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ÖRNEK-2

“Ben bir ağacım, çok yalnızım. Yağmur yağdıkça ağlıyorum. 
Allah rızası için kulak verin şu anlatacaklarıma. Kahvelerinizi 
için, uykunuz açılsın, bana cin gibi bakın da size niye bu ka-
dar yalnız olduğumu anlatayım.”  

(Benim Adım Kırmızı/ Orhan PAMUK)

ÖRNEK-3

Yaşayamadığım çocukluğumun özlemi hâlâ içimde kıpırda-
şır. Çocukluğumu hiç yaşayamadım. Hiçbir oyuncağım ol-
madı, ne otomobillerim ne leğendeki suda işleyen oyun cak 
vapurlar... Bilye oynayamadım, bitek zıpzıpım olmadı. Hiç 
uçurt ma uçurtmadım. Hiç çember çevirmedim. Hiç salonum 
olmadı.

Annemle bir zengin evine bayram ziyaretine gitmiştik. Zen-
gin çocuğunun bidolu, bidolu, biçok, biçok oyuncakları var-
dı. Raylar üstünde giden tirenine tirenine tirenine tireni tiren 
tir... dokun mak istedim. Elimi uzattım. Annem fısıldayarak 
payladı:

– Şışşt, bozarsın!

Çektim elimi...

(…)

Çocukken içimden hep derdim ki:

Büyüyünce zengin olacağım, çok, çok zengin... Zengin olun-
ca da oyuncaklar, oyuncaklar alacağım kendime, bidolu, 
bidolu... biçok, biçok.... üüüüü, dünya kadar. Öyle çok oyun-
caklarım olacak kiii, oyuncaklarlarlarlar...

Kocaman adamların oyuncaklarla oynamasını ayıplarlar. 
Onun için ben oyuncaklarımı bir odaya dolduracağım. Ça-
lışmadığım, işe gitmediğim günler, geceleri oyuncak odama 
girip kapıyı arka dan kilitleyeceğim; oyuncaklarımla oynar-
ken kimse görmesin de alay etmesin benimle... Tirenlerim 
olacak bidolu, kuracağım: Düüüütt!... Çih, çuf, çih, çuff, çihh 
çufff!..

(Altı Bekçi Atlıkarıncada / Aziz NESİN) 

UYGULAMA

Siz de I. tekil kişi bakış açısıyla bir anlatı yazınız. 

(Örneğin başınızdan geçen, unutamadığınız bir anınızı, in-
cindiğiniz veya sevindiğiniz bir olayı hikâye ediniz.) 

2. ÜNİTE    HİKÂYE (ÖYKÜ)



 ♦ Tasvirler, anlatıcı veya anlatıda (öykü veya roman) yer 
alan bir kahraman tarafından yapılır. Anlatıcı bir kişi-
nin fiziksel veya ruhsal portresini çizebilir; öyküdeki bir 
kişiyi bir nesneyi betimleyebilir; bu bir şehir, bir man-
zara, bir ev olabilir. Bu durumda betimleme, anlatıcının 
gözü ve onun bakış açısıyla yapılmış olur. Dolayısıyla 
betimleme, anlatan kişinin “öznelliğini” yansıtır. Başka 
bir deyişle tasvir edilen şey, anlatıcının duygularına 
veya mizacına göre değişiyorsa öznel tasvir söz konu-
su olur.

ÖRNEK

Ortalık kar içindeydi. Kar 
dereleri tepeleri silme dol-
durmuştu. Dünya yalnız bir 
aklıktı. Bu aklığın üstünde 
en küçük bir leke bile yok-
tu. Bir kuş, bir sinek lekesi 
bile. Gökyüzü de apaktı. 
Yalnızca, uzakta güneyde 
Toros’un ormanlığının üstünde sıcacık yeşile kaçan bir ma-
vilik balkıyordu. Bu duruluk sonsuz aklığın üstüne serilmiş 
küçücük bir mendile benziyordu. Bir de uzaktan Hasan’la 
Ummuhan’a bakınca yuvadan düşmüş, yuvarlanan, uçmak 
için kanat çırpan, çabalayan kırlangıç yavrularını görür gibi 
oluyordu insan. 

(Yer Demir Gök Bakır/ Yaşar KEMAL)

Yukarıdaki betimlemede anlatıcının yaptığı “benzetmeler” 
öznelliği sağlamıştır.
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9. SINIF

UYGULAMA

Yaşama sevinciyle dolu bir bakış açısıyla “yağmurlu bir 
sabah” tasviri yapınız.

Karamsar, depresif bir bakış açısıyla “yağmurlu bir sa-
bah” tasviri yapınız.

UYGULAMA

Evlat edinmek için eşiyle yuvaya giden bir kadının veya 
bir erkeğin öznel bakış açısıyla yuvanın tasvirini yapınız. 
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9. SINIF

1. Türk edebiyatında modern hikâyeden önce halkın anlatma ihtiyacını halk hikâyesi karşılıyor idi. (   )

2. Ahmet Mithat Efendi’nin Letaif-i Rivayat adlı eseri Türk edebiyatının ilk hikâyelerindendir. (   )

3. Anlatmaya bağlı metinlerde merak ve gerilimi sağlayan unsur çatışmadır. (   )

4. Olay öyküsünün temsilcisi Ömer Seyfettin; durum öyküsünün temsilcisi Sait Faik Abasıyanık’tır. (   )

5. Belli bir özelliğiyle ön plana çıkan, keskin çizgileri olan kahraman “karakter”dir; şahsına ait özellikler gösteren kahraman 
ise “tip”tir. (   )

6. Bir olaya bakış açısı kimin nereden baktığıyla ilgilidir. (   )

7. Bir kahramanın rüyasını, geçmişini, hissettiklerini bilen anlatıcı ilahî anlatıcıdır. (   )

8. Bir kahramanın başından geçen öyküyü kahramanın kendisinin anlattığı bakış açısı 3. tekil kişili bakış açısıdır. (   )

9. Bir öykülemede olay, birden fazla bakış açısıyla anlatılabilir. (   )

10. Yansız gözlemci bakış açısında olaylar öznel bir yorumla aktarılır. (   )

11. Hikâye içindeki gözlemci bakış açısında olay veya durum, gözlem yapan kişinin bilgi, görgü ve kültürüne göre anlatılır. (   )

12. Bir kişiyi yaşına ve kültürüne göre konuşturamamak yazarın başarısızlığını gösterir. (   )

13. Hikâyelerde dil, günlük konuşma dilinin sıradanlığından uzak ve ne kadar özgün olursa metnin edebiyattaki yeri sağlam-
laşır. (   )

14. Olayları bir kamera sessizliğiyle izleyip okura aktaran bakış açısı gözlemci bakış açısıdır. (   )

15. Aşk, nefret, fakirlik, çocukluk, ölüm öykülerde işlenen “tema”lardır. Temanın kişi ve yerle sınırlandırılması da “konu”yu 
verir. (   )

16. Bir kahramanın iç dünyasını anlatmak için iç monolog- iç diyalog tekniklerini kullanmak yerinde olur. (   )

17. Bir tema, farklı yazarlar tarafından tekrar işlenemez. (   )

18. Bir konu, farklı yazarlar tarafından ele alınmamalı. (   )

19. Bir varlığın konuşturulması veya konuşturulmasa da insan gibi davranması kişileştirme(şahsileştirme)dir. (   )

20. Dekor olma, kişileri tanıtma, sembolik olarak işlev görme, mekânın metindeki işlevlerindendir. (   )

21. Zaman, hikâyelerde her zaman kronolojik akar. (   )

22. Özetleme tekniği, hızlı geçilmesi gereken yerler içindir. (   ) 

23. Çatışma olmadan hikâye olmaz. (   )

24. Hikâye, insanı insana anlatma sanatıdır. (   )

UYGULAMA - 5

Aşağıdaki bilgileri doğru-yanlış durumuna göre değerlendiriniz.

Cevaplar için www.altinanahtaryayinlari.com



160

“Tamam  anne, stres  yapma,” dedi  kadının  oğlu. Yağız, 
yağlı suratlı, bol pantolonlu gençten bir adamdı. Anne-
sinin yaşlılığından  sıkılmıştı her hâlde, hatta bu yaştan 
sonra annesi  bir  gözünü kaybetse ne olur kaybetmese 
ne olur diye bile düşünüyordu belki de. Bildiğimiz tey-
zeler gibiydi bu anne, tek gözü bandajlanmıştı. Diğeri 
korku dolu olmakla  birlikte, fırıl fırıl dönüyordu. Biraz 
sonra kadın oğlunun kulağına eğildi, eliyle  ağzını  gizle-
yerek  bir şeyler fısıldadı, gözleri  oğlunun yüzüne takıldı 
bir süre. “Anne sorduk ya hemşireye kaç kere, gözün 
yaşlanmasından bir şey olmazmış diyorlar. Rezil etme-
sene bizi.” Kadın çaresiz yine yerinde büzüldü, elini çe-
nesine dayayıp yer karolarını saymaya başladı. Kadınla 
konuşmaya can atıyordum, eminim ki o da derdini uzun 
uzun  anlatabileceği birini bulmaya can  atıyordu; ama 
oğlundan çekindim. Onun dünyasındaki kadınlardan o 
kadar farklıydım ki bana kızardı. Biraz sonra hemşire 
köşede duran yaşlı adamı çağırdı, yaşlı adam hemşire-
nin peşinden giderken  kadının oğlunun kulağına yine 
eğildiğini; ama bu sefer yaşlı adama bakarak bir şeyler 
fısıldadığını gördüm: “Niye bizden önce çağrılıyor?” di-
yordu mutlaka, “O bizden çok sonra gelmemiş miydi, 
doktorun tanıdığıdır muhakkak. Ben sana demedim mi 
bütün hastaneler aynıdır diye?” …

Yukarıdaki paçada kullanılan bakış açısıyla ilgili ola-
rak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Gözlemci figürün bakış açısı (3. tekil kişili anlatıcı) 
kullanılmıştır. Çünkü anlatıcı kurgunun içinde olayı 
gözlemlemektedir.

B) 1. tekil kişili anlatıcı kullanılmıştır. Çünkü anlatıcı, 
olayın önemli bir parçasıdır.

C) 1.tekil kişili bakış açısı (ben anlatıcı) kullanılmıştır. 
Çünkü anlatıcı, bilinç akışı yöntemiyle öyküleyen 
başkişidir. 

D) İlahî  bakış  açısı kullanılmıştır. Çünkü anlatıcı met-
nin dışında her şeyi bilen, sezen konumdadır.  

E) Çoğul bakış açısı kullanılmıştır. Çünkü olay birden 
çok olay kişisi tarafından öykülenmektedir.

1.

Aşağıdakilerden hangisinde adı anılan türle verilen 
eser arasında uygunluk yoktur?

A) Roman – İntibah 

B) Tiyatro – Şair Evlenmesi 

C) Makale – Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi

D) Deneme – Letaif-i Rivayat

E) Gezi yazısı – Seyahatname

2.

Aşağıdaki parçalardan hangisi ilahî (olimpik) anlatı-
cının bakış açısıyla verilmiştir?

A) Nihayet yeniden İstanbul’dayım. Bu şehirden baş-
layan yol, yine burada bitiyor.  Hiçbir şey ilk karşı-
laştığım anların görünümünde değil. Oysa her şey 
bıraktığım yerde duruyor. Denilecektir ki uzun yol-
lar, bilinmeze yapılan o yolculuklar değiştirir insanı.   
Biraz eksiltir, biraz arttırır.  Öyleyse bu göz, o eski 
göz değil.  Ben değiştim  ve  benimle birlikte değişti 
her şey;  biraz azaldı, biraz fazlalaştı. 

B) Dışarıda kar yağıyor, terasa çıkıp karla aydınlanmış 
bir göğün altında duruyor, dar bir sokağın ağzında 
karanlık bir kapı gibi duran denize bakıyorum. Kay-
bolmuş… Yerinde kopkoyu bir lacivert duruyor,  
dalıp gidiyorum… Bu gece zaman akmayacak, her 
yanından delinerek beyaz kristaller düşüren gece-
de göğün altında kıpırtısız duracak.

C) Kimi zaman çok neşeli olurum. Coşar, kabıma sığ-
maz taşarım. Kimi zamansa karlı dağlardan daha 
buz bir hâlde oturur kalırım… Bazen çok çalışarak 
kendimi yıpratır bazen de parmağımın ucunu bile 
kıpırdatmamak için  bin türlü bahane uydururum.   
Ben… Ben var ya ben  bazen kendimi o denli güçlü 
hissederim ki tüm dünyayı alt edebileceğime ina-
nırım.

D) Hayat müthiş bir macera. Her insanın kendisiyle 
beraber olanlarla paylaştığı,  ortaklaşa  yaşadığı 
ve bir bakıma her insanın tek başına üstlendiği bir 
macera… Ben kendi payıma yapmak istediklerimi 
yaptım, bu macerayı çok güzel bir şekilde yaşadım. 
Tabii zaman zaman zorlukları oldu, sıkıntıları oldu; 
ama bunlardan fazlaca şikâyet etmeyi de başkala-
rına karşı haksızlık gibi görüyorum. 

E) Gözlerini sımsıkı yumup düşünüyor. Ansızın bir kuş 
hâline gelebilse. Küçücük vücuduyla iyice içine 
gömüldüğü koltuktan havalansa. Dışarıya süzülse. 
Kanatlarını hiç çırpmadan, gece rüzgârına binip bu 
nefret ettiği evden dışarıya çıksa. Yüzlerce ağaçtan 
bir tanesinin en tepesine konsa. Orada, hiç büyü-
meyen bir çocuk olarak sonsuza kadar yaşasa.

3.

HİKÂYE (ÖYKÜ) TEST 5
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Uyandı. İçinde bir saka kuşunun ötüp durduğu kafesi 
yana itip cumbaya yaklaştı. Keten  perdeyi  aralayıp dı-
şarıya baktı ve sevindi. Hava tam istediği gibiydi. Biraz 
puslu; ama ışığı bol bir sonbahar havası. Önceki dene-
yimlerinden, böyle boz pusarık; ama aydınlık havalarda 
çekilen fotoğrafların, nesnelerdeki  bütün  o inceli kalınlı 
çizgileri, gizemli gölgeleri, hayalle gerçeği ayıran ince 
“kontrastları” daha güzel yansıttığını iyi biliyordu.

Bu parça aşağıdaki türlerden hangisine yakın dur-
maktadır?

A) günlük                    B) biyografi                    C) tiyatro

 D) deneme                    E) öykü

5.

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Hâkim bakış açısında, anlatıcı, kahramanları hayal-
lerini, rüyalarını, hislerini bilir. 

B) Ömer Seyfettin, hikâyelerinde olaylar üzerinde 
durmamış, olayların kişilerde yarattığı izleri anlat-
mıştır. 

C) Mekân, öykü ve romanlarda kişilerin psikolojisini 
yansıtması bakımından kullanılabilir. 

D) Zaman, öykü ve romanlarda kimi zaman kronolojik 
sıra izlerken kimi zaman akroniktir. 

E) “Tip”, sivri bir özelliğiyle ön plana çıkan kimse iken 
“karakter” değişken özellikler gösterir.

6.Çehov’la birlikte olaydan, konudan ziyade insanı ön pla-
na çıkaran,  onun  psikolojisini  yansıtan öyküler yazıl-
maya başlandı. Bu  tür  öykülerle birlikte klasik serim, 
düğüm, çözüm kurgusu terk edilirken öyküler, insan 
ruhuna, onun ifade ettiği, edemediği alanlara yöneldi. 
Artık öyküde ille de olay anlatmak yerine, bir “an”ın, 
görüntünün, ruhsal konumun öyküleştirilmesi başat an-
layış olmuştu.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Çehov’la birlikte  
başlayan öykü anlayışına uygun bir metinden alın-
mış olamaz?

A) Gidilerek varılamayan yolculuğu seçiyor o da… 
Yenilgilerinden doğan bir bakışın zafer olmadığını 
bilerek aşkının gölgesinden geçiyor o sızılı yürek-
le…

B) Hani  bazen  kulağımızın  dibinde çok tanıdığımız bir 
ses isminizi çağırıverir. Olur değil mi? Pek ender-
dir. Belki de kendi kafanızın içinden sizin sevdiğiniz, 
hatırladığınız bir ses, ses olmadan sizi çağırmıştır. 
Olabilir.

C) Ders bitmişti. Profesör masasını toplamaya baş-
lamıştı. Öğrencilerin bir kısmı aceleyle sınıfı terk 
ederken bir çığlık koptu.

D) Bir gün evinize bambaşka bir adam olarak dönme-
mişseniz benim bu gün evime nasıl döndüğümü 
anlayamazsınız.

E) Sizi bekliyorum. Sizi göreceğim; içimde bir şey 
koşacak: Siz görmeden geçeceksiniz. Ben her şeyi 
sizinle kurulmuş bir şehirde dolaşacağım. 

4.

Aşağıdakilerden hangisinin bir öyküden alınmış 
olma ihtimali en düşüktür?

A) Komşular, Gülümser Hanım Teyze ile Ömer Bey’in 
evine git meye yalnız bir kez cesaret edeceklerdi.  

B) Köyden istasyona giden yol, eriyen karlarla diz 
boyu çamurdu. Köpekler, etrafı sarmış, yiyecek 
için kol geziyordu. 

C) Soğuktan donan ellerini ovuşturuyor ve annesinin 
keçi kırp tıkları makasla kestiği kertikli saçlarını ka-
şıyordu.

D) Ben dememiş miydim, bu kadın Fransız diye? Nasıl 
da anlamı şım ama... Caddedeki trafik polisine gitti. 
Söylediklerini duyuyor dum.

– Esküze muva Mösyö l’ajan... Parle vu Franse? 

E) Çok eski zamanlarda, uzak diyarlardan birinde, çok 
ama çok yaşlı bir adam varmış. Bu adamın üç kızı 
varmış. Biri kör, biri çok güzel diğeri de çok akıl-
lıymış.

7.

Hikâye (Öykü) TEST - 5
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“Yağmur ………..................................... gibi yağıyordu.”  

(Nasıl yağıyordu?)

“Yağmur …………………………......… gibi yağıyordu.”

“Yağmur …………………………......… gibi yağıyordu.”

“Yağmur …………………………......… gibi yağıyordu.”

“Yağmur …………………………......… gibi yağıyordu.”

2. Aşağıdaki sözcüklere orijinal sıfatlar bulunuz.  
(“Nasıl?” sorusunu sorunuz.)

Girdap gibi gözler (Nasıl “göz”ler?)

………………………….....……..................…… nehir 

………………………….....……..................…… cadde

 ………………………….....……..................…… gözler 

 ………………………….....……..................…… yol

………………………….....……..................…… göl 

………………………….....……..................…… dağ

………………………….....……..................…… insan

3. “Çocuk, vitrinin önünde bekliyordu.” cümlesi genel bir 
cümledir, soyuttur. Bu cümleyi gittikçe “özel” bir söylem-
le somutlaştıralım:

 ♦ “Çocuk, oyuncaklarla dolu olan vitrinin önünde anne-
sini bekliyordu.”

 ♦ “Çocuk, renk renk oyuncaklarla dolu olan vitrinin önün-
de annesini heyecanla bekliyordu.”

 ♦ “Çocuk, renk renk oyuncaklarla dolu olan kocaman vit-
rinin önünde oyuncak almak için annesini heyecanla 
bekliyordu.” 

 ♦ “Sırt çantalı çocuk, renk renk oyuncaklarla dolu olan 
kocaman vitrinin önünde oyuncak almak için annesini 
heyecanla bekliyordu.”

1. Aşağıdaki fiil veya cümlelerdeki boş bırakılan yer-
leri kalıp olmayan, ”orijinal” tümleçlerle tamamla-
yınız.

“… ağlıyordu.” fiilini “orijinal” tümleçlerle tamamlayınız. 
(Örneğin: Nasıl ağlıyordu? sorusuna orijinal ifadelerle 
cevap veriniz. Cevabınız “hıçkıra hıçkıra” gibi kalıp, sı-
radan ifadeler olmamalı.)

Örneğin: 

“Sütten kesilmiş bir bebek gibi ağlıyordu.” 

(Nasıl ağlıyordu?)

.................................................................. ağlıyordu.

.................................................................. ağlıyordu.

.................................................................. ağlıyordu.

.................................................................. ağlıyordu.

“Soğukta kalmış bir kedi  gibi bakıyordu.”  

(Nasıl bakıyordu?)

................................................................. bakıyordu.

................................................................. bakıyordu.

................................................................. bakıyordu.

................................................................. bakıyordu.

“..................................................................... gülüyordun.”

(Nasıl gülüyordun?) 

......................................................................... gülüyordun.

......................................................................... gülüyordun.

......................................................................... gülüyordun.

......................................................................... gülüyordun.

İlk cümleyi yazdıktan sonra

hemen kabul etmeyin.

Yazabileceğinizin en iyisi o cümle midir?

Bu soru onun yeniden yazılmasını, 

belki birçok kere yazılmasını gerektirir. 

(Semih GÜMÜŞ) 

Tolstoy, Savaş ve Barış’ı 

tam sekiz kez yeniden yazmış 

ve bundan sonra bile 

metinde defalarca düzeltme yapmış. 

Bunun gibi şeyler, 

ilk taslağı kötü olan benim gibi yazarlar için 

yüreklendirici olmalı. 

(Raymond CARVER)

HİKÂYE (ÖYKÜ) - ROMAN “CÜMLESİ” YAZMA ÇALIŞMALARI

2. ÜNİTE    HİKÂYE (ÖYKÜ)
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Aşağıdaki şiirleri özellikleri açısından inceleyiniz.

9. SINIF
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Ağ elleri sala sala gelen yâr,
Nasıl geçireyim seni ele ben?
Ben bir şahin olsam sen bir balaban
Taksam cırnağımı gitsem çöle ben.

Koyunları kuzu ile karışık,
Yüze küskün ama kalbi barışık,
Siyah perçemi zülfü dolaşık,
Yeni düştüm düzen tutmaz tele ben.

Karacaoğlan

Değirmenden gelirim beygirim yüklü,
Şu kızı görenin del olur aklı.
On beş yaşında kırk beş belikli,
Bir kız bana emmi dedi n’eyleyim!

Bizim ilde üzüm olur alc olur,
Sızılaşır bozkurtları aç olur. 
Bir yiğide emmi demek güç olur.
Bir kız bana emmi dedi n’eyleyim!

Karacaoğlan

Ölçüsü  :…………………………………………………

Kafiye şeması :…………………………………………………

Kafiye çeşidi :…………………………………………………

Nazım birimi :…………………………………………………

Nazım türü :…………………………………………………

Nazım şekli :…………………………………………………

Ölçüsü  :…………………………………………………

Kafiye şeması :…………………………………………………

Kafiye çeşidi :…………………………………………………

Nazım birimi :…………………………………………………

Nazım türü :…………………………………………………

Nazım şekli :…………………………………………………

Ölçüsü  :…………………………………………………

Kafiye şeması :…………………………………………………

Kafiye çeşidi :…………………………………………………

Nazım birimi :…………………………………………………

Nazım türü :…………………………………………………

Nazım şekli :…………………………………………………

Bin iki yüz altmış bire tarih basınca
Pek ziyade oldu sıklet bu sene
Eski adet bitip devir dönünce
Kalktı insanlardan şefkat bu sene

Koymuşum havana bu garip seri
Sefa mı sunulur ah şimden geri
Ağnıya olursan derler gel beri
Fukaraya yoktur rağbet bu sene

…

Zengin artık kesmez oldu kurbanı
Kalmadı dünyanın rengi elvanı
Sultan Süleyman’a kalmadı fani
Bize Hak’tan oldu rahmet bu sene

İş böyle giderse kopacak fesat
Yaklaşmadı gitti şu vakt-i hasat
Sanatlar işlemez ortalık kesat
Boşadır çalışmak gayret bu sene

Bu Seyrani sahih sohbet eylesin
Naçar olan fukaralar neylesin
Rica niyaz edin halas eylesin
Mevlamız beladan millet bu sene

Seyrani
Cevaplar için www.altinanahtaryayinlari.com



Şiir, okuyarak yazılır. Şiir yazmak için önce uzun uzun, 
bol bol ve her zaman şiir okumak gerekir. Üstelik aynı şairi 
ya da şairleri değil, başka şairleri, farklı dünya görüşü ve şiir 
anlayışlarındaki şairleri de okumak gerekir ki, şairi farklı, şiiri 
özgün kılan şeylerin de biricik ve benzersiz olduğunu kavra-
yabilelim.

Şiir kitaptan okunur. Şiir kitabı almak, aynı zamanda şiir-
sel bir nesneyi, hatta imgenin kendisini de elinde tutmak de-
mektir. Ona değer vermek ve onunla bir yolculuğa ve belki de 
daha önce hiç yaşanmamış bir serüvene çıkmak demektir. 
Bu aynı zamanda şiir yazarken de içimizdeki serüven duygu-
sunu kışkırtacak, bize şiirde de yeni yollar açacaktır.

Şiirde yeni yollar; yeni söyleyişler, yeni imgeler, yeni dize 
kuruluşları, yeni biçimler denemek anlamına gelir. Yenilik hiç 
kuşkusuz yalnız biçimde ya da şiirin tekniğinde kalmaz, içeriği 
de etkiler. Hem şiirin içeriği ve biçimi ayrılmaz bir ikilidir. Yani 
birbirinden kopuk değildir. İkisi de birbirlerini belirler ve etkilerler.

Şiir çünkü bir deneyimdir, bir denemedir. Alışkanlıkları 
yıkmak, olağan olanı dönüştürmektir. Ancak bu bilinçle şiir 
yazabilir insan. Yani şiir yalnızca duygularımızın ‘hisli’ biçim-
de ifadesi değildir. Evet şiirde duygu vardır ama bu şairin 
duyarlılığı olarak bir anlam ifade eder ve her şairin aynı ko-
nuya ilişkin duyarlılığı aynı bile olsa, bu konudaki şiirleri farklı 
olacaktır. Öyleyse şiir yalnızca duygulardan oluşmaz, onlarla 
yazılmaz. Yazılsa da bir kaç şiir sonra insan hep aynı şiiri fark-
lı sözcüklerle yazdığını görecektir.

Demek ki duygu ya da duyuş diyelim, yalnızca şairlere 
değil, tüm insanlara özgüdür. Şair işte bu duyuşu deyişe çe-
viren kişidir. Çünkü şiir ne söylediğin kadar nasıl söylediğin-
dir ve burada esas olan söyleyiştir. Zaten şiiri, edebiyattan 
farklı kılan en önemli özelliği de ‘söyleyiş’tir. Yoksa roman, 
öykü, oyun, deneme gibi edebiyat türleri güzel güzel anlatırdı, 
biz de okur geçerdik ve şiire hiç mi hiç gerek duymazdık. 
Şiirin insanlığın başlangıcından beri var olması ve her koşul-
da varlığını sürdürmesi bizim ondaki ‘söyleyiş’e duyduğumuz 
gereksinimdir. Nasıl söylemiş? Bir deyim vardır, çok seve-
rim, “Herkes sakız çiğner ama çingene kızı tadını çıkarır”, işte 
şair, herkesin bildiği bir konuyu, sözgelimi her sabah güneşin 
yeniden doğuşunu ya da denizin üzerinde batmakta olan gü-
neşi, sanki ilk kez böyle bir doğa olayı yaşanıyormuşçasına 
yazan kişidir. 

Şiir duygu kadar düşünceyle de yazılır ve şiir yalnızca 
güneşin doğuşu gibi güzel, renkli şeyleri anlatmak için ya-
zılmaz, dünya sorunları, ülke sorunları, toplumsal ve kişisel 
dertlerimiz, acılarımız da şiirin konusudur. Bunlar genellikle 
binlerce yıldır hemen her insanın sorunu olan ölüm, aşk, yok-
luk, yalnızlık gibi ebedi ve ezeli sorunlar olduğu gibi, gündelik 

çatışmalar, yoksulluk, acı, gurbet, ayrılık ya da mutluluk, ya-
şam coşkusu gibi konular da olabilir. Sorunlarla ilgili yazılan 
şiirlerin o kadar da duygusal olamayacağı açık. Öyleyse şiir 
kimi düşüncelerin sonucunda şairin kişisel ve toplumsal kay-
gılarını da dile getirebilir.

Düşünmek, düşlemektir. Düşünceyi duyguyla böyle bu-
luşturuyorum. Düşünmek, sorulara yanıt bulma yöntemimiz-
se, düşünerek yeni açılımlara ulaşabiliyorsak, düşlemek de 
hayal gücünü, imgelemi zenginleştirmek ve böylece sözcük-
lerle yepyeni dünyalara, anlamlar evrenine ulaşmak demek-
tir. Düşlemenin bir düşünce biçimi olduğunu ve düşünmenin 
de düşlemenin başlangıcı olduğunu unutmayalım.

Şiir yazmak için şiir kitapları okumanın gerekliliğinden 
söz etmiştim, fakat yalnızca şiirden beslenmez şiir, her türlü 
kitaptan, edebiyattan, tarihten, coğrafyadan, tabiattan, fizik-
ten, kimya, sosyoloji, psikoloji, antropoloji, bilim, siyaset, fel-
sefe, bütün bunlar da insanı ve doğal olarak şiiri de besleyen, 
etkileyen disiplinlerdir. Ama öncelikle başka şairler, başka 
kitaplar ve başka şiirler. Çünkü şiir şiire bakarak yazılır.

Bir de etkilenmek şarttır. Etkilenmeden şiir yazılmaz. 
Zaten etkilenmeden güzel bir yaşam sürmek de olası de-
ğildir. Birbirimizden etkileniriz, doğanın güzelliklerinden, 
kentlerden, lezzetli yiyeceklerden, danslardan, oyunlardan, 
filmlerden, şarkılardan, en çok da güzel sözlerden ve şiirden 
etkileniriz. Öyleyse etkilenmek en doğal hakkımızdır ve şiir 
yazmaya heves eden herkes kendisini rüzgarlara açık bırak-
malı ve bütün iyi şairlerden etkilenmeyi amaç edinmelidir. 
Ne kadar çok etkilenirsek, o kadar çok da kendimiz oluruz ve 
zamanla kendimize özgü bir şiir yazarız. 

En iyisi hemen elinize kaleminizi kağıdınızı alıp, çok sev-
diğiniz birisi için ya da sizi etkileyen bir konu için şiir yaz-
maya başlayın. Peki yazdığınızın şiir olduğunu nereden an-
layacaksınız, çok kolay, hemen çevrenizde beğenisine, şiir 
okurluğuna güvendiğiniz bir kaç kişiye okuyun, onlar 
size söyleyeceklerdir. Aslolan başlangıçta iyi şiir 
yazabilmek değil, şiir yazmayı göze almaktır. 
Sonrası uzuuuuuuun bir serüvendir ve şiirin 
de hem en güzel, hem en yorucu, ama 
hem de sanırım en heyecanlı yeri bu 
serüvenin ya da sürecin ta kendi-
sidir. Unutmayın şiir yazmak, 
şair olmaktan önce gelir. 
Siz şair olmaya değil, şiir 
yazmaya heves edin. 
Sonra nasılsa şair 
diyeceklerdir 
size.

Haydar ERGÜLEN

ŞİİR 
NASIL YAZILIR?

ŞİİR 
NASIL YAZILIR?

Haydar ERGÜLEN Altın Anahtar Yayınları için yazdı:
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ŞİİR YAZMA ÇALIŞMALARI

UYGULAMA

Aşağıdaki şiirlerde boş bırakılan yerleri (sözcük, dize, bent vb.) şiirlerin dil, ölçü, uyak, tema vb. yönlerini düşünerek 
tamamlayınız.

ESKİ SU ŞARKISI

kötü yazla karardı elmanın rengi

aşk, …………………………….

……………………., gecikme

gecikme, şarkılar gitgide ince

yüzüm ………………… gibi

dökülüyor ………………..........…..

bana …………… gönder, gecikme

gecikme, geceler gitgide gece 

 Haydar ERGÜLEN 

UZUN YAĞMURLARDAN SONRA

Sen yağmurlu günlere yakışırsın

Yollar çeker ………………. çeker uzak evler

……………………. gibi yüzün ışırsa
Işırsa beni unutma

Alır yürür sıcak mavisi gökyüzünün
Kuşlar döner uzun yağmurlardan sonra bir gün

……………………………………

Her şeye rağmen ellerin üşür

……….. beni unutma

Yeni dostlar yeni rüzgârlar gelir geçer

…………………………… nasıl unuttular

Kahredersin başın önüne düşer
Düşerse beni unutma

 Gülten AKIN 

O BEYAZ BİR KUŞTU…

O, beyaz bir kuştu, uzun kanatlı;
Ardında ışıktan bir iz bıraktı.

……………………………………….............,
Arada bir engin deniz bıraktı.

Uzaktan gelirken derin akisler,
……………………………………………….

……………………………………………....;
Gönlümü o kadar temiz bıraktı.

O, beyaz bir kuştu, ak kanatlıydı;

……………………………………………....;

Hayaldi, hayalden bile tatlıydı;

…………………………………………........!

Orhan Seyfi ORHON

OĞUL
Anne ben geldim, üstüm başım
Uzak yolların tozlarıyla perişan
Çoktan paralandı ördüğün kazak
Üzerinde yeşil nakışlar olan

Anne ben geldim, yoruldum artık

………………………………………….……….

…………………………………..................…….
Şiirler çırpıştıran bir adam

Kurumuş kuyunun suyu, incirin
Sütü çoktan çekilmiş

…………………………………………....……..

Ayrık otları, dikenler bürümüş

Kapıdaki çıngırak kararmış nemden

…………………………………………....……..

Oğlum, mektup yaz diyen

…………………………………………....……..

Anne ben geldim, ağdaki balık
Bardaktaki su kadar umarsızım
Dizlerin duruyor mu başımı koyacak?
Anne ben geldim, oğlun, hayırsızın...

Ahmet ERHAN
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GELMİŞ BULUNDUM

Ben mişim –neymiş?– sus sesiymiş
Oymuş –cam kırıkları gibi gövdemi yakan–
Yanağında sardunya kokusuyla yazdan 
Kimmiş o gelen ya giden kimmiş
Bir yabancı mı, yoksa bir ermiş
Değilmiş, bir çağrı bile yokmuş uzaktan     

Güneş mi batarmış bir özel ismi bitirir gibi
Yanmış bir ağacın yaprakları mıymış kımıldayan
Ne kalmış bir önceden ya da bir sonradan
Kim koparmış dalından bu yabani incirleri
Ya kimmiş kıyıya çeken hayalet gemileri
Ne yazılmış nereye bu garip kargaşadan.

Yıldızlar, büyülü ülke, adımı unutturan
Bir kaya, bir ot, bir akarsu
Hangi yaz şarkıcılarının ürpertili korosu
Ki bütün ölüleri sığa çıkaran
Ve kenti bir ölüm derinliğine salan
Yani bir gül solarken bir gülün açma korkusu.

Şiirler yazdım, kitaplar okudum
Elime bir bardak aldım, onu yeniden oydum
Derinlerde kaldım böyle bir zaman
Kim bulmuş ki yerini, kim ne anlamış sanki mutluluktan
Ey yağmur sonraları, loş bahçeler, akşam sefaları
Söyleşin benimle biraz bir kere gelmiş bulundum.

Edip CANSEVER
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BEN SANA MECBURUM

ben sana mecburum bilemezsin
adını mıh gibi aklımda tutuyorum
büyüdükçe büyüyor gözlerin
ben sana mecburum bilemezsin
içimi seninle ısıtıyorum

ağaçlar sonbahara hazırlanıyor
bu şehir o eski istanbul mudur
karanlıkta bulutlar parçalanıyor
sokak lambaları birden yanıyor
kaldırımlarda yağmur kokusu
ben sana mecburum sen yoksun

sevmek kimi zaman rezilce korkuludur
insan bir akşam üstü ansızın yorulur
tutsak ustura ağzında yaşamaktan
kimi zaman ellerini kırar tutkusu
birkaç hayat çıkarır yaşamasından
hangi kapıyı çalsa kimi zaman
arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu

fatih’te yoksul bir gramafon çalıyor
eski zamanlardan bir cuma çalıyor
durup köşe başında deliksiz dinlesem
sana kullanılmamış bir gök getirsem
haftalar ellerimde ufalanıyor
ne yapsam ne tutsam nereye gitsem
ben sana mecburum sen yoksun

belki haziran’da mavi benekli çocuksun
ah seni bilmiyor kimseler bilmiyor
bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden
belki yeşilköy’de uçağa biniyorsun
bütün ıslanmışsın tüylerin ürperiyor
belki körsün kırılmışsın telâş içindesin
kötü rüzgâr saçalarını götürüyor

ne vakit bir yaşamak düşünsem
bu kurtlar sofrasında belki zor
ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden
ne vakit bir yaşamak düşünsem
sus deyip adınla başlıyorum
içimsıra kımıldıyor gizli denizlerin
hayır başka türlü olmayacak
ben sana mecburum bilemezsin
   Attilâ İLHAN 

LAVİNİA

Sana gitme demeyeceğim.
Üşüyorsun ceketimi al.
Günün en güzel saatleri bunlar.
Yanımda kal.

Sana gitme demeyeceğim.
Gene de sen bilirsin.
Yalanlar istiyorsan yalanlar söyleyeyim,
İncinirsin

Sana gitme demeyeceğim, 
Ama gitme, Lavinia.
Adını gizleyeceğim
Sen de bilme, Lavinia.

   Özdemir ASAF

Aşağıdaki şiirlerden sevdiklerinizi ezberleyiniz, topluluk önünde okumalar veya şiir dinletisi yaparak 
performansınızı gösteriniz.
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1. Aşağıdaki isimleri sıfatlarla niteleyiniz.

………………..

………………..  okul

……………….. isim

………………..

………………..

………………..

Niteleme sıfatları

………………..

……………….. şehir

………………..  isim

………………..

………………..

………………..

Niteleme sıfatları

………………..

……………….. yalı

……………….. isim

………………..

………………..

………………..

Niteleme sıfatları

2. Aşağıdaki isimleri belirtme sıfatlarıyla belirtiniz.

………………..

……………….. simit

………………..  isim

………………..

………………..

………………..

Belirtme sıfatları

………………..

……………….. bisiklet

………………..   isim

………………..

………………..

………………..

Belirtme sıfatları

………………..

……………….. ekmek

………………..   isim

………………..

………………..

………………..

Belirtme sıfatları

UYGULAMA
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1. Don Quijote, M. de Cervantes Saavedra (1605)

2. Suç ve Ceza, Fyodor Dostoyevski (1866)

3. Memleketimden İnsan Manzaraları, Nâzım Hikmet 
(1966-1967)

4. Alemdağda Var Bir Yılan, Sait Faik Abasıyanık (1954)

5. Tutunamayanlar, Oğuz Atay (1971)

6. Hamlet, William Shakespeare (1600 dolaylarında)

7. Yüzyıllık Yalnızlık, Gabriel García Márquez (1967)

8. Huzur, Ahmet Hamdi Tanpınar (1949)

9. Anna Karenina, Lev Tolstoy (1873-1877)

10. Karamazov Kardeşler, Fyodor Dostoyevski (1880)

11. Kara Kitap, Orhan Pamuk (1990)

12. İlyada, Homeros (MÖ 9.-7. yüzyıl)

13. Odyssia, Homeros (MÖ 9.-7. yüzyıl)

14. Savaş ve Barış, Lev Tolstoy (1865-1869)

15. İlahi Komedya, Dante Alighieri (1307-1321)

16. Binbir Gece Masalları (8.-9. yüzyıl)

17. Madame Bovary, Gustave Flaubert (1856)

18. Dönüşüm, Franz Kafka (1915)

19. Ecinniler, Fyodor Dostoyevski (1872)

20. Bütün Öyküleri, Anton Çehov (d.ö. 1860-1904)

21. Küçük Prens, Antoine de Saint-Exupery (1943)

22. İnce Memed, Yaşar Kemal (1955)

23. Denemeler, Michel de Montaigne (1572-1588)

24. Ulysses, James Joyce (1922)

25. Yunus Emre Divanı (d.ö. 1238?-1320?)

26. Mesnevi, Mevlana Celaleddin Rumi (1278, en eski nüshası)

27. Dava, Franz Kafka (1913)

28. Budala, Dostoyevski (1868)

29. Mrs. Dalloway, Virginia Woolf (1925)

30. Son Şiirleri, Nâzım Hikmet (1970)

31. Macbeth, William Shakespeare (1606)

32. Kızıl ile Kara, Stendhal (1830)

33. Malte Laurids Brigge’nin Notları, Rainer Maria Rilke 
(1910)

34. Kayıp Zamanın İzinde, Marcel Proust (1917-1925)

35. Ses ve Öfke, William Faulkner (1929)

36. Gönülçelen, J.D. Salinger (1951)

37. Şeyh Bedrettin Destanı, Nâzım Hikmet (1936)

38. Bir Düğün Gecesi, Adalet Ağaoğlu (1979)

39. Evliya Çelebi Seyahatnamesi (1898-1938)

40. Kötülük Çiçekleri, Charles Baudelaire (1857)

1. YAŞAR KEMAL

2. OĞUZ ATAY

3. AHMET HAMDİ TANPINAR

4. ORHAN PAMUK

5. ORHAN KEMAL

6. ADALET AĞAOĞLU

7. YUSUF ATILGAN

8. HALİT ZİYA UŞAKLIGİL

9. KEMAL TAHİR

10. REŞAT NURİ GÜNTEKİN

11. YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU

12. HASAN ALİ TOPTAŞ

13. LATİFE TEKİN

14. SABAHATTİN ALİ

15. SELİM İLERİ

16. İHSAN OKTAY ANAR

17. TAHSİN YÜCEL

18. SEVGİ SOYSAL

19. BİLGE KARASU

20. LEYLA ERBİL

21. PEYAMİ SAFA

22. VÜS’AT O. BENER

23. VEDAT TÜRKALİ

24. NAHİT SIRRI ÖRİK

25. HALİDE EDİP ADIVAR

26. FAKİR BAYKURT

27. FERİT EDGÜ

28. HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR

29. OYA BAYDAR

30. FÜRUZAN

31. ABDÜLHAK ŞİNASİ HİSAR

32. REFİK HALİT KARAY

33. ATTİLÂ İLHAN

34. MEHMET RAUF

35. TARIK BUĞRA

36. ELİF ŞAFAK

37. MURAT UYURKULAK

38. AHMET MİTHAT

39. İNCİ ARAL

40. AZİZ NESİN

        (Notos, 2008)

Notos dergisinin 2008 soruşturması sonucuna göre yüzyılın en iyi romancıları:

Notos dergisinin soruşturmasına göre “ölmeden önce okunması gereken ilk kırk roman”:

Proje - performans ödevleri ve genel kültür için:
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1. Okur, romanlar sayesinde kahramanlarla özdeşim kurarak farklı farklı hayatları yaşar, elini ateşe değdirmeden ateşin ne 
olduğunu tecrübe edinir. (    )

2. Romanlarda mekân, kahramanın içinde bulunduğu ruhsal duruma göre negatif veya pozitif ruh hâliyle anlatılabilir. (    )

3. Romanlarda kişi sayısı, hikâyelere göre daha azdır. (    )

4. Mekân, romanlarda öznel veya nesnel bakış açısıyla kaleme alınır. (    )

5. Mekân, kişilerin kimliklerinin-karakterlerinin oluşmasında etkili bir unsur değildir. (    )

6. Mekân, romanlarda kişinin sosyal statüsünü göstermek için kullanılabilir. (    )

7. Mekân birçok romanda kahraman olarak yerini alır. (    )

8. Zaman, romanlarda geriye dönüş (flashback) ve ileri sıçrama sonra da şimdiye dönme şeklinde olabilir. (    ) 

9. Zaman, ileriye akarken özetlemelerle hızlandırılabilir; anlatıcının kişisel yorumlarıyla duraklatılabilir. (    )

10. Romancının yazacağı olay, anlatmaya değer bir olay olmalıdır. (    )

11. Yazar, psikolojik bir roman yazarken psikolojinin derinliğinde kulaç atmalıdır, insan gerçeğini anlatabilmelidir. (    )

12. Olay örgüsü, olayların birbirine neden-sonuç ilişkisiyle bağlı olmasıyla ortaya çıkar. (    ) 

13. Romanlardaki olayı, bir gazete haberinden farklı kılan şey yazarın kullandığı dil ve düzenlediği kurgudur. (    )

14. Olay, romanın başında bitmiş olabilir, zamanda geriye dönüşle romanın sonunda çözüme kavuşturulabilir. (    )

15. Romandan ve öyküden önce, anlatma ihtiyacını destanlar, mesneviler, masallar, halk hikâyeleri, manzum hikâyeler 
karşılıyor idi. (    )

16. Klasikleşmiş romanlarda “tip”ler ön plana çıkar. (    )

17. Roman, hikâyeye göre daha uzun anlatımlı hacimli eserlerdir. (    )

18. Olay, yer, zaman ve kişiler romanın dört temel unsurudur. (    )

19. Roman, gerçekten yola çıkar, düş gücüyle kurgulanır. (    )

20. Romanlarda, kişi ve yer tasvirlerinde detaylara girilmez. (    )

21. Türk edebiyatındaki ilk çeviri romanlar arasında Telemak, Sefiller, Robinson Crouse, Güliver’in Seyahatnamesi sayıla-
bilir. (    )

22. “Umut” bir romanın “konusu” olabilirken “Umut, başarının anahtarıdır.” cümlesi romanın “tema”sıdır. (    ) 

23. Romanlarda çatışma, gerilim ve merak okuru kurgu dünyasına çeker. (    )

24. Anlatmaya bağlı metinlerde zaman ve mekân, olay için vardır. (    )

25. Bir olayın romana dönüşmesi, dil ve kurgu ile sağlanır. (    )

Cevaplar için www.altinanahtaryayinlari.com
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Aşağıdaki bilgileri doğru-yanlış olarak değerlendiriniz.
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1. “Roman, yol boyunca gezdirilen bir aynadır.”  sözü ................................................................................................ aittir.

2. Yer adının romanın adı olduğu romanlardan biri ................................................  yazdığı  ............................................’dır. 

3. Araba Sevdası’nda ................................................;  Moby Dick romanında ......................................;  Matmazel Nora-
liya’nın Koltuğu’nda ................................................; Kafka’nın Değişim romanında .................................................. kişi 
kadrosunda yer alan kişileştirilmiş varlıklardır. 

4. Roman da klasik hikâyeler gibi ................................................, ................................................, ...................................
............. bölümlerinden oluşur.

5. Dünya edebiyatında yazılmış ilk roman ........................................ yy’da ............................................................ yazdığı 
.....................................................’tur.

6. İlk yerli roman ................................................................ yazdığı ................................................................................’tır.

7. İlk psikolojik roman ............................................................ yazdığı ..........................................................................’dür.

8. İlk edebî roman ............................................................ yazdığı ..................................................................................’tır.

9. İlk köy romanı .............................................................. yazdığı .................................................................................’dır.

10. İlk realist roman ............................................................ yazdığı ................................................................................’dır.

11. Türk edebiyatında olgunlaşmış ilk roman ............................................................ yazdığı ..............................................
.....................’dur.

12. Sefiller,  .............................................................; Meyhane,...........................................................; Suç ve Ceza, ..........
....................................................; Oliver Twist, ..................................................................; İhtiyar Adam ve Deniz, .....
..........................................................; Madam Bovary, ............................................................... tarafından yazılmıştır.

13. Cervantes ............................................................... edebiyatı, Dostoyevski, ........................................................... ede-
biyatı; Balzac, ................................................... edebiyatı; Ernest Hemingway .................................................... edebi-
yatı sanatçılarıdır.

14. İlk çeviri romanımız ..................................................................... yazdığı ...................................................................’tır.

15. Hayvanların “kişi” olarak yer aldığı romanlardan beşi şunlardır: ...................................................................... yazdığı 
........................................................; ......................................................... yazdığı .....................................................; 
......................................................... yazdığı ........................................................; ......................................................
yazdığı .................................................; ...................................................... yazdığı .................................................’dır.

UYGULAMA - 22

Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.
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