
Ekim ayının ortalarına doğru koyu sarıdan ateş 
kızılına geçen bilyedinlerin* pıtrak pıtrak dal 
uçlarından sarktığı, defnelerin kara üzüm gibi 
tane tane pırıl pırıl ürünlerini sergilediği sırtlara 
doğru baktım. Doğanın renk uyumuna aykırı üç 
beton bina yeşilliğini hala sürdüren yamaçlara 
gelişi güzel oturtulmuştu. Üstelik kayık boyası 
gibi zıt renklere de boyanmışlardı. Oysa Cideli 
evini boyamazdı. Tahtaları kendine özgü bir 
biçimde birbirine uçlarından geçirirdi. Bu 
tahtaları kendi doğal renkleriyle olduğu gibi 
bırakır, yaptığı evin üzerine sarkan ağaçların 
yeşillikleriyle yetinirdi. Kuşkusuz çok (bilgi 
yelpazesi. com) daha barınmaya elverişliydi, şu 
her tür boya çekilmiş evler ama konduğu 
yamaçlarda rengi, biçimi görünüşü her şeyiyle 
eğretiydi**. Bütün bu emekler değer miydi benim 
anılarımı bozmaya? Ne olmuştu benim 
bilyedinlerim. Ta buradan uzaklaştırılmış gerilere 
mi itilmişti? 

Kelimeler: 
*Bilyedin: Kocayemiş de denilen bir tür orman 

meyvesidir. 
**Eğreti: uyumsuz, yakışmayan 
Yazar ve Eseri: 
“Rıfat ILGAZ, Sarı Yazma” 
1. Yazarı memleketi Cide’ye geldiğinde 

üzen şey nedir? (15P) 
  
  
  
  
2. Yazar göre doğru yapılaşma nasıl 

almalıdır? (10P) 
  
  
  
  
3. Yazar yeni beton evleri neden 

yadırgamaktadır?(10P) 
  
  
  
  
4. Cide evleri neden boyanmamaktadır. 

(10P) 
  
  
  
  
5. Türk şiirinde kullanılan ölçü türlerini 

yazınız.(10P) 
  
  
  
6. Eski Türkçe dönemi içinde yer alan 

uygarlıkları (devletleri) yazınız. (10P) 
  
  
  
7. Göktürkler döneminde kalan yazılı 

eserler nelerdir?(10P) 
  
  
  
8. Aşağıdaki şiirlerin ölçü ve uyak ve uyak 

düzenini bulunuz(15P) 
I. 
Hüma kuşu yere düştü ölmedi - Ölçü: 

Dünya Sultan Süleyman'a kalmadı - Uyak: 
Dedim yâre gidem nasip olmadı - Redif: 
Ağlama gözlerim Mevla Kerim'dir - Uyak 

Düzeni: 
  
II. 
Biliyorum gölgede senin uyuduğunu - Ölçü: 
Bir deniz mağarası kadar kuytu ve serin -

 Uyak: 
Nazların aleminde yumulmuş kirpiklerin -

 Redif: 
Yüzünde bir tebessüm bu ağır öğle sonu -

 Uyak Düzeni: 
  
III. 
Kara gözler, kara gözler - Ölçü: 
Kararmış kara gözler. - Uyak: 
Gemim deryada kaldı - Redif: 
Yelkenim kara gözle - Uyak düzeni: 
  
IV. 
İncecikten bir kar yağar - Ölçü: 
Tozar Elif Elif diye - Uyak: 
Deli gönül Abdal olmuş - Redif: 
Gezer Elif Elif diye - Uyak Düzeni: 
  
V. 
Şu dağlar olmasaydı - Ölçü: 
Çiçeği solmasaydı - Uyak: 
Ölüm Allah’ın emri - Redif: 
Ayrılık olmasaydı - Uyak Düzeni: 
  
9. Aşağıdaki şiirlerin konularına göre 

sınıflandırınız.(10P) 
  
Ok atılır kal'asından 
Hak saklasın belasından 
Köroğlu'nun narasından 
Her yan gümbür gümbürlenir 
Türü: 
  
Çukurova bayramlığın giyerken, 
Çıplaklığın üzerinden soyarken, 
Şubat ayı kış yelini kovarken, 
Cennet dense sana yakışır dağlar. 
Türü: 
  
Güzel, ne güzel olmuşsun 
Görülmeyi, görülmeyi 
Siyah zülfün halkalanmış 
Örülmeyi örülmeyi 
Türü: 
  
Adalet kalmadı hep zulüm doldu 
Geçti şu baharın gülleri soldu 
Dünyanın gidişi acayip oldu 
Koyun belli değil, kurt belli değil. 
Türü: 
  
Ne kadar bilirsen bilene danış 
Danışan dağları aşar mı aşar 
Danışmadan yola düşse bir kişi 
Yorulup yollarda şaşar mı şaşar 
Türü: 
  

BAŞARILAR DİLERİM= 
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