen Fenike ticareti MÖ. 900’e denk düşer. İlyada’da savaşan zırhlı 
piyade birlikleri Yunan tarihine göre MÖ. 8. yüzyılda oluşturulmuştur.

 • İlyada destanı, Yunanlıların en büyük savaşçısı Akhilleus’un etrafında döner.

 • Odysseia destanında Kral Odysseus’un Troya Savaşı’ndan sonra kendi ülkesine, İt-
hake kentinden dönerken 10 yıl boyunca geçirdiği mücadeleler ve üstesinden geldiği 
zorluklar anlatılır.

ÖRNEKTİR
 • M

UBA YAYIN
LARI



T
Ü

R
K

 D
İL

İ 
V

E 
ED

EB
İY

A
T

I

-6-

DESTAN - EFSANE 10. Sınıf

RAMAYANA DESTANI
	 Valmîki	ormanda,	nehir	kenarında	dolaşırken,	çimlerin	üzerinde	neşeyle	şarkı	söy-
leyen,	hoplayıp	zıplayan	bir	çulluk	çifti	görür.	Aniden	kötü	kalpli	bir	avcı	çıkagelir	ve	erkek	
kuşu	okuyla	öldürür.	Kuş	kanlar	içinde	yerde	çırpınırken,	onun	eşi	feryat	figan	ederek	
ağlamaya	başlar.	Valmîki	çok	kederlenir	ve	avcıya	beddua	okur.	Ancak	okuduğu	bu	la-
netin	sözleri	bir	beyit	hâlini	alır.	Sonra	tanrı	Brahma	ortaya	çıkarak	şaire,	aynı	şiir	ölçü-
süyle	Râma’nın	yaptıklarının	anlattırır.”

1. Kitap: Bâla-kânda (Râma’nın Gençliği)
	 Koşala	ülkesinde,	Ayodhya	şehrinde,	güçlü	ve	bilge	kral	Draşatha	hüküm	sürmek-
tedir.	O,	uzun	zamandır	çocuk	sahibi	olamamaktadır.	Bir	at	kurbanı	töreni	(Aşvamedha)	
düzenlemeye	karar	verir.	Ermiş	Rshyaşrnga	bu	büyük	töreni	düzenlemekle	sorumludur.	
Onun	kurban	törenleri	çocuk	sağlama	açısından	çok	etkilidir.	Bu	sıralarda,	gökteki	tanrı-
lar	da	şeytan	Râvana’dan	şikâyetçidirler.	Hepsi	Vishnu’ya	dönerek,	ondan,	insan	kılığına	
girip	Râvana’yı	öldürmesini	rica	ederler.	Vishnu	kabul	eder	ve	dünyaya	Daşaratha’nın	
oğlu	olarak	doğar,	Böylece	at	kurbanından	sonra,	kral	Daşaratha’nın	üç	karısı	ona	dört	
çocuk	doğurur.	Kausalyâ	Vishnu’nun	bedenine	girdiği	Râma’yı,	Kaikeyî	Baharatay’ı,	Su-
mitrâ	da	Lakshmana	ve	Şatrughna’yı	doğurur.	Bu	dört	prensten	en	büyüğü	olan	Râma,	
babasının	en	gözde	evladı	olur.	Lakshmana	da	ağabeyine	çok	bağlıdır.	Onun	istediği	
her	şeyi	yerine	getirir.
	 Çocuklar	büyüyüp	birer	yetişkin	olduklarında	ermiş	Vişvamitra,	Daşaratha’nın	sa-
rayına	gelir,	Râma	ve	Lakshmana	onunla	birlikte	şeytanları	öldürmeye	giderler.	Çünkü	
ermiş,	bunlara	sihirli	silahlar	vermiştir.	Vişvâmitra,	öte	yandan,	Videha	kralı	Canaka’nın	
sarayındaki	prenslere	de	yardımcı	olmaktadır.	Bu	kralın	Sîtâ	adında	bir	kızı	vardır.	Bu	
kız	sıradan	bir	ölümlü	değildir.	Çünkü,	kral	sabanla	tarlayı	sürerken,	topraktan	çıkmıştır	
ve	bu	yüzden	ona	“saban	izi”	anlamında	Sîtâ	denmiştir.	Canaka,	onu	kızı	olarak	kabul	
etmiş	ve	öyle	büyütmüştür.	Kral	kendi	kendine	bir	söz	vermiştir.	Bu	söze	göre	kızını,	yayı	
geren	kişiye	verecektir.	Birçok	prens	yayı	germeyi	dener	ama	başaramaz.	Râma	ise	
yayı	hemen	gerer,	hatta	yayı	ikiye	böler.	Kral	kızını	ona	verir	büyük	kutlamalarla	Râma	
ve	Sîtâ	evlenirler.	Uzun	yıllar	birlikte	mutlu	yaşarlar.
 2. Kitap: Ayodhya-kanda (Ayodhya’da) 
 Daşaratha	yaşlanmaya	başladığını	 fark	ettiğinde	en	sevdiği	oğlu	Râma’yı	 tah-
ta	geçirmeye	karar	verir.	Bunun	için	ermiş	Vasistha’ya	taç	giyme	töreniyle	ilgili	gerek-
li	hazırlıkları	da	yaptırtır.	Bu	gelişmeleri	izleyen	kraliçe	Kaikeyî’nin	kambur	hitmetçisi,	
hanımını,	kendi	oğlu	Bharata’yı	tahta	aday	göstermesi	için	kışkırtır.	Kral	daha	önce	ka-
rısına,	iki	isteğini	yerine	getireceğine	dair	söz	vermiştir.	Kaikeyî	kocasının	bu	zaafından	
yararlanarak	ondan,	Râma’yı	on	dört	yıl	için	sürgüne	göndermesini	ve	oğlu	Bharata’yı	
tahta	geçirmesini	ister.	Kralın	bu	duruma	çok	canı	sıkılır;	Ama	Râma,	babasının	verdi-
ği	sözün	yerine	gelebilmesi	için	sürgüne	gitmekte	bir	an	bile	tereddüt	etmez.	Annesi	
Kausalyâ	ve	öteki	kardeşi	Lakshmana,	onun	alıkoymak	için	çok	saba	sarf	ederler	ama	
başaramazlar.	O,	babasının	sözüne	sadık	kalması	için	uğraşmanın,	kendisi	için	en	bü-
yük	görev	olduğunu	söyleyerek,	sürgüne	gitmekte	ısrar	eder.	Karısı	Sîtâ’ya	da	hemen	
ormana	sürgüne	gitmeye	karar	verdiğini	haber	verir.	Ona,	Bharata’ya	dostça	davran-
masını,	Daşaratha’nın	sarayında	erdemli	ve	iffetli	bir	yaşam	sürdürmesini,	babasına	ve	
annelerine	itaatle	hizmet	etmesini	öğütler.	Ancak	Sîtâ,	hiçbir	gücün	kendisini,	kocasını	
izlemekten	alıkoyamayacığını	söyler	ve	bir	kadının	görevlerini	çok	çarpıcı	sözlerle	dile	
getirerek	itiraz	eder.
	 Râma	onun	niyetinden	caydırmak	için,	orman	yaşamının	tehlikelerini	ve	korkunçlu-
ğunu	anlatır.	Ancak	o,	kararında	ısrar	eder	ve	Sâvitrî’nin,	kocası	Satyavat’ı	izlediği	gibi,	
kendisinin	de	onu	izleyeceğini	söyler.
	 Bunun	üzerine	Râma,	Sîtâ’nın	kendisiyle	ormana	gelmesine	razı	olur.	Tabii	sadık	
Lakshmana	da	onlarla	gelmektedir.	Ağaç	kabuklarından	yapılmış	elbiselerle	herkesin	
hayran	bakışları	altında	üç	kahraman	sürgün	yolculuğuna	çıkar.	
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DESTAN - EFSANE Fasikül  2
İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK DESTANLARI

Yaratılış Destanı
 • Yaratılış efsanesi Türklerin başlangıç dönemine ait bir üründür. Bu efsanede; dünya-

nın nasıl yaratıldığı, insanların nasıl meydana geldiği Tanrı ile şeytan arasındaki iliş-
ki, şeytanın kötü ruhu temsil ettiği, gücünün Tanrı gücü karşısında nasıl etkisizleştiği 
anlatılmaktatır.

“Daha hiçbir şey yokken Tanrı Karahan’la su vardı. Karahan’dan başka gören sudan baş-
ka görülen yoktu. Karahan yalnızlıktan sıkılıp “Ne yapacağım?” diye düşünürken su dal-
galandı. Sudan “Ak Ana” çıktı. Ak Ana Karahan’a “Yarat!” dedi, tekrar suya daldı. Bunun 
üzerine Karahan, “kişi”yi yarattı...” 
 • Yukarıdaki parça Yaratılış destanından alınmış küçük bir bölümdür.

SAKA DEVRİ DESTANLARI

a. Alp Er Tunga Destanı
 • MÖ 7. yüzyılda Türk - İran Savaşlarıyla ünlenmiş, İran ordularını defalarca yenmiş bir 

Türk hükümdarını anlatır. Bu hükümdar daha sonra İranlılarca hile ile öldürülmüştür. 
Onun İran destanlarındaki adı “Afrasiyap”tır.

 • Al Er Tunga’nın ölümünde söylenmiş bir sagu “Divan-i Lügati’t Türk”te bulunmuştur.

b. Şu Destanı
 • “Şu” adındaki bir hükümdarın Büyük İskender’in Türk illerine yürüyüşü sırasında onun-

la yaptığı savaşları anlatır. Sonunda Şu, İskender’le anlaşır ve Balasagun yöresine 
yerleşir.

 • Bu destan, bazı Türk boylarının adlarının nereden geldiğini açıklamak bakımından 
önemlidir.

 •

HUN - OĞUZ DESTANLARI

a. Oğuz Kağan Destanı
 • Oğuz Kağan adlı bir hükümdarın savaşlarının anlatıldığı en önemli Türk destanların-

dandır.
 • MÖ. 2. yüzyılda doğmuştur. Bu eser, Oğuz Kağan’ın halkına bazı hedefler gösterme-

si bakımından önemlidir.
“Ay Kağan’ın yüzü gök, ağzı ateş, gözleri ela, saçları ve kaşları kara perilerden daha gü-
zel bir erkek evladı oldu. Bu çocuk annesinden ilk sütü emdikten sonra konuştu ve çiğ et, 
çorba ve şarap istedi. Kırk gün sonra büyüdü ve yürüdü.
 • Yukarıdaki parça destanın bir bölümüdür.

b. Attila Destanı
 • Batı Hun Hükümdarı Attila’nın fetihleri etrafında oluşturulmuştur. MS. 5. yüzyılda Av-

rupa’ya korkulu yıllar yaşatan Attila, Rusya’dan Fransa’ya kadar bütün Avrupa’yı al-
mış, Roma’ya kadar uzanmıştır.

 • Evlendiği gece çok içtiği için burun kanamasından ölmüştür.
 • Destanda onun ölümüyle ilgili söylenen ağıtta bir ölüm feryadı değil, kahramanlık an-

latılmaktadır.
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DESTAN - EFSANE 10. Sınıf

GÖKTÜRK DESTANLARI

a. Bozkurt Destanı
Destanın konusu yok olma felaketine uğrayan Gök-Türk soyunun yeniden dirilip çoğalma-
sında bir Bozkurt’un anne kurt olarak etkili olmasıdır.
“Hunların bir boyu olan ve adına Aşine denilen Türk boyu Hazar Denizi’nin batı tarafla-
rında yerleşmişti. Türklerin ilk atası olarak biliniyordu. Rahat ve huzur içinde otururlarken 
bir gün ansızın düşmanların baskınına uğradılar. Baskının sonunda kimse sağ kalmadı.” 
 • Destanla ilgili üç farklı söyleyişten üçüncüsünden alınan bir bölümdür.

b. Ergenekon Destanı
 • Düşmanları tarafından yenilen Türkler, yok olma aşamasına gelmişlerdir. Düşmanın 

elinden kaçabilen iki aile, yolu izi olmayan Ergenekon’a gelmiş, orada çoğalıp dört 
yüzyıl kalıp önlerinde yol almalarını engelleyen bir demir dağı eritip Ergenekon’dan 
çıkmışlardır. Atalarının düşmanlarını yenip Gök-Türk Devleti’ni kurmuşlardır.

 • Destanın en önemli özelliği tarihle gösterdiği benzerliktir. Türklerin demiri işleyen ilk 
kavimlerden olması da önemlidir.

UYGUR DESTANLARI

A. Türeyiş Destanı
 • Destana göre eski Hun hükümdarının iki kızı vardı. Hükümdar, kızlarının Tanrılarla ev-

lenmesini istiyordu. Bu yüzden onları insanlardan uzak bir yere bıraktı. Tanrı nihayet 
Bozkurt şeklinde geldi ve kızlarla evlendi. 

 • Bu evlenme sonucunda Bozkurt ruhu taşıyan Uygur kızların çocukları doğdu.

b. Göç Destanı
 • Uygur hükümdarlarının Çinlilerle savaşmamak için Çin prensiyle evlenmek istemesi 

ve Çinlilerin bu prenses karşılığında Türkçede kutsal sayılan bir taşı almalarını anla-
tır. Taş, Çinlilere verilince Uygur ülkesine felaket çöker.

 • Uygur halkı Beş balıg denilen yere yerleşir.
 • Destanın en önemli özelliği “değersiz bir taş parçasının bile hiçbir şey uğruna düşma-

na verilemeyeceği” inancını anlatmasıdır.

ERGENEKON DESTANI
	 Türk	illerinde	Türk	oku	ötmeyen,	Türk	kolu	yetmeyen,	Türk’e	boyun	eğmeyen	bir	
yer	yoktu.	Bu	durum	yabancı	kavimleri	kıskandırıyordu.	Yabancı	kavimler	birleştiler,	
Türklerin	üzerine	yürüdüler.	Bunun	üzerine	Türkler	çadırlarını,	sürülerini	bir	araya	topla-
dılar;	çevresine	hendek	kazıp	beklediler.	Düşman	gelince	vuruşma	da	başladı.	On	gün	
savaştılar.	Sonuçta	Türkler	üstün	geldi.	
	 Bu	yenilgileri	üzerine	düşman	kavimlerin	hanları,	beyleri	av	yerinde	toplanıp	ko-
nuştular.	Dediler	ki:	“Türkler’e	hile	yapmazsak	halimiz	yaman	olur!”
	 Tan	ağaranda,	baskına	uğramış	gibi,	ağırlıklarını	bırakıp	kaçtılar.	Türkler,	“Bunların	
gücü	tükendi,	kaçıyorlar”	deyip	artlarına	düştüler.	Düşman,	Türkler’	görünce	birden	dön-
dü.	Vuruşma	başladı.	Türkler	yenildi.	Düşman,	Türkleri	öldüre	öldüre	çadırlarına	geldi.	
Çadırlarını,	mallarını	öyle	bir	yağmaladılar	ki	tek	kara	kıl	çadır	bile	kalmadı,	büyüklerin	
hepsini	kılıçtan	geçirdiler,	küçükleri	tutsak	ettiler.
	 O	çağda	Türklerin	başında	İl	Kağan	vardı.	İl	Kağan’ın	da	birçok	oğlu	vardı.	Ancak	
bu	savaşta	biri	dışında	tüm	çocukları	öldü.	Kayı	(Kayan)	adlı	bu	oğlunu	o	yıl	da	sağ	
kalmıştı.	Kayı	ile	Tokuz	Oğuz	tutsak	olmuşlardı.	On	gün	sonra	ikisi	de	karılarını	aldı-
lar,	atlarına	atlayarak	kaçtılar.	Türk	yurduna	döndüler.	Bu	arada	düşmandan	kaçıp	ge-
len	develer,	atlar,	öküzler,	koyunlar	buldular.	Oturup	düşündüler:	“Dört	bir	yan	düşman	
dolu.	Dağların	içinde	kişi	yolu	düşmez	bir	yer	izleyip	yurt	tutalım,	oturalım.”	Sürülerini	
alıp	dağa	doğru	göç	ettiler.
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ERGENEKON DESTANI (devamı)
	 Geldikleri	yoldan	başka	yolu	olmayan	bir	yere	vardılar.	Bu	tek	yol	da	öylesine	sarp	
bir	yoldu	ki	deve	olsun,	at	olsun	güçlükle	yürürdü;	ayağını	yanlış	yere	bassa,	yuvarlanıp	
paramparça	olurdu.
	 Türklerin	vardıkları	ülkede	akarsular,	kaynaklar,	türlü	bitkiler,	yemişler,	avlar	vardı.	
Böyle	bir	yeri	görünce,	ulu	Tanrı’ya	şürkettiler.	Kışın	hayvanlarının	etini	yediler,	yazın	
sütünü	içtiler.	Derisini	giydiler.	Bu	ülkeye	“Ergenekon”	dediler.
	 Zaman	geçti,	çağlar	aktı;	Kayı	ile	Tokuz	Oğuz’un	birçok	çocukları	oldu.	Kayı’nın	
çok	çocuğu	oldu,	Tokuz	Oğuz’un	daha	az	oldu.	Kayı’dan	olma	çocuklara	Kayat	dediler.	
Tokuz’dan	olma	çocukların	bir	bölümüne	Tokuzlar	dediler,	bir	bölümüne	de	Türülken.	
Yıllar	yılı	yılı	bu	iki	yiğidin	çocukları	Ergenekon’da	kaldılar;	çoğaldılar,	çoğaldılar,	çoğal-
dılar.	Aradan	dört	yüz	yıl	geçti.
	 Dört	yüz	yıl	sonra	kendileri	ve	sürüleri	o	denli	çoğaldı	ki	Ergenekon’a	sığamaz	ol-
dular.	Çare	bulmak	için	kurultay	topladılar.	Dediler	ki:	“Atalarımızdan	işittik;	Ergenekon	
dışında	geniş	ülkeler,	güzel	yurtlar	varmış	Bizim	yurdumuz	da	eskiden	o	yerlerde	imiş.	
Dağların	arasını	araştırıp	yol	bulalım.	Göçüp	Eregnekon’dan	çıkalım.	Ergenekon	dışında	
kim	bize	dost	olursa	biz	de	onunla	dost	olalım,	kim	bize	düşman	olursa	biz	de	onunla	
düşman	olalım.
	 Türkler,	kurultayın	bu	kararı	üzerine,	Ergenekon’dan	çıkmak	için	yol	aradılar;	bula-
madılar.	O	zaman	bir	demirci	dedi	ki:	“Bu	dağda	bir	demir	madeni	var.	Yalın	kat	demire	
benzer.	Demirini	eritsek,	belki	dağ	bize	geçit	verir.	Gidip	demir	madenini	gördüler.	Da-
ğın	geniş	yerine	bir	kat	odun,	bir	kat	kömür	dizdiler.	Dağın	altını,	üstünü,	yanını,	yönünü	
odun-kömürle	doldurdular.	Yetmiş	deriden	yetmiş	büyük	körük	yapıp,	yetmiş	yere	koy-
dular.	Odun	kömürü	ateşleyip	körüklediler.	Tanrı’nın	yardımıyla	demir	dağ	kızdı,	eridi,	
akıverdi.	Bir	yüklü	deve	çıkacak	denli	yol	oldu.
	 Sonra	gök	yeleli	bir	Bozkurt	çıktı	ortaya,	nereden	geldiği	bilinmeyen.	Bozkurt	gel-
di,	Türk’ün	önünde	dikildi,	durdu.	Herkes	anladı	ki	yolu	o	gösterecek.	Bozkurt	yürüdü;	
ardından	da	Türk	milleti.	Ve	Türkler,	Bozkurt’un	önderliğinde,	o	kutsal	yılın,	kutsal	ayı-
nın,	kutsal	gününde	Ergenekon’dan	çıktılar.
	 Türkler	o	günü,	o	saati	iyi	bellediler.	Bu	kutsal	gün,	Türklerin	bayramı	oldu.	Her	yıl	
o	gün	büyük	törenler	yapılır.	Bir	parça	demir	ateşte	kızdırılır.	Bu	demiri	önce	Türk	kağa-
nı	kıskaçla	tutup	örse	koyar,	çekiçle	döver.	Sonra	öteki	Türk	beyleri	de	aynı	işi	yaparak	
bayramı	kutlarlar.
	 Ergenekon’dan	çıktıklarında	Türklerin	kağanı,	Kayı	Han	soyundan	gelen	Börteçine	
(Bozkurt)	idi.	Börteçine	bütün	illere	elçiler	gönderdi;	Türklerin	Ergenekon’dan	çıktıklarını	
bildirdi.	Ta	ki,	eskisi	gibi,	bütün	iller	Türklerin	buyruğu	altına	girene	kadar	bunu	kimi	iyi	
karşıladı,	Börteçine’yi	kağan	bildi;	kimi	iyi	karşılamadı,	karşı	çıktı.	Karşı	çıkanlarla	sa-
vaşıldı	ve		Türkler	hepsini	yendiler.	Türk	Devleti’ni	dört	bir	yana	egemen	kıldılar.	

İSLAMİYET SONRASI TÜRK DESTANLARI

1. Manas Destanı (Kazak - Kırgız)
 • 11 ve 12. yüzyıllarda Kırgız Türkleri arasında oluşmaya başlayan bu destan kısa sü-

rede geniş bir coğrafyaya yayılmıştır.
 • Destanda “Manas” adlı bir yiğit kişinin kafirlerle savaşı anlatılır.
 • Eski Türk destanlarının izlerini taşıyan Manas destanı, Kırgız Türkçesiyle oluşturul-

muştur.
 • Manas destanını Rus bilgini Roclloff, Kırgız Türklerinin ağzından derlemiştir.
 • Tamamı manzum olan Manas destanı, dünyanın en uzun destanıdır ve 400 bin mıs-

radan fazladır.
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2. Cengiz Han Destanı (Türk - Moğol)
 • Bu destan, 13. yüzyılda Orta Asya’da yaşayan Türk boyları arasında oluşmuştur. 
 • Destanda Moğol hükümdarı Cengiz Han’ın yaşamı, kişiliği ve fetihleri anlatılır. Orta 

Asya’da yaşayan Türkler, özellikle de Bozkurt, Kazak ve Kırgız Türkleri, Cengiz des-
tanını çok severek günümüze kadar yaşatmışlardır.

 • Cengiz Han destanında, Cengiz bir Türk kahramanı olarak kabul edilmekte, Türk ta-
rihi şeklinde anlatılmaktadır.

3. Timur ve Edige Destanı
 • Edige destanı, 15. yüzyılda yaşamış bir tarihi kişilik olan Nogay boylarından Edige’nin 

kahramanlıkları etrafında oluşmuştur.
 • Destanda Altınordu hükümdarı Toktamış Han ile Edige arasındaki mücadeleleri an-

latılır.  Edige, Timur’un kızını ve bazı askerlerini kaçıran ve herkese meydan okuyan 
Kare Tiyin’i öldürür ve Timur’un gözüne girer. Timur’un yardımıyla Toktamış üzerine 
sefer düzenlenir ve kazanılır, Altınordu Hanlığı yıkılır.

 • Sonunda Edige, Nogay halkının başına geçer, han olur. 
 • Bu destan, Noğay ve Kıpçak Türkleri arasında yayılmıştır.

4. Karahanlı Dönemi - Saltuk Buğra Han Destanı
 • 13. yüzyılda Balkan coğrafyasında yaşadığı anlaşılan Sarı Saltuk’un yaşamını, İslami-

yet’i yaymak için yaptığı mücadeleleri anlatan bu destan, bir halk hikâyesi özelliği taşır.
 • Akıcı bir dille yazılan bu destanın yazarı Ebü’l Hayr Rumi, Şehzade Cem’in isteği üze-

rine söylentileri toplamış ve bu destanı oluşturmuştur.
 • Destanda Sarı Saltuk, Müslümanlığı yaymak için her şeyi yapar, Avrupa dillerini, din-

lerini bilginler kadar bilir, türlü hile ve oyunla şehirlere, saraylara, kiliselere girer, kili-
selerde vaaz verir, yabancı dinden olanları Müslüman yapar.

5. Selçuklu - Beylikler - Osmanlı Dönemleri 

a. Seyid Battal Gazi Destanı
 • Battalname’de, 9. yüzyılda Müslüman Türk ve Arapların Anadolu’ya yaptıkları akınları 

ve Bizanslılarla çarpışmaları anlatılır. 
 • Bu destanın asıl kahramanı, soyu Peygamber’e dayandırılan Battal Gazi ile Malatya 

Beyi Ömer’dir.
 • “Battal” Arap dilinde “kahraman” demektir. Battal Gazi, Arap kahramanına verilen 

unvandır.
 • Battal Gazi destanı Türkleştirilmiş, önceki destan epizotlarıyla zenginleştirilmiş, an-

latım geleneği içine alınmıştır.
 • 12 ve 13. yüzyıllarda “Battalname” adı ile ve nesir biçiminde yazıya geçirilmiştir.
 • Battal Gazi, İslamiyet’i yaymak için yaptığı mücadelelerle tanınır ve insanların yanın-

da büyücü, cadı, dev gibi olağanüstü güçlerle de savaşır.
b. Danişmend Gazi Destanı
 • Danişmendname, 11. yüzyılda yaşamış Türk devlet adamı Melik Danişmend Gazi’nin 

hayatını, savaşlarını, Anadolu’daki bazı şehirleri fethini ve çeşitli kerametlerini anlatır.
 • Danişmend Gazi destanı, üç ayrı kişi tarafından farklı yüzyıllarda kaleme alınmıştır.
 • Hem tarihi olayların hem de metinlerin yazıya geçirilişi açısından bu eser, Battal Gazi 

destanı ve Saltuk Gazi destanı zincirinin ikinci halkasını oluşturur.
 • Bu destanda olayların geçtiği düşünülen mekanların tamamının gerçek olduğu söy-

lenebilir.

c. Köroğlu Destanı
 • Bazı kökleri Orta Asya ve Kafkaslara bağlansa da asıl biçimi Anadolu’da yaratılmış 

bir destandır.
 • Köroğlu destanının Anadolu, Azerbaycan, Türkmenisten ve Özbekistan’da söylenmiş 

24 ayrı şekli vardır. Bunların her biri farklı ozanlar tarafından söylenmiştir.
 • 16. yüzyıl kaynaklarına göre Köroğlu’nun asıl adı Ruşen’dir. Destan, Bolu Beyi’nin is-

tediği atı bulamadığı için Ruşen’in babası Yusuf’un gözünü kör ettirmesiyle başlar. 
Köroğlu, Bolu Beyi’nden intikam alır; ezilenlerin, yoksulların kahramanı hâline gelir.
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MANAS DESTANI
	 Çok	eski	zamanlarda,	Kervan	devrinde,	gün	ışığında	tulpar	eşinirken,	ay	ışığın-
da	kemerini	çıkartamadan	at	üstünde	kuş	uykusu	uyuyan	erler	zamanında,	aç	arslana	
benzeyen	suratıyla,	düşmana	saldıran,	bayrağı	gökyüzünde	dalgalanan,	şanı	âleme	
yayılan,	başından	ak	kalpağı	çıkmayan,	binere	tulpar	dayanmayan,	kükreyerek	yaşa-
yan,	Kırgız	denen	çok	eski	bir	millet	yaşardı.	Onların	bayrağı	gökmavisi	idi.	Dostların-
dan	çok	düşmanları	vardı.	Bir	zaman	Tanrı	Dağı’ndaki	eski	Kırgızları	yöneten,	halkının	
şanını	uzaklara	duyuran	Karahan	adlı	Han,	tahta	geçti.	Onun	kahramanlığı	söz	ile	anla-
tılamaz;	zenginliği	de	tarif	edilemezdi.	Şöhreti	gökyüzündeki	yıldızlara	ulaşmıştı.	Tanrım	
hiçbir	şeyi	ebedî	yaratmamıştır.	Tanrı	bu	korkunç	dünyada	geleni	gideni,	büyüğü	kü-
çüğü	dengelemiştir.	Bir	gün	kara	yeri	titreten	Karahan	da	öbür	dünyaya	göç	etti.	Onun	
tahtına	oğlu	Oğuz	Han	oturdu.	Oğuz	Han	da	adil	ve	heybetli	idi,	askeri	de	çoktu,	Türk	
eline,	Kırgızlara	baş	olup,	kükreyip	doğudan	ovalarını,	düzlüklerini	dağ	ve	ormanları-
nı	arslan	gibi	dolaştı.	O	da	dönüşü	olmaya	yere	gitti.	Oğuz	Han’dan	sonra	Babir	Han,	
ondan	sonra	Tüböy	han,	ondan	sonra	Kögöy	Han	başa	geçtiler,	Kögöy	Han’dan	sonra	
Nogoy	Han	geldi.	Yıllardan	sonra,	karanlık	bir	gecede,	saksağan,	Nogoy	Han’a	uğur-
suz	bir	işaret	verdi,	uzun	zamandır	ona	kin	besleyen,	onun	malına,	mülküne	ve	yerine	
göz	koyan	kurnaz	Kara-Hitay	Hanı	Esenhan	savaş	açtı.	Nogay	Han’ın	beli	kırıldı,	geniş	
dünyası	daraldı.	Ala-Dağ’daki	Kırgızların	Ak	otağı	yağmalandı,	ocağı	söndü,	Türk	kabi-
leleri	darmadağın	oldular.
	 Nogay	Han’ın	Orozdu,	Üsön,	Bay,	Cakıp	(Yakup)	adında	dört	oğlu	vardı.	Şimdi	on-
lar	kırılan	kılıç	gibi,	kervan	göçüne	başladılar.	Biri	Altay’a	biri	Opal’a,	biri	Kaşgar’a,	biri	
Tibet’e	sürüldü.
	 Kırk	aile	Kırgız	ile	Cakıp	iki	eli	bağlı	olarak	Kalmuk’ta,	Çin’de	dolaşıp	Altay’a	gel-
di.	Sürgün	edilen	bu	kırk	Kırgız	ailesini	yerleştiren,	bölünmüş,	dağılmış	halkı	bir	araya	
getiren	Akbalta	oldu.	Kırgızlar	Akbalta	Batır’ın	himayesine	sığındılar.	“Akıllıyı	dinlersek	
millet	oluruz,	Akbalta’nın	sözünü	dinlemezsek	atalarımızın	(ruhunun)	gazabına	uğrarız”	
diyerek	bir	araya	gelip	and	içtiler.	Akbalta	Batır’ın	bir	dediğini	iki	etmediler.
	 Akbalta	aksakal	ve	kutsaldı.	Onu	her	zaman	destekleyen,	ona	yol	gösteren	bir	me-
leği	vardı.
	 Kırk	Kırgız	ailesi	Altay’a	geldiler.	Ama	barınmaya	delik,	yemeye	kavut,	giymeye	
elbise	bulamadılar.	Şimdi	nasıl	geçineceğiz	diye	düşünürken	nerden	aklına	geldiyse,	
Akbalta	boz	boğayı	seçip,	kurban	ederek	halka	şöyle	dedi:
	 Halkın	huzuru	ahlaksızlar	bozar.	Milletlerin	kötüsü	olmaz.	Kalmuklar	da,	Mançular	
da	iyi	millettir.	Dünya,	Kalmuk’un	tatlı	tebessümüne,	kibarlığına	aldanır,	ancak	o	her-
kesi	yumuşakça	ele	geçirir.	Eline	düşersen	çırpınan	kuş	olursun.	Malın,	mülkün	yoksa	
eksiksin,	varsa	rahat	yaşarsın.	Kalmuklarla	çatışmayalım.	Hayvan	yetiştirelim,	çiftçilik-
le	uğraşalım.	Altay’ın	toprağı	altındır.	Ekersen	meyvası,	kazarsan	altını	vardır.	Çalışsan	
toprak	verir,	dua	etsen	Tanrı	verir.	Çalış	Kırgız,	belini	bağlayıp	başını	kaldır.
	 Yurtsuz	Kırgızlar,	Akbalta’nın	sözünü	haklı	bularak	Kalmukların	Hanına	Ala	Dağ’dan	
getirilen	gümüşlerle	süslenmiş	tulpar	(kırat)ı	hediye	ettiler.	Altay’da	yaz	için	yeşil	yayla,	
kış	için	düzlükten	yer	seçtiler	ve	orada	yerleştiler.
	 Günler	geçti,	yıllar	geçti.	Altay’daki	Kırgızlar	Kalmuk	ile	Mançuların	arasında	kal-
masına	rağmen	tekrar	canlandılar.	Türk	soydaşlarını	bulup	ilgi	kurdular.	Malları	çoğalıp,	
kırk	aile	yetmiş	aile	oldu,	ordu	kurup	hilâl	işaretli	bayrağını	dalgalandırdılar	ve	düşmanı	
ürküttüler.
	 Cakıp	Bay’ın	yurdunda	nesilden	nesile	geçen	bir	çift	ak	otak,	tam	ortaya,	onun	et-
rafında	da	kırk	beyaz	çadır	kuruldu.	Çocuklar	oynamakta,	ağılda	mallar	dolu,	dağlarda	
yılkılar	otluyorlar.	Evlerin	bacalarından	sızarak	çıkan	duman	yurdun	huzur	ve	bereket	
içinde	olduğunu	gösteriyordu. 
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MANAS DESTANI (Devamı)
	 Cakıp	tündükten	giren	güneş	ışığı	yüzüne	geldiğinde,	kalkarak	siyah	tulumdaki	
iyi	karıştırılmış	bal	gibi	kımızdan	bir	kase	yudumlayıp,	kır	atına	binerek	yurttan	ayrıldı.	
Atını	kamçılamak	maksadıyla	ellerini	sıvazlayarak	gümüş	saplı	kamçısını	şöyle	kaldırır	
kaldırmaz	kır	atı	uçar	gibi	yurttan	uzaklaştı.
	 Kırk	ocaklı	Kırgız,	Altay’a	yorgun	bir	hâlde	geldiğinde,	Cakıp	sanki	halâ	şımarık-
lığı	bırakmayan	bir	çocuktu.	Daha	kimsenin	dikkatini	çekmemişti.	Çocukluğunda	Kal-
muk,	Moğol	ve	Çinlilerin	insanlık	dışı	muamelesini	gören	bir	köle	idi.	Dünyadan	nasibi	
kesilmemiş	olmalı	ki	o	eziyetlere,	açlıklara,	âzâp	ve	ıztıraplara	direnebilmişti.	Çinlilerin	
ve	Kalmukların	dilini	öğrenmeye	mecbur	oldu.	Aklı	erdi,	bıyığı	çıkmaya	başladı.	Boylu	
poslu	yiğit	oldu.	Önceki	şımarık	Cakıp	artık	değişti,	kibar	oldu.	Kalmukların	içine	girdi,	
kendini	beğendirdi,	onlarla	alış	veriş	yaptı.	Sonunda	Çıyırdı	adlı	Hanımının	üzerine	Kal-
muklardan	Bakdölöt	isimli	bir	kızla	da	evlendi.
	 Cakıp,	sekiz	yıl	sonra	Altay’da	kendi	evini	kurdu.	Aşağı	yukarı	on	aileyi	bir	araya	
getirip	bir	odaya	yerleştirdi.	Meyvalı	ormanları	olan	geniş	yerlerde,	çiftçilikle	uğraştılar.	
Ürettiği	mahsûlü,	yaptığı	kırmızı,	ceylanın	ödünü,	boynuzunu,	yakaladığı	kunduzun,	su	
samurunun	kürklerini,	bulduğu	altın	ve	gümüşleri,	zırh	gömleğini,	hançerlerini,	derile-
rini	komşu	ülkelerini	ipek,	porselen,	çay	ve	parfümleriyle	değiştirdi.	İyi	para	kazanarak	
işi	gittikçe	büyüttüler.
	 Altay’da	30	yıl	Çinliler	ve	Kalmuklardan	eziyet	gören	Cakıp	Bay	artık	onlara	“Han”	
seçilmişti.	Kışın	su	samurundan	şapka,	yazın	altında	süslenmiş	ak	kalpak	giyebilecek,	
sırtına	kürk	giyip	beline	hançer	asıp,	altın	eğerli	bir	kızıl	cins	ata	binebilecek	hâle	gel-
mişti.	Beş	yüz	beyaz	devesi,	bir	baş	ala	sığırı,	hadsiz	hesapsız	koyunları	vardı.	Ağılı	
hayvanla,	heybesi	yemekle,	hazinesi	altınla	dolmuş	olmasına	rağmen,	Cakıp	Bay’ın	
yüreğinde	bir	acı	vardı.
	 Onun	derdi	şuydu:	Hesapsız	sığırı	ve	devleti	vardı.	Yalancı	dünyada	gözü	doy-
muştu.	Her	gün	yağla,	etle	besleniyordu.	Ancak	kara	günlerde	onu	koruyacak,	ocağını	
devam	ettirecek,	tahtına	varis	olacak	bir	çocuğu	yoktu.	Çocuğu	olmayanın	dünyası	ku-
rurmuş.	Cakıp	Bay’la	obada	“ihtiyar”,	“çocuksuz	ihtiyar”	denilerek	alay	ediliyordu.
	 Cakıp,	çocuğum	yok	diye	gezmeye	başladığı	bir	gün,	kutsal	dağdaki	bir	süt	pına-
rına	gelerek	dua	etti.	Göz	yaşlarını	yağmur	gibi	döktü.	Sonra,	Azoo	Bel’in	kenarındaki	
Calgız	Arça	(Yalnız	Ardıç)’ya	varıp	Tanrısı	Ak	Taylak’ı	çağırıp,	çocuğum	yok	diye	ağla-
yarak,	derdine	derman	istedi.	Hanımı	Çıyırdı’yı,	kendini	günahkar	hisseden	miskin	eşi-
ni,	beraberinde	götürüp,	atalarının	mezarında	konakladı,	dua	edip	Tanrı’ya	yalvardı.
	 Tanrı	onu	duymadı.
	 Cakıp	Bay,	hayvan	saymayı	bahane	ederek	her	gün	erken	obadan	uzaklaşırdı.	Bir	
gün	dağda	çobana	uğramadan	dertle	telaşla,	cin	çarpmış	gibi,	değişik	kıyafetle	dağlar-
da	dolaşıyor,	saçını	başını	yolarak	“Tanrım	benden	bir	çocuğu	niçin	esirgiyorsun?”	diye	
sorarak	şaşkın	şaşkın	yüzüyordu.
	 Cakıp,	akşama	doğru,	Ulu	Dağ’a	gölge	düştüğünde	kendine	gelip	derhal	atının	
başını	yurda	çevirdi.	Tanrı	böyle	istemişse	başka	çare	yoktur.	Çocuksuz	dünya	kuşsuz	
yuvaya,	kuşları	yok	çınara,	bakımsız	küçük	göle,	otsuz	çöle	benzer.
	 Yanında	Cakıp	Bay	dağdan	inerken	dağderesindeki	Kara	Önkür	(Mağara)	yolunda,	
yaşı	yetmiş	civarında,	sakalı	göğsüne	kadar	uzayan	bir	dervişe	rastladı.	Derviş,	Kara	
Önkür’e	arasıra	gelirdi.	Kıpcak	neslindendi.	Dünyayı	dolaşıp	dururdu.	Evi	ocağı,	çoluk	
çocuğu	yoktu.	Sık	sık	Kırgızların	yurduna	gelirdi,	çoğu	zaman	Kalmuk,	Çinli,	Mançu	
ve	Uygurdaki	Türk	soydaşlarını,	Andican’a	İran’a	kadar	giderdi,	kuş	gibi	özgür	yaşardı.	
Dünyaya	zenginliğe	doymuş	bir	adamdı.	Bu	dervişle	konuşmak	isteyen	Cakıp,	atından	
indi.	Elindeki	tulumdan	kımız,	heybesinden	kurut	alıp	ona	vererek:
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MANAS DESTANI (Devamı)
	 “Derviş,	malın	canın	esen	mi?“	dedi.	Derviş;
	 “Ey	Cakıp	Bay,	bana	malımı	sorma“,	dedi.	“Benim	malım	yoktur.	Dünyaya	doymuş	
insanım.	Göğün	altındaki	dünya	benimdir.	Senin	dünyan	da	benimdir.	Ben	malı	sizin	
gibi	biriktirmem.”	Cakıp;
	 “A	evliyam,	bunu	bilmemişim,	kızmayın!”	dedi.
	 “Tanrımın	yarattığı	insanlara	kızmam”	dedi.	Derviş.	“Ya	sen	neye	küsüp	duruyor-
sun	Cakıp?	Senin	malın	mülkün	bol	değil	mi?”
	 “Yaşım	kırk	sekize	ulaştı,	gençliğimde	mal	biriktirdim.	Gördüm	ki	mala	mülke	sa-
hip	çıkacak	olan	çocuk	imiş,	çocuğu	olmayanın	malı	mülkü	kurusun	çocuğu	olmayanın	
yuvası,	yıkılmış	şehre	benziyormuş“.	Cakıp,	Dervişe	derdini	anlattı.
	 Derviş	düşündü.
	 “Bir	yerden	duymuştum.	Tibet’e	gidersem	bir	çeşit	ottan	yapılmış	bir	ilacı	getire-
ceğim.	Geçmişte	atalar,	hanımı	doğurmazsa	onu	küçümser,	hakir	görürlermiş.	Eskiler	
böyle	anlatırdı.”	dedi	derviş.

İSTANBUL FETHİ DESTANI
	 İşte	zamanın	karanlığı,	gece	gibi
	 Geçer	bir	gölge	komadan
	 İşte	Tanrı	nefesli	sahiller
	 İşte	Bizans	kopmuş	Roma’dan
	 Sakalları	uzamış	kesişler	sırtımda
	 Bahar	hâlinde	bir	yük:
	 Sur	örülmüş	kıyılarda	yokluğa	taraf
	 Taşlarla,	kıskançlıkla	ağır	ve	büyük
	 	 Eski	İstanbul,	ruh	kadar	eski
	 	 İnsan	daha	fazla	eskiyemez	ki
	 Bir	boşluk	ki	göller	tadında	uzun
	 Ya	hiçe	uzanmış	vaktimiz,	ya	hepe
	 Yedi	meçhul	üstüne	açılmış
	 Yedi	tepe
	 Haliç,	dünya	öküzünün	boynuzu,	hiç	kımıldamaz
	 Kımıldar	bir	kapalı	su
	 Geçer,	asırlar	gövdesine	aydınlık
	 Uyumayanların	uykusu
	 	 Eski	İstanbul	hatıralardan	eski
	 	 Göresin	usul	usul	gez	ki	

Fazıl	Hüsnü	Dağlarca

EFSANE
 • Efsane terimi, dilimize Farsçadan gelmiştir. Çok eski çağlardan beri söylenegelen, 

kaynağı ve ilk söyleyeni belli olmadığı hâlde yüzyıllar boyunca halkın benimseyerek 
sonraki kuşaklara aktardığı; genellikle olağanüstü olayları, kişileri ve konuları işleyen 
kurmaca öykülere “efsane” denilmektedir.

 • Tanımdan anlaşılacağı gibi “sözlü edebiyat” ürünü olan efsanelerin kaynağı belli de-
ğildir ve dilden dile aktarılarak bugüne kadar gelmiştir.

 • Efsanelerin en önemli özelliği hayal ürünü ve olağanüstü konu ve kişileri konu alma-
larıdır.
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DESTAN - EFSANE 10. Sınıf

Efsane Türünün Özellikleri
1. Dilden dile anlatılagelmiş anonim halk edebiyatı ürünleridir.
2. Efsaneler, belli şekilleri olmayan, bir üslup ve biçime bağlı kalmayan, konuşma diliyle 

anlatılan kısa halk anlatımlarıdır ve kaynağını geçmişin derinliklerinden alır.
3. Efsaneler genellikle bir inanç üzerine kurulur.
4. Efsanelerde anlatılanların bir ölçüde de olsa inandırıcılığı vardır.
5. Efsaneler, bir bakıma mitlerin modernleşmiş şekilleri olarak ifade edildikleri için kutsal 

ögeler de taşır.
6. Efsanelerin dinsel özellikler taşıyanları “menkıbe” adını alır.

Destan ve Efsane Arasındaki Farklar
 • Destanlar, ulusal bir özellik taşır; efsaneler ise taşımaz. Başka bir deyişle aynı destana 

başka bir toplumda rastlanmaz ama aynı efsaneye başka bir toplumda da rastlanabilir.
 • Destanların ilk çıkışı manzumdur, efsanelerse nesir biçimindedir.
 • Destanlarda dinsel ögeler fazla yoktur, efsanelerde ise bulunabilir.
 • Destanda epik ögeler fazladır ancak efsanede durum böyle değildir.
 • Destanlar, tarihi olaylarla sıkı sıkıya ilişkilidir ama efsanelerin genel anlamda tarihle 

ilişkili olduğu söylenemez.
 • Efsaneler, genellikle bir yöreye veya bölgeye ait olurlar, destanlar ise ulusun geneli-

ne seslenir.
 • Efsane, halkın hayal gücüyle oluşturduğu “ideal insan” tipini dile getirir ve nesilden 

nesile aktarılır.
 • Efsanelerde insanın kendi dışındaki varlıklar ve kendisi dışında var olduğuna inandı-

ğı her şeyi anlama, açıklama söz konusudur. Bu açıklamalar; bilgiye, belgeye dayan-
maz, sadece halkın hayal gücüne dayanır. Destanlar ise toplumsal hayatta derin izler 
bırakmış, yaşanmış olaylardan beslenir ve onların etkileriyle oluşur.

EFSANE ÖRNEKLERİ 

a. Ay - Atam Efsanesi
 • “Çok yağmurlar yağdı. Gök delinmiş gibiydi. Dünya sele boğuldu, her yanı çamurlar 

kapladı. Çamurlar, akan selle yuvarlanarak Kara Dağ’daki  bir mağaraya doldular. 
Mağaranın içindeki kayalar yarıldı. Yarıkların bazıları insana benziyordu. Sürüklenen 
çamurlar, bu insan biçimli yarıkları doldurdular...”

b. Tufan Efsanesi
 • “Yeryüzünü sisler kapladı. Dünya korkunç bir karanlığa büründü. Yerin altından, ır-

maklardan, denizlerden sular fışkırdı. Gökten sağanaklar boşandı. Yedi gün sonra 
yere bağlanan halatlar koptu, kerep yüzmeye başladı, suyun seksen kulaç yükseldiği 
anlaşıldı. Yedi gün daha geçti. Nama, en büyük oğlunun krepin penceresini açması-
nı, çevreye bakmasını istedi. Oğul, bütün yönlere baktı, sonra şöyle dedi: “Her şey 
sular altında batmış, yalnızca dağların dorukları görünüyor. Sonra Nama da baktı, o 
da “Gökyüzü ile sular dışında bir nesne görünmüyor.“ dedi...

c. Anadolu Efsanesi
 • “... Ümitler kaybolmakta iken bir Türkmen kadını belirir uzaktan. Elinde kocaman ay-

ran bakracı... Önüne çıkan askerlere elindeki taşı doldurur verir. Kimisinin matarasını 
doldurur, bütün askerlere ayran içirir, yine de ayranı bitmez. Kocaman orduda ayran 
vermediği asker kalmaz. Matarası dolu askere bir daha seslenir.
 – Oğlum, uzat; mataranı doldurayım
 – Ana doludur.
 – Ana doludur.
 – Anadolu, diye cevap veren askerler, mataralarından ayran olduğunu defalarca 

tekrarlar.”
 • Böylece günümüzde yaşadığımız bu toprakların adı “Anadolu” olarak anılmaya başlar.

ÖRNEKTİR
 • M

UBA YAYIN
LARI



T
Ü

R
K

 D
İL

İ 
V

E 
ED

EB
İY

A
T

I

-15-

Fasikül  2SIFAT TAMLAMALARI Fasikül  1
SIFAT TAMLAMALARI
 • İsimlerin sıfatlarla oluşturdukları tamlamalardır. Bir sıfat tamlamasında tamlayan sı-

fat, tamlanan da isimdir. Buna göre bir kelimenin sıfat olup olmadığını anlamak için 
isme; nasıl, ne kadar, hangi, kaç vb. gibi soruların sorulup mantıklı yanıt almak gerekir.
 – Yaşlı  kadın zorlukla konuşuyordu.

   Sıfat			İsim
 • Cümledeki tamlamada “kadın” ismine sorulan “nasıl” sorusuna “Yaşlı” sözcüğü yanıt 

verdiğine göre “Yaşlı” sözcüğü, ismin niteliğini bildiren sıfattır ve oluşturdukları tam-
lama da sıfat tamlamasıdır.

 • Sıfat tamlamalarında sıfat, tamlayan; isim ise tamlanandır. 
 • Sıfat tamlamalarında tamlama ekleri yoktur. Sıfat daima yalındır. İsim ise bir ismin 

alabileceği tüm çekim eklerini alabilir.
 – Koca  bahçenin bakımsızlıktan ne hâle geldiğine bakın.

       

Sıfat
(yalın)

  

İsim	
(Çekim	eki	almış.)

 – Mavi  kazağını yıkamak gerekiyor.

       

Sıfat
(yalın)

  

İsim	
(Çekim	eki	almış.)

 • Bütün sıfat türleriyle sıfat tamlaması oluşturulabilir:

a. Niteleme Sıfatlarıyla:
Güzel günler yakında!

   						Niteleme	s.
Yeşil rengi çok severim.

								Niteleme	s.
İyi insan olmalı.

									Niteleme	s.

b. Sayı Sıfatlarıyla:
İki gün önce bizi ziyaret ettiler.

										Asıl	sayı	s.
Altıncı hissim çok kuvvetlidir.

								Sarı	sayı	s.
Beşer elma dağıttılar bize.

										Üleştirme	sayı	s.

c. İşaret Sıfatlarıyla:
Bu ev tarihi eser kabul ediliyor.

										İşaret	s.
O kitabı okudun mu?

										İşaret	s.
Şuradaki masanın ayağı kırık.

										–ki	eliyle	yapılmış	işaret	s.

d. Soru Sıfatlarıyla:
 Hangi gün geleceklermiş?
 Soru	s.
 Kaç kişi katılacak toplantıya?
 Soru	s.
 Nasıl bir elbise bakmıştınız?
 Soru	s.
 Ne kadar elma alacaksınız?
 Soru	s.
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SIFAT TAMLAMALARI 10. Sınıf

e. Belgisiz sıfatlarla:

 Birçok insan bunu kabul etmez.
 Belgisiz	s.

 Bazı öğrenciler sınava girmemiş.
 Belgisiz	s.

 Kimi gün kederlenir, üzülür.
 Belgisiz	s.

SIFAT TAMLAMALARININ ÖZELLİKLERİ

 • Sıfat fiillerle de sıfat tamlaması oluşturulabilir:

 – Gelinen bu noktada olay epey karmaşıklaştı.
   Sıfat	fiil	(en)

 – Çıkar yol bulamadık.
   Sıfat	fiil	(–er)

 – Çıkmadık candan umut kesilmez.
   Sıfat	fiil	(–dık)

 • Sıfat tamlamalarında sıfat da sıfat fiil de adlaşabilir, ismin anlamını ve eklerini üzerine alır:

 – Çalışan  insanlar emeklerinin karşılığını alır.

       Sıfat				 					İsim
     (Sıfat-fiil)
 
	 						Sıfat	tamlaması

 – Çalışanlar  emeklerinin karşılığını alır.

    Adlaşmış	sıfat	-	fiil
(Çalışan	insanlar	
anlamında)

 – Ağlayanlar (Ağlayan insanlar) bir gün güler.
   (Adlaşmış sıfat fiil)

 – Gençler (Genç insanlar) gelecek sizin.
   (Adlaşmış sıfat)

 – Kötüler (Kötü insanlar) cezalarını çekmeli.
   (Adlaşmış sıfat)

 • Tamlamanın (sıfatla adın) arasına virgül giremez. Virgül gelirse sıfat, adlaşmış olur.

 – İhtiyar kadına şefkatle baktı.
   Sıfat tamlaması

 – İhtiyar, kadına şefkatle baktı.
   Adlaşmış tamlaması

 – Genç adama, doğru yöneldi.
   Sıfat tamlaması

 – Genç, adama doğru yöneldi.
   Adlaşmış sıfat 
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SIFAT TAMLAMALARI Fasikül  2
 • Birkaç sıfat arka arkaya sıralanarak bir adı niteleyebilir veya belirtebilir:

 – Karanlık, loş, bakımsız, eski evde kalıyorlar.
                  Sıfat	 																				ad

 – İyi huylu, merhametli, insanlar olun
                Sıfatlar										 									 	

 • Bir sıfat birden fazla adı niteleyip belirtebilir:
 – Yüksek dağlar, tepeler var etrafta

    	Sıfat	 				adlar
 – Ucuz elbiseler, ayakkabılar aldı.

 			Sıfat	 					adlar
 • Sıfat tamlamaları ad tamlamaları ile iç içe kullanılabilir.

 –
Gözlüklü adamın ellerine bak.
Sıfat tamlaması

ad tamlaması

 – Erik ağacının     beyaz çiçekleri
    ad	tamlaması				sıfat	tamlaması
(Erik ağacının çiçekleri " zincirleme ad tamlaması)
NOT: Karma tamlama; bir isim tamlamasının tamlayanı veya tamlananın ya da her iki-
sinin bir sıfat tarafından belirtilmesi veya nitelenmesidir. Bir başka deyişle; tamlanan, 
tamlayan, her ikisi birden sıfat tamlamasıdır.

 – Issız sokakların hüznü kapladı içimi.
    sıfat				isim	tamlaması

 – Buraların     eski    hâlini herkes bilmez.
       isim	 						sıfat	 				isim
    tamlamasının tamlamasının
     tamlayanı    tamlananı

 – Yorgun     köylülerin    nasırlı elleri öpülür.
     sıfat	 						isim	 										sıfat				isim
                tamlamasının     tamlamasının
     tamlayanı       tamlananı
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SIFAT TAMLAMALARI 10. Sınıf

        1)  YAZILIDA ÇIKABİLİR!
1. Destan nedir? Kısaca yanıtlayınız. 

 

 

                

2. Destanlar hangi ögeleri içerir? 

 

                

3. Destanların oluşumunda neler etkili olmuştur? 

 

                

                

4. Dünyaca ünlü destanlar hangileridir? Sıralayınız. 

 

                

                

5. İslamiyet öncesi Türk destanlarını sayınız. 

 

                

                

6. Destanlar kaç aşamadan oluşur? Bunlar nelerdir? 

 

 

                

7. Destanlar kaça ayrılır? Doğal destan hakkında kısaca bilgi veriniz. 

 

 

                

8. İslamiyet sonrası Türk destanlarını sayınız. 

 

 

                

9. Efsane neye nedir? Destandan farkını bir iki maddeyle yazınız. 

 

 

                

Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.A
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SIFAT TAMLAMALARI Fasikül  2

1. Destanlar, milletleri derinden etkileyen olayları anlatır.

D Y

2. Destanlar anonimdir, genellikle şiir şeklindedir.

D Y

3. Destanların beş oluşum aşaması vardır.

D Y

4. Destanlar, “doğal ve yapma” olarak ikiye ayrılır.

D Y

5. Gılgamış, dünya edebiyatının destan örneğidir.

D Y

6. Nibelungen, 1200 yıllarında Güney Almanya’da yazılmış-
tır.

D Y

7. Kalevala, Hintlerin en ünlü destanlarındandır. 

D Y

8. Şu destanı, Saka destanlarındandır.

D Y

9. Ergenekon, Göktürk destanları grubundandır.

D Y

10. Bozkurt destanı; Göktürk soyunun yeniden canlanması-
nı, dirilmesini anlatır.

D Y

Aşağıdaki cümleler;  DOĞRU ise  D   YANLIŞ  ise  Y   şeklinde işaretleyiniz.B
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ANI Fasikül  3
ANI TÜRÜ
 • Toplumda belli bir yer edinmiş, tanınmış kişilerin yaşadıkları veya tanık oldukları 

bazı olayları, gözlem ve izlenimlerine dayanarak bu olayın veya olayların üzerin-

den uzun bir zaman geçtikten sonra anlattıkları yazı türüne “anı” denir.

 • Anı yazıları, öğretici ve bilgi verici olabilir. Anılarda bilgi, kuru kuru anlatılmaz. “içten, 

edebi, zevk veren, alıcı ve sürükleyici” bir dille anlatılır ve bu tutumla yazılan anılar 

da bilimsel tarihi metinlerden ayrılır.

 • Anı, tarihi gerçeklerin öğretilmesine katkıda bulunur. Yazarın unutulmasını isteme-

diği gerçekleri kalıcı kılar.

 • Anı türünde; “gelecek kuşaklara ders verme, tarih hakkında gelecek kuşaklara ışık 

tutma” amacı da vardır.

 • Anı yazarları, anlattıkları zaman dilimiyle ilgili her türlü kaynaktan yararlanırlar. Bu-

nun amacı, anıları yıllar sonra yazdıkları için “bellek yanılmaları”nın önüne geçmek-

tir. Buna rağmen anı yazarları yazdıklarını yüzde yüz kanıtlama yolunu seçmezler, 

böyle bir zorunluluk duymazlar.

 • Anılar için “Tamamen gerçeği anlatıyor.” düşüncesi geçerli değildir, bu nedenle 

de tarihi belge ve bilimsel veri olarak görülmezler. Ancak anılar; geçmişe, tarihe 

ışık tutabilecek “yardımcı belge” olarak nitelendirilebilirler.

 • Anı, düşünceden çok olayların anlatıldığı bir tür olduğu için genellikle “öyküleyici 

ve betimleyici” anlatım kullanılır.

 • Anılarda dil, “göndergesel ve heyecana bağlı işlev”iyle kullanılır.

 • Öğreticilik amaçlanır.

 • Kahraman anlatıcının bakış açısıyla yazılır. Birinci tekil (ben) şahıslı anlatım vardır.

 • Olayların anlatımında kronolojik sıra takip edilir.

 • Olaylar; objektif (tarafsız, nesnel) bir yaklaşımla anlatılır.

 • Konu; ilgi çekici olmalı, elden geldiğince duygusallıktan uzak ve gerçekçi bir yak-

laşımla ele alınmalıdır.

 • Abartılı bir anlatımdan kaçınılmalıdır.

ANILARIN GÜNLÜK TÜRÜNDEN FARKLARI

ANI GÜNLÜK

 • Yaşanmış olaylar yıllar sonra yazılır.  • Yaşanan olaylar günü gününe ya-
zılır.

 • Bazı olay bölümlerinin unutulmuş 
olma olasılığı vardır.

 • Olaylar günü gününe anlatıldığı için 
daha gerçekçidir.

 • Yaşananlar sıcağı sıcağına akta-
rılmadığı için yazar duygusallıktan 
uzaklaşabilir, olaylara çeşitli açılar-
dan bakabilir.

 • Yaşananlar sıcağı sıcağına aktarıldı-
ğı için yazar, duygusal bir tavır takı-
nıp olaylara tek boyuttan bakabilir.
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ANI 10. Sınıf

BATI EDEBİYATINDA ANI
 • Edebiyat türü olarak anının başlangıcı ilk çağlara kadar dayanır. Birçok araştır-

macı, ilk anı yazarı “Ksennophon” u kabul eder. İlk anı örneği de yine Ksenop-

hon’un yazdığı “Anabasis” adlı eserdir.

 • M.Ö. II. yüzyılda Romalıların da anı türünde eser yazdığı anlaşılmaktadır. “Buyur-

gan Silla” nın anıları bunlardan biridir.

 • 13. ve 14. yüzyılda bazı tarih olaylarını saptayan kitaplar da bu türün örnekleri ola-

rak kabul edilmiştir. Bu tür kitaplarda genellikle savaştan söz edilir.

 • Anı, Ortaçağ ve Rönesans’da önemli ve gittikçe gelişen bir tür hâline gelmiştir. 

Bu dönemlerde Avrupa’da yazılan anı kitaplarında ya savaş ya da saray haya-

tından söz edilmektedir.

 • 17. yüzyılda sayıca artış gösteren anılar, roman biçiminde yazılmaya başlanmış-

tır. Antoine Hamilton’un “Gramont Kontu’nun Anıları” (1646-1720), Daniel Defoe’nin 

“Bir Atlının Anıları” (1660-1731), Flaubert’in “Bir Delinin Anıları” (1821-1880) “anı - ro-

man” biçimindeki anılara örnek olarak verilebilir.

 • 18. yüzyıldan itibaren ise anıların “öz yaşam öyküsü” niteliğinde verildiği görülür. 

Rousseau’nun “İtiraflar” adlı kitabı, öz yaşam öyküsü özelliği gösteren anı türüne 

bir örnektir. Goldoni’nin “İyiliksever Somurtkan” adlı eseri de bu özellikleri taşır.

 • Aynı yüzyılda keyifle okunan anı kitapları da yazılır. Voltaire’nin “Edward Gibbon”un 

Anıları” da bu şekildedir. Goethe’nin “Şiir ve Gerçek” adlı anı türündeki eseri de bu 

türün başarılı eserlerindendir.

 • 19. yüzyıl anıları, daha çok “siyasi” niteliklidir. Bu yüzyıl edebiyatçılarının çoğu anı 

türünde eserler vermiştir.

 • Bunlar arasında Chateaubriand ve Alexandre Dumas’dan başka Stendhal’in 

“Bencillik Anıları” Victor Hugo’nun “Gördüklerim”, George Sand”in “Hayatım” adlı 

kitapları vardır.

 • 20. yüzyılda yayımlanan anılar içinde Macar Türkolog Armin Vambery’nin ve 

Gandhi’nin anılarından söz edilebilir.

 • Bu yüzyılda yazılan anıların özelliklerinde biri de“belli amaçlar için” yazılmış ol-

masıdır. Özellikle siyasi anılar bu şekildedir.

 • İngiliz yazarlarından George Onvell’in “Homage To Catalania” adlı kitabı 1936 - 

1937 yıllarındaki İspanya İç Savaşı’nı anlatır. Fransız yazar Jules Romains’in II. Dün-

ya Savaşı günlerini anlattığı anılarında, savaşın nedenleri üzerinde de durulur.

 • 20. yüzyılda yazılan anıların bir başka özelliği, edebiyat anılarının çoğalmış ol-

masıdır. Amerikalı yazar “Faulkner’in, Henry James’in, George Moore’un, Thomas 

Mann’ın, Stefan Zweig’in, Andre Gide’in eserleri “edebi anı” lara örnektir. Salvador 

Dali’nin “Salvador Dali’nin Gizli Yaşamı” adlı eseri de bu türdür.

 • Tiyatro anıları da bu yüzyılda önemli bir yere sahiptir. 19. yüzyıl tiyatro anlayışında 

bir değişme meydana getiren Constantin Stanislavski ve Gordon Graig’in, anıları 

da bu tür anılara örnektir. 
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ANI Fasikül  3
TÜRK EDEBİYATINDA ANI
 • Anı, edebiyatımızda oldukça eski bir geçmişe sahiptir. Bu türün ilk örnekleri ilk 

yazılı metinlere dayanır. Bu bağlamda “Göktürk Yazıtları”nı edebiyatımızın ilk anı 

örneklerinden saymak mümkündür.

 • Ebulgazi Bahadır Han’ın 17. yüzyılda yazdığı “Şecere-i Türk” adlı eseri anı türünün 

bir örneğidir.

 • Osmanlı İmparatorluğu’nda devletin resmi tarihçileri olan “vak’anüvistler”in eser-

lerinde (vak’aname) anı niteliği taşıyan metinler vardır.

 • Sefaretnameler, özellikle de Fransa ve Avusturya sefaretnameleri başta olmak 

üzere anı özelliği taşır.

 • Anı türü, edebiyatımızda “tanzimatla birlikte” canlılık kazanır.

 • İlk anı Akif Paşa’nın “Tabsıra” adlı eseridir. Ziya Paşa’nın “Defter-i Amal”, Namık 

Kemal’in “Magosa Hatıraları”, Ahmet Mithat Efendi’nin “Menfa”, Muallim Naci’nin 

“Ömer’in Çocukluğu” adlı eserleri Tanzimat Dönemi’nin anı türünde yazılmış 

önemli eserlerindendir.

Servetifünun Dönemi’nde ise Halit Ziya Uşaklıgil anı türünde “Saray ve Ötesi” 

“Kırk Yıl” gibi önemli eserler vermiştir.

Diğer anı yazarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

YAZARLAR ESERLERİ (ANI)

Ahmet Rasim Eşkâl-i Zaman, Falaka ve Gecelerim

Halit Ziya Uşaklıgil Kırk Yıl, Saray ve Ötesi

Hüseyin Cahit Yalçın Edebi Hatıralar

Ruşen Eşref Ünaydın Atatürk’ü Özleyiş

Falih Rıfkı Atay Çankaya, Zeytindağı, Atatürk’ün Bana Anlattıkları

Y. Kadri Karaosmanoğlu
Gençlik ve Edebiyat Hatıraları, Zoraki Diplomat, Politika-

da 45 Yıl

Yahya Kemal Beyatlı Çocukluğum, Gençliğim, Siyasi ve Edebî Hatıralarım

Yusuf Ziya Ortaç Portreler

Halide Edip Adıvar Türk’ün Ateşle İmtihanı, Mor Salkımlı Ev

Halit Fahri Ozansoy Edebiyatçılar Geçiyor

Ref ik Halit Karay İstanbul’un İç Yüzü, Üç Nesil Üç Hayat

Halikarnas Balıkçısı Mavi Sürgün

Ahmet İhsan Tokgöz Matbuat HatıralarımÖRNEKTİR
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ANI 10. Sınıf

ANI TÜRLERİ

 • Anılar, anı portre ve düz anılar olmak üzere ikiye ayrılır.

a. Anı Portre

 • Bir yazarın tek bir kişiyle ilgili anılarını yazdığı anı türüdür. Bu anı türünde yazar, 

kişiyi çeşitli yönleriyle ele alarak adeta onun portresini çizer.

Onu ruhsal ve fiziksel açıdan anılar yoluyla tanıtır.

Bu türün en iyi örneklerinden biri Yusuf Ziya Ortaç’ın “Portreler” adlı anı kitabıdır.

b. Düz Anı

 • Yazarın çeşitli kişiler, dönemler ve olaylarla ilgili anılarını içeren anı türüdür.

 • Muallim Naci’nin “Ömerin Çocukluğu”, Aziz Nesin’in “Böyle Gelmiş Böyle Gitmez” 

Fikret Otyam’ın “İsmet Paşalı Yıllar” adlı kitapları, düz anı türü örneklerinden ba-

zılarıdır.

 • Anı portre ile düz anının birbirinden farkı; düz anıda, belirli bir döneme ilişkin 

anıların özellikle belirli bir kişiyi anlatma amacının olmaması; anı portrede ise 

olayların belirli bir kişinin çevresinde anlatılıyor olmasıdır.

İÇERİKLERİNE GÖRE ANILAR

a. Siyasi, Tarihi, Askeri İçerikli Anılar

 • Tanzimat Dönemi’nden itibaren anı yazma geleneği, devlet yönetiminde bulun-

muş önemli kişiler arasında da yaygınlaştı. Siyasi ve askeri olayların ağırlıklı ola-

rak işlendiği bu tür anı eserlerinde daha çok;

 • siyasi çekişmeler,

 • tarafların birbirini suçlamaları,

 • görevden alınanların,

 • sürgüne gönderilenlerin kırgınlıkları, sızlanmaları,

 • suçlanan kişilerin kendilerini savunmaları,

 • devlet yönetiminin nasıl işlediği

 • ya da nasıl işlemediği

 • devlete, millete yapılan ihanetler

gibi konulara yer verilmiştir.

 • Cumhuriyet Dönemi’nde de yayımlanan “toplumsal nitelikli” anıların en önemli 

konularından biri “Kurtuluş Savaşı” dır.

 • Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılıp dağılmasından sonra söz konusu olan “Milli 

Mücadele”, birçok yazarın hatıralarına girmiştir.

Örnek anılar;

Yazar Eser Adı

Mustafa Kemal Atatürk Nutuk

Kazım Karabekir İstiklal Harbimiz

Rauf Orbay Cehennem Değirmeni

Çerkez Ethem Çerkez Ethem’in Hatıraları

Yusuf Ziya Ortaç
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ANI Fasikül  3
b. Edebi, Kültür, Sanat ve Bireysel Yönü Ağır Basan Anılar

 • Cumhuriyet Dönemi’nde edebiyat, sanat ve kültürle ilgili pek çok anı türünde 

eser oluşturulmuştur.

 • Bu dönemin belli başlı sanatçı ve anı türündeki eserleri aşağıdaki tabloda veril-

miştir.

Sanatçı Eser Adı (Anı Türü)

Aziz Nesin Bir Sürgünün Anıları

Beşir Ayvazoğlu Defterimde Kırk Suret

Muallim Haci Ömer’in Çocukluğu

Ali Fuat Cebesoy Sınıf Arkadaşım Atatürk

Nadir Nadi Perde Aralığında

Samet Ağaoğlu Strazburg Hatıraları, Babamdan Hatıralar

N. Fazıl Kısakürek Cinnet Mustatili, Yılanlı Kuyudan, Babıali

N. Sami Banarlı Yahya Kemal Yaşarken

Oktay Akbal Şair Dostlarım

Orhan Kemal Nazım Hikmet’le Üç Buçuk Yıl

H. Nusret Zorlutuna Bir Devrin Romanı

Samim Karagöz Bu Da Geçti Ya Hu

Ş. Süreyya Aydemir Toprak Uyanırsa

Vedat Nedim Tör Yıllar Böyle Geçti

A. Hamdi Tanpınar Cahit Sıtkı’ya Dair Hatıralar

M. Cevdet Anday Akan Zaman Duran Zaman

Rıfat Ilgaz Yokuş Yukarı, Kırk Yıl Önce Kırk Yıl Sonra

A. Şinasi Çınar
Geçmiş Zaman Köşkleri, Boğaziçi Yalıları, Boğaziçi Meh-

tapları

Ali Ekrem Bolayır Ali Ekrem Bolayır’ın Hatıraları

Celal Esat Arseven Sanat ve Siyaset Hatıralarım

Gülriz Sururi Kıldan İnce Kılıçtan Keskince

Bekir Süha Ediboğlu Bizim Kuşak ve Ötekiler

Mehmet Şeyda Edebiyat Dostları, Çocukluk Yılları

Sevgi Soysal Yıldırım Bölge Kadınlar KoğuşuÖRNEKTİR
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ANI 10. Sınıf

ANI ÖRNEKLERİ

1. BİR SÜRGÜNÜN ANILARI

Biz geçiyoruz.

– Geliyor, geliyor diye sesler duyuldu. Artık kim geliyor, kimi bekliyorlar bilemem... 

Tam Halk evi önüne gelince bir alkış da bize tuttular. Biz, alkışın da verdiği kuvvet ve 

coşkuyla ortada ben, sağımda solumda iki candarma, uygun adımla boydan boya 

asfaltı geçtik, köprü başına geldik... Kalçadan adım çıkarmaktan yorulmuşum. Sıkıntı-

dan mı, coşkunluktan mı, sırtımdan kuyruk sokumuma doğru terlerin sızdığını duyum-

sadım. Candarmalardan biri:

– İyi geçtik, dedi. Öbürü:

– İyi geçtik, diye tekrarladı. Sonradan, o gün Bursa’da Halkevlerinin kuruluşunun bil-

mem kaçıncı yılının kutlandığını öğrendim. Bursalılar toplanmışlar, Ankara’dan gele-

cek büyük birini bekliyorlarmış, gelmemiş. İsterse gelsin. Ankara’dan o gelmediyse, 

İstanbul’dan ben geldim. Bursa’ya girişim, pek anlı şanlı oldu doğrusu.

Aziz Nesin

2. PEYAMİ SAFA’NIN SAİT FAİK’LE ANISI

Galatasaray’da bir lokantada oturuyordum. Sait Faik’in dalgın adımlarla lokantaya 

girdiğini gördüm ve ona seslendim. Masaya geldi, biraz sohbet ettik. Derdini anlat-

maya başladı:

– İşsizim, Peyami’ciğim. Hiç sorma, canım müthiş sıkılıyor.

İşsizliğin ne demek olduğunu iyi biliyordum. Şefkatle elini tuttum ve üzüntüyle:

– Vah kardeşim, vah Sait’im, vah!

Sonra onu yatıştırmaya çalıştım:

– Ama bu kadar üzülme, Sait’im, elbette icabına bakarız. Üzülme Sait’im...

Sait Faik’in bakışlarındaki mahzun ifade birden kayboldu.

– Sen de bu kadar üzülme Peyami’ciğim. Üzülüyorum, sıkılıyorum, dediysem yokluk-

tan, zaruret içinde olmaktan değil. 

Sonra bana mal beyanında bulunur gibi sıralamaya başladı:

– Benim Osmanbey’de bir apartmanım var. Karaköy’de annemle müşterek küçük bir 

hânımız var. Burgaz Adası’nda da bir köşkümüz var.

Hafifçe gülümsedim ve konuştum:

– Sait’im, şimdi senden bana iş bulmanı istiyorum! Biraz evvel bir yanlışlık oldu.

Peyami SAFA
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ANI Fasikül  3
ÖMER’İN ÇOCUKLUĞU

Bizim Ömer diyor ki:

Kıztaşı dörtyol ağzından Sofular’a doğru inerken İbn-i Melek Hazretleri’nin medfûn bu-

lundukları yüksek mezâristan sağda bırakılarak biraz daha gidilince yine sağda bir 

akar çeşmeye tesâdüf olunur.

O civâr ahâlisinin bunca zamandan beri sâir uzak çeşmelere mürâcaâttan müstağnî 

ettiği için gurûr getirmiş gibi mütecellidâne durmakta olan bu çeşmenin hemen kar-

şısında, haylî uzun bir sokak görülür ki Nûreddin Dergâhlarından birine müntehî olur. 

Dergâhın sol cihetine meyl ile orada incelen yoldan ilerleyecek adam kendini imti-

dâdı ötekinden ziyâde olan Çelebî Sokağı’nda bulur. Bu sokağın müntehâsındaki taş 

mektebin önünden sola dönülünce görülecek yokuş, cadde Saraçhânebaşı’na çıkar.

Bir gün o yokuştan iniyordum. En sevgili uzun hırkam arkamda idi. Bu hırkayı, içinde dı-

şında ikişerden dört cebi olduğu için pek severdim. Cepler, yemiş ve ufak tefek oyun-

cak koymaya ne kadar iyi gelirdi! Diğer hırkalarımda ikiden ziyâde cep bulunmazdı. 

Nevbet-i telebbüs dört cepli hırkaya gelince yüzüm gülerdi. Yüreğimde o derece se-

vinç hâsıl olurdu ki hemen ellerimle hırkanın göğsüme gelen iki cihetini okşamaya 

“oh... oh...” diye diye odanın içinde raks ederek dolaşmaya başlardım.

İne ine mektebin hizâsına geldim. Bir iki adım daha atarak eve gitmek üzere Çelebî 

Sokağı’na saptım. Birdenbire karşıma kuyruğu kesik bir köpek çıktı. Havlayarak üzeri-

me hücûm etti. Beni mektebin duvarına sıkıştırdı. Göğsüme doğru perçelerini atmaya 

kalkıştı. Ben ağlayıp haykırmaya başladım. Bir taraftan da kendimi kurtarmaya ça-

lışıyordum. Şaşırmıştım. Kimden istimdâd edeyim? Sokakta köpek ile benden başka 

kimse yok. Caddeden geçen bulunmuyor.

Besbelli feryâdım işitilmiş. Mektebin karşısındaki konağın alt katındaki pencereden iri 

bıyıklı bir ağa başı göründü. Bir iki kere “Oşt...” dedi. Köpek benimle uğraşmakta de-

vam ediyordu. Nasılsa, bir aralık önünden savuşarak kaçmaya yeltendim. Arkamdan 

yetişti. Omuzlarıma doğru sıçradığını hissettim. Feryâdı arttırdım. Bu hâli pencereden 

seyretmekte olan ağa, lütfen bir kere daha “Oşt...” diye bağırdı. Hayvanın pençeleri 

sırtımdan sıyrılarak indi. Korkumdan dönüp arkama bakamıyordum. Sesim de kesil-

mişti. Hem ağlıyor, hem koşuyordum.

“Selâmeti buldum.” diyecek kadar koştuktan sonra. Soluk soluğa denilecek bir hâlde 

durdum. Arkama baktım. Köpekten eser yok. Bir parça kendime geldim. Köpeğin bir 

şey yapıp yapmadığını anlamak için, sağ elimi sevgili hırkamın ensesine doğru uzat-

tım. Ense yok! Meğer köpek hırkanın yakasından tuttuğu gibi, eteğine üç dört parmak 

kalıncaya kadar yırtmışmış.

Hırkayı sırtımdan çıkardım. Biçârenin hâline baktım. Gözlerimden yeniden yaş boşan-

dı. Ne hazîn manzara!... Ne büyük me’yûsiyet!

Hırka koltuğumun altında olduğu hâlde, eve vâsıl olduğum zaman bakıyye-i bükâ 

olarak içimi çekmekte idim. Vâlide beni o hey’ette görünce telâş ile:

– Sana ne oldu oğlum? Ne ağlıyorsun? Hırkanı neye çıkardın? Vah vah! Nedir baka-

yım böyle, diye izhâr-ı teessür etmeye başladı. Hırkayı koltuğumun altından aldığı sı-

rada dedim ki:

Muallim Naci

Sait Faik Abasıyanık

Peyami SafaÖRNEKTİR
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ANI 10. Sınıf

– Köşe başında kuyruksuz bir köpeğe rast geldim de... Üzerime atladı.

Vâlide daha ziyâde müteessir görünerek beni kucakladı. İşte, asıl o vakit ağlamaya 

başladım. 

Bu vak’a bana o köşe başını hiç unutturmaz.

Şu ağaya ne dersiniz? İnsâniyetli adam değil mi imiş? Sükût etmedi. İnsâniyetsiz adam 

değil mi imiş? Yardıma koşmadı.

Be hey ağa! Gözünün önünde bir köpek âciz bir çocuğu paralamaya çalışıyor. O kö-

peğin kuduz olmak ihtimâli de var. Çocuk ağlıyor, feryâd ediyor, istimdâd ediyor. Orta-

da zavallıyı kurtaracak kimse de yok. Sen pencereden “Oşt” demekle iktifâ ediyorsun. 

İnsan değil misin? Yüreğin köpek yüreği midir? O, senin nazarında belki köpek yav-

rusu kadar ehemmiyeti olmayan çocuğun, bir gün olup da seni muhâkemeye çeke-

ceğini düşünecek kadar da mı beynin yok? Korkma! İsmini bilsem de yazmam. Senin 

beni vikâye ettiğin kadar ben de seni vikâye edebilirim. Şurasını da söyleyeyim. Sen, 

o zaman bana gerçekten insancasına bir muâvenette bulunmuş olsaydın, ben seni 

şimdi böyle mi yazardım?...

Bilmem bu muâhezede haksız mıyım?

Âh! İnsan böyle gâfil olmasa da dâima herkese iyilik etse ne kadar kazanacak!

Yine bir gün eve avdet ederken Saraçhânebaşı’ndan Kıztaşı’na giden sokakta birta-

kım yük hayvanlarına rast gelerek duvar dibine ilticâ etmiştim. Yanımda kır sakallı bir 

zât peydâ oldu. Elimden tuttu. “Korkma oğlum” diyerek vücûdunu bana siper etti. Hay-

vanlar geçtikten sonra tebessüm ederek “Haydi şimdi git oğlum” dedi.

Muallim Naci
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ANI ÖRNEĞİ

Abdurrahman Çelebi, hocamızın eşeğiydi. Siyah, huysuz, inatçı bir hayvan ... Her sa-
bah bizler erkenden okula gelir, akşama kadar kalır. Evlerimizden, sırasıyla getirdiği-
miz kucak kucak otları, yazsa ağaçların, kışsa sol taraftaki abdestlik sundurmasının 
altında yavaş yavaş yerdi. Ona su vermek, onu tımar etmek okulda bir ayrıcalıktı. 
Hocamıza kim yaranırsa bunu mükafat olarak kazanırdı. Okulun kapısına dar, taş bir 
merdivenle çıkılırdı. İçeri girilince ta karşı tarafta hocamızın rahlesi vardı. Rahlenin 
önünde top yavrusu, müthiş tuhaf bir kürek gibi siyah kayışlı, ağır falaka asılı dururdu. 
Hepimiz kırk çocuktuk. Kızları birkaç ay evvel bizden ayırarak başka yere almışlar-
dı. Sınıf taksimi filan yoktu. Elif Bey’i, Amme’yi her şeyi bir ağızdan okuyor, rakamları 
bir ağızdan sayıyor, bir ağızdan ilahi söylüyorduk. Hocamız, aksakallı, uzun boylu, 
bağırtkan bir ihtiyardı. Yaz kış, her zaman cüppesiz abdest almaya hazırlanmış gibi 
kolları, paçaları çıplak, sıvalı, yerinde otururdu. Öğleden sonra Çarşı Cami’ni süpür-
geye gidip sonra hiç gelmeyen kalfa daha gençti. Müezzinlik de yapıyordu. Bize 
şeker, leblebi, keçiboynuzu, çiğdem gibi şeyler satardı.

Gönen’den geldiğimiz günden beri her gün okula devam ediyordum. En başta ge-
len zevkim falaka tutmak!... Fakat bir gün Hakim Efendi ile setre pantolonlu, asık su-
ratlı biri geldi.

 – Kaymakam Bey! Kaymakam Bey! dediler.

Sakalsız esmer, uzun boylu, aksi birisi. Kapıdan girdiği anda hocamızın işareti üzeri-
ne hepimiz ayağa kalktık. Birisi çağırıyormuş gibi elini, başını sallayarak biri yerimize 
oturttu. Hepimizi tek tek gözden geçirdi. Bir kaçımızı okutmak istedi. Oysa bizler tek 
ağızla,ahenksiz okuyamazdık. Yüzünü buruşturdu. Yere baktı ve başını salladı. Son-
ra gözlerini hocamızın başında asılı duran falakaya dikti, baktı baktı. Sanki ömrün-
de ilk defa bir falaka görüyormuş gibi dikkat kesilerek öylece baktı. Döndü, selam 
vermeden çıkarken:

 – Biraz dışarı gelir misiniz, Hoca Efendi?... dedi.

Hocamız, korkarak divan duruyor gibi kollarını önüne kavuşturarak yürüdü. Hakim 
Efendi ile kaymakamın arkasından bahçeye çıktı. Dışarıda ne konuştuklarını bilmi-
yorduk. Ama falaka ertesi gün yoktu.

Falaka yasak olmuş... diyorlardı. Sözde, Kaymakam Bey etmiş!

...

Bu olup bitenlerden sonra, okulda ne falaka gördük, ne de Hoca’yı!

Şimdi kimi hapşırırken görsem, küçükken yaptığım bu tuhaf muzipliği hatırlarım. Gü-
lümserim. Kalbimde belirsiz tuhaf bir acı sızlar. Benim yaptıklarımdan dolayı hoca-
lıktan kovulan, ihtimal aç kalan bu ak sakallı, fakir ihtiyarın zavallı hayali karşıma 
dikilir. Aradan zaman geçtikçe hafifleyecek yerde, daha da büyüyen bir vicdan 
azabı duyarım.

Fakat... Fakat bunun gibi, hayattaki her gülünç şeyin altında görünmez bir acı ger-
çek yok mudur?

Ahmet RASİM
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CÜMLE TÜRLERİ (YAPILARINA GÖRE CÜMLELER)
a. Basit Cümleler

 • İçerisinde tek yargı, tek fiil dolayısıyla isim veya fiil cinsinden tek yüklem bulunan, 
başka bir cümleyle birleşmeyen, bağlaçlarla bağlanmayan cümlelerdir.

 • Pazartesi akşamı iş yeri eğlence düzenleyecek.

     Yüklem (tek yargı)

 • Bütün saatlerimi seninle geçiriyorum.

     Yüklem (tek yargı)

 • Akşama daha çok var.

            Yüklem (tek yargı)

b. Birleşik Cümleler

 • Bir temel cümle ile onun anlamını tamamlayan en az bir yan cümlecikten olu-
şan cümlelerdir.

 • Birleşik cümleleri iki bölümde incelemek mümkündür.

Girişik Birleşik Cümle

 •  İçinde fiilimsilerin olduğu cümlelerdir. Başka bir deyişle yan cümlenin fiilimsiden 
oluştuğu cümlelerdir. Bu tür cümlelerde yan cümle, temel cümlenin herhangi bir 
ögesi olabileceği gibi bir ögenin parçası da olabilir.

 • Onunla tartışmayı bu davranışından sonra kestim.

           Yan cümle (isim fiil)   Temel cümle

 • İstemeden de olsa kırdım kalbini.

 Yan cümle(zarf fiil)  Temel cümle

İç İçe Girişik Birleşik Cümle

 • Bir temel cümleye, herhangi bir nedenden dolayı onun içinde bulunan (alıntı 
cümle) bir başka cümleden (yardımcı cümle) oluşan cümlelerdir.

 • Yardımcı cümle, bir başkasından alınan cümledir ve “nesne” olarak kullanılır.

 • Annem “Eve gelirken ekmek almayı unutmayın.” der hep.

   Yardımcı (alıntı) cümle  Temel cümle

c. Sıralı Cümleler

 • Bağımsız cümlelerin aralarındaki anlam ilişkisi nedeniyle virgülle ya da noktalı 
virgülle birbirine ardına sıralandığı cümlelerdir.

 • Bu cümleler en az iki cümleden oluşur.

 • Bulaşıkları kardeşin yıkasın, son odanda ders çalış.

                Yüklem (1. cümle)             Temel cümle

 • Sıralı cümleleri iki bölümde inceleyebilir.

Bağımlı Sıralı Cümleler

 • Aralarında öge ortaklığı bulunan sıralı cümlelerdir.

 • (Sen) Çok çalıştın, biraz dinlenmeyi hak ettin.           " “Sen” ! Ortak öge

              Yüklem (1. cümle)         Yüklem (2. cümle)    özne
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Bağımsız Sıralı Cümleler

 • Aralarında anlam ilgisi olduğu hâlde hiçbir ögesi ortak olmayan sıralı cümlelerdir.

 • Horoz ölür, gözü çöplükte kalır.

 • Biri yer, biri bakar, kıyamet ondan kopar.

 • Besle kargayı, oysun gözünü

Bağlı Cümleler

 • Birden fazla cümlenin “fakat, ama, ancak, ve, de, ki, veya” gibi bağlaçlarla bir-
birine bağlanmasıyla oluşan cümlelerdir.

 • Tatile çıkıyorsunuz da bize haber vermiyorsunuz?

         Yüklem     Bağlaç       Yüklem 
       (1. cümle)      (2. cümle)

 • Öyle iyi biriydi     ki  onun gibisini tanımamışsınızdır.

        Yüklem    Bağlaç  Yüklem
      (1. cümle)               (2. cümle)

 • Giderim   ama istediklerimi yapacaksınız.

 Yüklem    Bağlaç  Yüklem
 (1. cümle)               (2. cümle)

 • Geldim ancak sizi bulamadım.

 Yüklem   bağlaç Yüklem 
 (1. cümle)  (2. cümle)

Ki’li Bağlı Cümleler

 • Ki bağlacıyla birbirine bağlanan bağımsız cümlelerden oluşur.

Kızıl havalar seyret ki akşam olmakta

            Bağlaç

Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi

   Bağlaç

Kırk elli adım uzaklaşmıştı ki adını çağıran bir ses duydu.

           Bağlaç

Bir cümle yapı bakımından basit, birleşik, sıralı ya da bağlı cümlelerden sadece birine dahil olabilir. 
Sıralı, bağlı, birleşik cümleleri oluşturan cümleler de ayrı ayrı fark yapılarda olabilir.

İçinde bağlaç bulunan her cümle bağlı 
cümle değildir. Çünkü cümlenin “özne, 
nesne” gibi ögelerini de bağlayabilir. 
Bağlaçlar eğer yüklemleri bağlıyorsa 
cümle “bağlı cümle” olur.

 Ne kızı verir   ne dünürü küstürür.
Bağlaç  yüklem  bağlaç           yüklem

Annem de babam da hâlâ gelmedi.
 Özne   bağlaç Özne  bağlaç

Bağlı cümle değildir. (Özneleri bağlamıştır.)
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        1)  YAZILIDA ÇIKABİLİR!
1. Anı nedir? 

 

   

2. Anılarda kullanılan anlatım türü hakkında bilgi veriniz. 

 

 

3. Anıların günlük türünden farklı taraflarını kısaca açıklayınız. 

 

 

4. Anı türünde eser veren birkaç yazar adı yazınız. 

 

 

5. Servetifünun Dönemi anı türü eserlerinde birkaçının adını yazınız. 

 

   

6. Kaç tür anı vardır, adlarını yazınız. 

   

   

7. İçeriklerine göre anı türlerinin adlarını yazınız. 

   

 

8. Siyasi anılara iki örnek eser adı yazınız. 

 

 

9. Edebi anılara iki eser örneğinin adlarını ve  yazarlarını yazınız. 

 

 

Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.A

ÖRNEKTİR
 • M

UBA YAYIN
LARI



T
Ü

R
K

 D
İL

İ 
V

E 
ED

EB
İY

A
T

I

-15-

ANI Fasikül  3

1. Anı, gezilip görülen yerlerin sonradan kaleme alınma-
sıdır.

D Y

2. Servetifünun Dönemi’nin en önemli romancı Halit Ziya 
da anı türünde önemli eserler vermiştir.

D Y

3. Cehennem Değirmeni, Rauf Orbay’ın eseridir.

D Y

4. Ömer’in Çocukluğu, Muallim Naci’ye aittir.

D Y

5. Düz anı, çeşitli dönem ve kişilerin anılarından oluşur. 

D Y

6. Anılar; siyasi, tarihi içerikli olabilir.

D Y

7. Anı portre, birçok kişiyi anlatan anılardır.

D Y

8. Şecere-i Türk, anı türünün edebiyatımızdaki ilk örneği-
dir.

D Y

Aşağıdaki cümleler;  DOĞRU ise  D   YANLIŞ  ise  Y   şeklinde işaretleyiniz.B
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