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Bir Arap, evvel zamanda kendi kabilesinde bir suç i�leyip karısını, atını almı� 

gitmi� ba�ka kabileye sı�ınmı�. Kabile reisi ona eski püskü bir çadır verdirmi�. O da 
çadırını çadırların yanına kurmu�. Atını da güne�in altına, çadırın önüne bir kazı�a 
ba�lamı�. At günler günü çadırın önünde yemsiz susuz denecek kadar az yemle, suyla 
orada öyle dururmu�. Boynu bükük. At, bir deri bir kemikmi�. Çelimsiz. Araplarda bir 
adet varmı�. Kabile reisinin atı ölür, ihtiyarlarsa kabilenin en iyi atı �eyhe verilirmi�. 
�eyh de at sahibine büyük hediyeler verirmi�. �eyhe at veren adam da kabilenin en 
de�erli adamları arasına karı�ırmı�. Atı yarı�a sokarlar ama çok uzun bir mesafede 
hangisi birinci gelirse �eyhe o at verilirmi�. Kabilede tellallar ba�ırmı� : �eyhe at gerek. 
�steyen yarı�a girsin. Kabilenin atlıları gelip toplanmı�lar �eyhin çadırı önünde. 
Yüzlerce atlı. Bu yüzlerce atlıdan �eref kimin olacak. Bu arada bakmı�lar ki, kabileye 
sı�ınan o adam da, Allah'ın günü sıca�ın altında ba�lı uyuz atıyla gelmi�. Gülmü�ler 
ona. �eyh de gülmü�. Ça�ırmı� onu. « Bu atı mı bana layık görüyorsun ? » demi�. 
Adam boynunu bükmü�. Hiçbir �ey söylememi�. Yarı� ba�lamı�. Bir buçuk günde geri 
dönecekler. Falan yere varıp gelecekler. Yarı� ba�lamı�, atını süren sürmü�. En arkadan 
da bizim sı�ıntı. Ha, bir de bu üç günde atlar a�ızlarına su almayacaklar. Yem 
yemeyecekler. Geri dönerlerken bir de bakmı�lar atlılar, önlerinde bir atlı. At uçuyor. 
Atlı atının ba�ını çekmi�. Attan inmi�. Ötekiler onu geçip geçip gitmi�ler. Dinlenen atlı 
tekrar binmi� ata, sürmü�... �ura senin bura benim. Teker teker yüzlerce atlıyı geçmi�. 
�eyh heyecanda. Hangi atlı gelecek diye dört gözle yollara bakıyor. Uzaktan tozu 
dumana katmı� bir atlı geliyor. Tek bir atlı, yakınında ba�ka at yok. Atlı yakla�ınca 
bakıyor ki, ne görsün, sı�ıntı. Uyuz at. Seviniyor. Ortalık bayram yeri gibi. Kadınlar, 
kızlar en güzel elbiselerini giyinmi�ler. Kabilenin meydanı dolmu�. Sı�ıntı gelir atının 
ba�ını �eyhin önünde çeker. �eyhin sevincine payan yok. « Dile benden ne dilersin,» 
der. Adam cevap vermez. Attan inmez. Atın ba�ını çadırına do�ru çevirir. Varır karısını 
alır, terkisine bindirir. Tekrar meydana gelir. �eyhin önünde atının ba�ını çeker. 
« �eyh ! » diye ba�ırır. « Bu at sana layık de�ildir ! » Atın ba�ını tekrar çevirir, çöle 
do�ru gözden kaybolur. �eyh de a�zı açık bakar kalır. 
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TRAVAIL A FAIRE PAR LE CANDIDAT 
 
 
 
I. COMPREHENSION 
 
 
1) Retrouvez dans le texte les équivalents en turc des expressions suivantes : (2,5 points) 
 
a)... commettre une faute. 
b)... baisser la tête. 
c)... tu ne le mérites pas. 
d)... disparaître. 
e)... rester bouche bée. 
 
2) Répondez en français et citez le texte. 
 
a) Pourquoi est-ce que l'arabe est parti  de sa tribu ? 
Qu'a-t-il emporté en partant ? (1 point) 
 
b) Dans quelles circonstances donne-t-on le meilleur cheval de la tribu au cheik ? (1,5 points) 
 
c) Comment se fait le choix du meilleur cheval de la tribu ? (1 point) 
 
d) Que gagne l'homme qui donne son cheval au cheik ? (1 point) 
 
e) Pourquoi le cheik reste-t-il bouche bée ? (1,5 points) 
 
3) Traduisez l'extrait suivant : 
 
« Bir Arap, evvel zamanda kendi kabilesinde bir suç i�leyip karısını, atını almı� gitmi� ba�ka kabileye 
sı�ınmı�. Kabile reisi ona eski püskü bir çadır verdirmi�. O da çadırını çadırların yanına kurmu�. Atını 
da güne�in altına, çadırın önüne bir kazı�a ba�lamı�. » (3,5 points) 
 
 
II. EXPRESSION PERSONNELLE 
 
 
1) Mettez au singulier 
« Bu arada bakmı�lar ki, kabileye sı�ınan o adam da, Allah'ın günü sıca�ın altında ba�lı uyuz atıyla 
gelmi�. Gülmü�ler ona. » (1 point) 
 
2) Mettez la phrase au futur 
« Kadınlar, kızlar en güzel elbiselerini giyinmi�ler. Kabilenin meydanı dolmu�. » (1 point) 
 
3) Expliquez l'expression : 
«... dört gözle yollara bakıyor. » (1,5 points) 
 
4) Production en turc.(une dizaine de lignes) 
Pensez-vous que le cavalier arabe a eu raison de dire au cheik qu'il ne méritait pas le cheval ? 
Pourquoi ? (4,5 points) 


