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Bir milletin edebiyatı, millî ruhu ve millî hayatı göstermek için en samimi bir ayna sayılabilir. 

“Bir millet, hayatı nasıl görüyor? Nasıl düşünüyor? Nasıl hissediyor?” Biz, bunu en doğru ve en 

canlı olarak o milletin düşünce ve kalem ürünlerinde bulabiliriz. 

Edebiyat, toplumun bir kurumu olmasından dolayı, kendisini oluşturan toplumun diğer kurumlarıyla  

bağlı ve onlarla uyumludur. Hakikaten, bir milletin coğrafi çevresiyle, sonra dinî, iktisadî, 

hukukî, ahlâkî, sanatsal ve siyasi hayatıyla edebiyatı arasındaki bağlantılar o kadar açıktır ki bu 

konuda açıklama yapmayı bile fazla görüyoruz. 

Geçmiş zamanlara ait bir edebî eseri layıkıyla ve tarihî manâsıyla anlamak için, önce o devrin genel hayatını, yaşayış ve 

düşünüş tarzlarını,o devir insanlarının hayat ve evren hakkında neler bildiklerini öğrenmemiz 

gerekir. Demek oluyor ki edebiyat tarihi, bir milletin coğrafi çevresini, din, hukuk, ahlâk, iktisat, güzel sanatlar gibi 

kurumlarını ve siyasi hayatını genel yapısıyla gösteren medeniyet tarihinin ya da genel 

ve yaygın anlamıyla “tarih”in çerçevesi içinde incelenmelidir. Filoloji yani “Lisâniyat” ve tarih üzerine dayanmadan 

edebiyat tarihi meydana getirilemez. 

Bir “şaheser”i incelemedeki amacımız, o milletin edebî gelişmesini gereği gibi ve doğru olarak 

anlamak içindir. Çünkü bir “şaheser”, neticede mutlaka “toplumsal bir ülkünün ifadesidir.” 

Bilginiz Olsun 
Edebiyat tarihten yararlandığı gibi tarih de edebiyattan yararlanır. Tarihî gerçeklik, edebî metinlerde  

yeniden yorumlanır. 

 

Edebiyat açısından dinin tarifini yapmak güçtür. Ancak şu var ki; din, bireyi mukaddes duygu, ortak 

şuur ve vicdan etrafında birleştirir. Bunu da büyük oranda sözün büyülü gücünden yararlanarak 

yapar. Her şeyden önce, her dinin bir kutsal metni vardır. Kutsal metin, bir yandan okuyana dinin 

temel ilkelerini öğretirken, öte yandan da onu metafizik gerçeklikle buluşturur. Böylece dindar kişi, 

kutsal kitabı okurken edebî bir bilince ve dil zevkine de ulaşır. Ulaşılan bu bilinç ve dil zevki sanatın 

merkezinde yer alan estetik duyguyu ifade eder. Din, metafizik problemlere getirdiği çözümler, hayata 

yüklediği anlam, varlık, bilgi ve ahlak anlayışıyla estetik duyguyu besleyen en önemli kaynaktır. 

Din ve edebiyat ilişkisi, edebiyat bilimcilerinin ve eleştirmenlerinin üzerinde durduğu konulardan 

birisidir. Bilindiği gibi, edebiyat, insana ait bir duyguyu, düşünceyi, hayali,yorumları, tutumları, gözlemleri dilin 

imkânlarıyla en güzel şekilde anlatma sanatıdır. Diğer bir ifadeyle edebiyat, duygu, düşünce ve hayallerin 

heyecan, hayranlık ve estetik zevk uyandıracak şekilde ifade edilmesidir. 

Bu sanat, bir dönemin, bir toplumun hissiyatını, inançlarını, irfanını, bilgilerini, 

algılarını, kavrayışını ve estetik dünyasını yansıtan ayna konumundadır 

(Orhan Okay, “Edebiyat”, İstanbul, 1984, ss. 395-397). 

 

İslamlaşmayla birlikte edebiyat ve din ilişkisi daha zengin bir mahiyet kazanmıştır. Nitekim Türkler, İslamlaşma sürecinde 

tabii bir kültür değişimi yaşamış, yeni bir estetik anlayış içerisinde kendilerini bulmuşlardır. Bu estetik anlayış, dünya 

görüşünde, yaratılış telakkîsinde hayat ve varlık tasavvurunda kendini göstermiştir. Bütün bunlar,içine girilen yeni dil 

havzası içerisinde yeni edebî eserlerin hayat bulmasını sağlamıştır. 

Bilginiz Olsun 
Dinî hayat, edebî dönemleri belirleyen etkenlerden biridir. Edebiyatın dinî hayata, dinî hayatın da 

edebiyata ve dile etkisi vardır.

1. İslamiyet’in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatı 
Varlığı belgelerle kanıtlanan ilk ve en eski dönem İslamiyet’in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatı 

Dönemi’dir. Bu dönem edebiyatı; dil, anlatım, duyuş ve zevk itibariyle yabancı etkilerden uzak 

ve millî bir edebiyat niteliğindedir. Sözlü ve yazılı edebiyat olmak üzere ikiye ayrılır. Sözlü edebiyat ürünleri arasında 

destanlar, savlar, sagular,koşuklar yer alır. Bunlar; günlük yaşantıdan izler taşıyan, halkın konuştuğu 

dille söylenen ürünlerdir. “Şaman, kam, baksı, ozan” gibi adlar verilen kişilerce “kopuz” eşliğinde söylenmiştir. Dörtlükler 

ve hece ölçüsüyle söylenen bu ürünlerde kahramanlık, doğa, ölüm gibi konular işlenmiştir. 

Yazılı Edebiyat Dönemi’ni ise Kök Türk ve Uygur metinleri oluşturmaktadır. 

Dönemin ilk ürünleri VIII. yüzyılda Kök Türk Devleti’nin tarihî ve edebî varlığını belgeleyen Kök Türk Yazıtları’dır. Kök 

Türk Yazıtları, yalnızca Türk varlığını kanıtlayan ilk yazılı belgeler olmakla kalmayıp aynı zamanda Türkçenin VIII. 

yüzyılda edebî bir dil olarak geliştiğini, yüksek bir anlatım gücü kazandığını da gösteren belgelerdir. 
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Türk edebiyatının İslamiyet’in Kabulünden Önceki Yazılı Dönem’in ikinci yarısı Uygur Dönemi’dir. 

Uygur Dönemi’ne ait elde oldukça fazla malzeme bulunmaktadır. Bu metinlerin çoğu, Mani 

ve Buda dinlerinin etkisiyle yazılmış metinlerdir. Altun Yaruk, Sekiz Yükmek, Irk Bitig bu dönem eserlerindendir. 

2. İslamiyet’in Etkisiyle Gelişen Türk Edebiyatı 
Türkler VIII. yüzyıldan itibaren Müslümanlığın etkisinde kalmış ancak İslamiyet’in Türkler arasında 

yayılması X. yüzyılda gerçekleşmiştir. İslam uygarlığı etkisinde verilen ilk eserler Kutadgu Bilig, Divân-ı 

Lugati’t-Türk, Atabetü’l-Hakâyık ve Divân-ı Hikmet’tir. Bu dönem “Geçiş Dönemi” olarak da bilinmektedir. 

3. Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı 
Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı, XIX. yüzyılda başlayıp günümüze kadar devam eden bir edebî 

dönemdir. 1839’da Tanzimat Fermanı’nın ilanı; askerî, siyasi, toplumsal pek çok alanda bazı değişiklikleri 

beraberinde getirmiştir. 

 

Toplum hayatındaki bu değişiklikler bir süre sonra edebiyatı da etkilemiş; gazeteler, Batı edebiyatından 

yapılan çeviriler, uyarlamalar Türk edebiyatına bu doğrultuda yön vermiştir. Böylece Batı kültürüyle 

yetişen yeni kuşak sanatçıları, Batı edebiyatı yolunda yeni bir çığır açmışlardır. Bu edebî dönem; Tanzimat 

edebiyatı, Servetifünûn edebiyatı, Fecriâtî edebiyatı, Millî Edebiyat ve Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı olmak üzere 

dönemlere ayrılır. 

ESKİ TÜRKÇE 
Türklerin VIII. yüzyıldan XIII. yüzyıla kadar kullandıkları tek yazı dili Eski Türkçedir. Eski Türkçe; Kök 

Türk, Uygur ve Karahanlı devirlerini içine alır. Türkler bu zaman içinde birbirlerinden ayrı bölgelerde yeni 

kültür merkezleri meydana getirmelerine rağmen hep bu dile bağlı kalmışlardır. 

Kök Türklerden sonra gelen Uygur ve Karahanlı devirleri Türk milletinin yeni medeniyet ve dinlerle tanıştığı zamanlardır. 

Kök Türklerin bıraktığı Orhun Kitabeleri de denen Kök Türk Yazıtları Uygurlardan kalan dinî ve hukukî metinler, 

Karahanlılar devrinde yazılan ve İslami Türk edebiyatının başlangıcını meydana getiren Kutadgu Bilig, Divân-ı Lugati’t 

Türk ve Atabetü’l Hakayık gibi eserler Eski Türkçe ile yazılmıştır. 

 

KUZEY-DOĞU TÜRKÇESİ, BATI TÜRKÇESİ 
Eski Türkçeden sonra başlayan Orta Türkçe devri, Türklerin yeni yazı 

dillerini meydana getirdikleri bir dönemdir. Bu devirde Türkler batıda Anadolu’ya 

kuzeyde Karadeniz’in kuzeyi ile batı kısmına kadar yayıldı. 

Bu devirde Türkçe, Kuzey-doğu Türkçesi ve Batı Türkçesi adı ile ikiye 

ayrılmıştır. 

 

A. KUZEY-DOĞU TÜRKÇESİ 

Kuzey-doğu Türkçesi XIII. yüzyıl ile XIV. yüzyıllarda Eski Türkçenin devamı olarak Hazar Denizi’nin 

kuzeyinde ve Orta Asya’da kullanıldı. Eski Türkçenin özelliklerini koruyup geliştirerek devam eden bu 

yazı dili Kuzey ve Doğu Türkçesi olmak üzere iki kolda gelişir. 

a. Kuzey Türkçesi b. Doğu Türkçesi 

 

B. BATI TÜRKÇESİ 

Hazar Denizi’nin güneyinden geçerek batıya gelip yerleşen Oğuz Türklerinin yazı dilidir. Türkçenin 

Eski Türkçeden sonra görülen iki kolundan birini oluşturur. XIII. yüzyıldan günümüze kadar kesintisiz 

devam etmiştir. Diğer yazı dillerine göre daha çok gelişme göstermiştir. 

Batı Türkçesi; Eski Anadolu Türkçesi, Osmanlı Türkçesi ve Türkiye Türkçesi olarak üç devreye ayrılır. 

a) Eski Anadolu Türkçesi (Eski Türkiye Türkçesi): Batı Türkçesinin ilk devri olan Eski Anadolu Türkçesi 

XIII. yüzyıldan XVI. yüzyıla kadar devam etmiştir. Selçuklular, Anadolu Beylikleri ve ilk Osmanlı 

bu devre girmektedir. 

b) Osmanlı Türkçesi: Türkçe Osmanlı Devletinin sınırları içinde, Hazar’dan Orta Avrupa ‘ya, Kırım’dan 

Afrika’ya kadar geniş bir sahaya yayılmıştır. Bu yayılma XVI. yüzyıldan XX. yüzyıla kadar devam 

etmiştir. Türkçe bu devrede yabancı dillerden pek çok kelime ve gramer şekilleri almıştır. 

c) Türkiye Türkçesi: Batı Türkçesinin üçüncü devresi Türkiye Türkçesi devresidir. Genellikle “Yeni Lisan 

Hareketi” bu dönemin başlangıcı kabul edilir. 1908 yılından bu yana yüzyıla yakın bir zamanı içine 

alan bu devrede Türkçe yabancı gramer şekillerini bırakmış ve kendi yatağında akmaya başlamıştır. 

Bu devrin temelinde, İstanbul konuşmasının esas alındığı bir yazı dili vardır. Türkiye Türkçesinin 

gelişmesi içinde Yeni Lisan Hareketi’nden sonra en geniş çalışma Dil İnkılabı’dır. 1928’de Latin alfabesinin 

kabulü 1932’de Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk Dili Tetkik Cemiyeti (Türk Dil Kurumu)’ 

nin kuruluşu bu hareketin önemli halkalarıdır. 

 

Bilginiz Olsun 
Türkler tarih boyunca  Kök Türk, Uygur, Arap,Kiril ve Latin alfabelerini kullanmışlardır. Türklerin yazıya geçmeden önceki 
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dönemle ilgili bilgilere sözlü edebiyat ürünlerinden ulaşılır. 

Sözlü Edebiyat Dönemi’nde yabancı etkilerden uzak bir Türkçe vardır.

Dil Bilgisi: İmla ve Noktalama 

Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 
 

NOKTALAMA İŞARETLERİ 

Duygu ve düşünceleri daha açık ifade etmek, cümlenin yapısını ve duraklama noktalarını belirlemek, okumayı ve anlamayı 

kolaylaştırmak, sözün vurgu ve ton gibi özelliklerini belirtmek üzere noktalama işaretleri kullanılır. 

      Noktalama işaretlerinden nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta, üç nokta, soru, ünlem, tırnak, ayraç ve kesme işaretleri 

ait oldukları kelimelere bitişik olarak yazılır ve kesme dışındaki işaretlerden sonra bir harf boşluğu ara verilir. 

Nokta ( . ) 

1. Cümlenin sonuna konur: Türk Dil Kurumu, 1932 yılında kurulmuştur. 

Saatler geçtikçe yollara daha mahzun bir ıssızlık çöküyordu. (Reşat Nuri Güntekin) 

2. Bazı kısaltmaların sonuna konur: Alb. (albay), Dr. (doktor), Yrd. Doç. (yardımcı doçent), Prof. (profesör), Cad. 

(cadde), Sok. (sokak), s. (sayfa), sf. (sıfat), vb. (ve başkası, ve benzeri, ve benzerleri, ve bunun 

gibi), Alm. (Almanca), Ar. (Arapça), İng. (İngilizce) vb. 

3. Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur: 3. (üçüncü), 15. (on beşinci); II. Mehmet, XIV. Louis, XV. yüzyıl; 2. 

Cadde, 20. Sokak, 4. Levent vb. 

4. Arka arkaya sıralandıkları için virgülle veya çizgiyle ayrılan rakamlardan yalnızca sonuncu rakamdan sonra nokta 

konur: 3, 4 ve 7. maddeler; XII – XIV. yüzyıllar arasında vb. 

5. Bir yazının maddelerini gösteren rakam veya harflerden sonra konur: 

                                   I.               1.                            A.            a. 

                                   II.              2.                            B.            b. 

6. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur: 29.5.1453, 29.X.1923 vb. 

UYARI: Tarihlerde ay adları yazıyla da yazılabilir. Bu durumda ay adlarından önce ve sonra nokta kullanılmaz: 29 

Mayıs 1453, 29 Ekim 1923 vb. 

7. Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur: Tren 09.15’te kalktı. Toplantı 13.00’te başladı. 

Tören 17.30’da, hükûmet daireleri kapandıktan yarım saat sonra başlayacaktır. (Tarık Buğra) 

8. Kitap, dergi vb.nin künyelerinin sonuna konur: 

Agâh Sırrı Levend, Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri, TDK Yayınları, Ankara, 1960. 

9. Dört ve dörtten çok rakamlı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve araya nokta 

konur: 1.000, 326.197, 49.750.812 vb. 

10. Genel Ağ adreslerinde kullanılır: http://tdk.org.tr 

11. Matematikte çarpma işareti yerine kullanılır: 4.5=20, 12.6=72 vb. 

 Virgül ( , ) 

1. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur: 

Fırtınadan, soğuktan, karanlıktan ve biraz da korkudan sonra bu sıcak, aydınlık ve sevimli odanın havasında erir gibi 

oldum. (Halide Edip Adıvar) 

Sessiz dereler, solgun ağaçlar, sarı güller 

Dillenmiş ağızlarda tutuk dilli gönüller (Faruk Nafiz Çamlıbel) 

      Zindana atılan mahkûmlar gibi titreşerek, haykırarak geri geri kaçmaya uğraşıyorduk. (Hüseyin Rahmi Gürpınar) 

Köyde kim çaresiz kalırsa, kimin işi bozulursa İstanbul yolunu tutar. (Ömer Seyfettin) 

http://tdk.org.tr/
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2. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur: 

Umduk, bekledik, düşündük. (Yakup Kadri Karaosmanoğlu) 

3. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için konur: 

Saniye Hanımefendi, merdivenlerde oğlunun ayak seslerini duyar duymaz, hasretlisini karşılamaya atılan bir genç 

kadın gibi koltuğundan fırlamış ve ona kapıyı kendi eliyle açmaya gelmişti. (Yakup Kadri Karaosmanoğlu) 

4. Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna konur: 

       Zemin bu kadar koyu bir kırmızıya dönüşünce, bir an için de olsa, belirginliğini yitiriverdi sivilceleri. (Elif Şafak) 

Şimdi, efendiler, müsaade buyurursanız, size bir sual sorayım. (Atatürk) 

5. Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasına konur: 

Akşam, yine akşam, yine akşam, 

Göllerde bu dem bir kamış olsam! (Ahmet Haşim) 

6. Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra konur: 

Adana’ya yarın gideceğim, dedi. 

       Aç karnına sigara içmekle hiç de iyi etmiyorsun, dedi. (Necati Cumalı) 

7. Konuşma çizgisinden sonraki alıntı cümlesinin bitimine konur: 

       – Bu akşam Datça’ya gidiyor musunuz, diye sordu. 

8. Edebî eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna konur: 

Bahçe kapısını açtı. Sermet Bey’e, 

– Bu anahtar köşkü de açar, dedi. (Ömer Seyfettin) 

9. Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, kabul ve teşvik bildiren hayır, yok, evet, peki, pekâlâ, tamam, olur, 

hayhay, başüstüne, öyle, haydi, elbette gibi kelimelerden sonra konur: Peki, gideriz. Olur, ben de size katılırım. Hayhay, 

memnun oluruz. Haydi, geç kalıyoruz. 

Evet, kırk seneden beri Türkçe merhale merhale Türkleşiyor. (Yahya Kemal Beyatlı) 

10. Bir kelimenin kendisinden sonra gelen kelime veya kelime gruplarıyla yapı ve anlam bakımından bağlantısı 

olmadığını göstermek ve anlam karışıklığını önlemek için kullanılır: 

Bu, tek gözlü, genç fakat ihtiyar görünen bir adamcağızdır. (Halit Ziya Uşaklıgil) 

Bu gece, eğlenceleri içlerine sinmedi. (Reşat Nuri Güntekin) 

11. Hitap için kullanılan kelimelerden sonra konur: 

Efendiler, bilirsiniz ki hayat demek, mücadele, müsademe demektir. (Atatürk) 

Sayın Başkan, 

Sevgili Kardeşim, 

Değerli Arkadaşım, 

12. Sayıların yazılışında kesirleri ayırmak için kullanılır: 38,6 (otuz sekiz tam, onda altı), 0,45 (sıfır tam, yüzde kırk 

beş) 

13. Metin içinde art arda gelen zarf-fiil eki almış kelimelerden sonra konur: 

Ancak yemekte bir karara varıp, arkadaşına dikkatli dikkatli bakarak konuştu. 

UYARI: Metin içinde zarf-fiil eki almış kelimelerden sonra virgül konmaz: 

Cumaları bahçede buluştukça kıza kendisinin adi bir mektep talebesi olmadığını anlatmaya çalışıyordu.     (Halide 

Edip Adıvar) 

Şimdiye dek, ben kendimi bildim bileli kimse Değirmenoluk köyünden kaçıp da başka köyde çobanlık, yanaşmalık 

etmedi. (Yaşar Kemal) 

Meydanlığa varmadan bir iki defa İsmail kendisini gördü mü diye kahveye baktı. (Necati Cumalı) 

14. Özne olarak kullanıldıklarında bu, şu, o zamirlerinden sonra konur: 

Bu, benim gibi yazarlar için hiç kolay olmaz. 

O, eski defterleri çoktan kapatmış, Osmanlıya kucağını açmıştı. (Tarık Buğra) 
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15. Kitap, dergi vb.nin künyelerinde yazar, eser, basımevi vb. maddelerden sonra konur: 

Falih Rıfkı ATAY, Tuna Kıyıları, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1938. 

Yazarın soyadı önce yazılmışsa soyadından sonra da virgül konur: 

ERGİN, Muharrem, Dede Korkut Kitabı, Ankara, 1958. 

UYARI: Metin içinde ve, veya, yahut, ya ... ya bağlaçlarından önce de sonra da virgül konmaz: 

Nihat sabaha kadar uyuyamadı ve şafak sökerken Faik’e bol teşekkürlerle dolu bir kâğıt bırakarak iki gün evvelki 

cephe dönüşü kıyafeti ile sokağa fırladı. (Peyami Safa) 

Ya şevk içinde harap ol ya aşk içinde gönül 

Ya lale açmalıdır göğsümüzde yahut gül! (Yahya Kemal Beyatlı) 

UYARI: Tekrarlı bağlaçlardan önce ve sonra virgül konmaz: 

Hem gider hem ağlar. 

Ya bu deveyi gütmeli ya bu diyardan gitmeli. (Atasözü) 

Gerek nesirde gerek nazımda yeni bir söyleyişe ulaşılmıştır. 

Siz ister inanın ister inanmayın, bir gün bile durmam. 

Ne kız verir ne dünürü küstürür. 

Bu kurallar bugün de yarın da geçerli olacaktır. 

UYARI: Cümlede pekiştirme ve bağlama görevinde kullanılan da / de bağlacından sonra virgül konmaz: 

İmlamız lisanımız düzelince, lisanımız da kafamız düzelince düzelecek çünkü o da ancak onlar kadar bozuktur, fazla 

değil!     (Yahya Kemal Beyatlı) 

UYARI: Metin içinde -ınca / -ince anlamıyla zarf-fiil görevinde kullanılan mı / mi ekinden sonra virgül konmaz: 

Ben aç yattım mı kötü kötü rüyalar görürüm nedense. (Orhan Kemal) 

Öyle zekiler vardır, konuştular mı ağızlarından bal akıyor sanırsın. (Attila İlhan) 

UYARI: Şart ekinden sonra virgül konmaz: 

Tenha köşelerde ağız ağıza konuşurken yanlarına biri gelecek olursa hemen susuyorlardı. (Reşat Nuri Güntekin) 

Gör gözlerinle de aklın yatarsa anlatıver millete. (Tarık Buğra) 

Noktalı Virgül ( ; ) 

1. Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için konur: Erkek çocuklara Doğan, 

Tuğrul, Aslan, Orhan; kız çocuklara ise İnci, Çiçek, Gönül, Yonca adları verilir. 

Türkiye, İngiltere, Azerbaycan; Ankara, Londra, Bakü. 

2. Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur: Sevinçten, heyecandan içim içime 

sığmıyor; bağırmak, kahkahalar atmak, ağlamak istiyorum. 

At ölür, meydan kalır; yiğit ölür, şan kalır. (Atasözü) 

3. İkiden fazla eş değer ögeler arasında virgül bulunan cümlelerde özneden sonra noktalı virgül konabilir: 

Yeni usul şiirimiz; zevksiz, köksüz, acemice görünüyordu. (Yahya Kemal Beyatlı) 

İki Nokta (: ) 

      1.Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna konur: 

Millî Edebiyat akımının temsilcilerinden bir kısmını sıralayalım: Ömer Seyfettin, Halide Edip Adıvar, Ziya Gökalp, 

Mehmet Emin Yurdakul, Ali Canip Yöntem. 

2. Kendisiyle ilgili açıklama verilecek cümlenin sonuna konur: 

Bu kararın istinat ettiği en kuvvetli muhakeme ve mantık şu idi: Esas, Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet 

olarak yaşamasıdır. (Atatürk) 

Kendimi takdim edeyim: Meclis kâtiplerindenim. (Falih Rıfkı Atay) 

3. Ses bilgisinde uzun ünlüyü göstermek için kullanılır: a:ile, ka:til, usu:le, i:cat. 

4. Karşılıklı konuşmalarda, konuşan kişiyi belirten sözlerden sonra konur: 
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Bilge Kağan:         Türklerim, işitin! 

                              Üstten gök çökmedikçe, 

                              alttan yer delinmedikçe 

                              ülkenizi, törenizi kim bozabilir sizin? 

Koro:                    Göğe erer başımız 

                              başınla senin! 

Bilge Kağan:         Ulusum birleşip yücelsin diye 

                              gece uyumadım, gündüz oturmadım. 

                              Türklerim Bilge Kağan der bana. 

                              Ben her şeyi onlar için bildim. 

                                     Nöbetteyim! (A. Turan Oflazoğlu) 

5. Edebî eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna konur: 

– Buğdayla arpadan başka ne biter bu topraklarda? 

Ziraatçı sayar: 

– Yulaf, pancar, zerzevat, tütün... (Falih Rıfkı Atay) 

6. Genel Ağ adreslerinde kullanılır: http://tdk.org.tr 

7. Matematikte bölme işareti olarak kullanılır: 56:8=7, 100:2=50 vb. 

Üç Nokta ( ... ) 

1. Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur: 

Ne çare ki çirkinliği hemencecik ve herkes tarafından görülüveriyordu da bu yanı... (Tarık Buğra) 

2. Kaba sayıldığı için veya bir başka sebepten dolayı açık yazılmak istenmeyen kelime ve bölümlerin yerine 

konur: Kılavuzu karga olanın burnu b...tan çıkmaz. 

Arabacı B...’a yaklaştığını söylüyor, ikide bir fırsat bularak arabanın içine doğru başını çeviriyordu. (Ahmet Hamdi 

Tanpınar) 

3. Alıntılarda başta, ortada ve sonda alınmayan kelime veya bölümlerin yerine konur: 

... derken şehrin öte başından boğuk boğuk sesler gelmeye başladı... (Tarık Buğra) 

4. Sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümün okuyucunun hayal dünyasına bırakıldığını göstermek veya ifadeye 

güç katmak için konur: 

Sana uğurlar olsun... Ayrılıyor yolumuz! (Faruk Nafiz Çamlıbel) 

Binaenaleyh, biz her vasıtadan, yalnız ve ancak, bir noktainazardan istifade ederiz. O noktainazar şudur: Türk 

milletini, medeni cihanda layık olduğu mevkiye isat etmek ve Türk cumhuriyetini sarsılmaz temelleri üzerinde, her gün, 

daha ziyade takviye etmek... (Atatürk) 

5. Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için konur: 

Gölgeler yaklaştılar. Bir adım kalınca onu kıyafetinden tanıdılar: 

—      Koca Ali... Koca Ali, be!.. (Ömer Seyfettin) 

UYARI: Ünlem ve soru işaretinden sonra üç nokta yerine iki nokta konulması yeterlidir: 

Gök ekini biçer gibi!.. Başaklar daha dolmadan. (Tarık Buğra) 

Nasıl da akşam oldu?.. Nasıl da yavrucaklar sustu?.. Nasıl da serçecikler yuvalarına sığındı?..(Necip Fazıl 

Kısakürek) 

6. Karşılıklı konuşmalarda, yeterli olmayan, eksik bırakılan cevaplarda kullanılır: 

— Yabancı yok! 

— Kimsin? 

— Ali... 

— Hangi Ali? 

— ... 

— Sen misin, Ali usta? 

— Benim!.. 

http://tdk.org.tr/
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— Ne arıyorsun bu vakit buralarda? 

— Hiç... 

— Nasıl hiç? Suya çekicini mi düşürdün yoksa!.. 

— !.. (Ömer Seyfettin) 

UYARI: Üç nokta yerine iki veya daha çok nokta kullanılmaz. 

Soru İşareti ( ? ) 

1. Soru eki veya sözü içeren cümle veya sözlerin sonuna konur: 

Ne zaman tükenecek bu yollar, arabacı? (Faruk Nafiz Çamlıbel) 

      Atatürk bana sordu: 

— Yeni yazıyı tatbik etmek için ne düşündünüz? (Falih Rıfkı Atay) 

      2. Soru bildiren ancak soru eki veya sözü içermeyen cümlelerin sonuna konur: 

Gümrükteki memur başını kaldırdı: 

      — Adınız? 

3. Bilinmeyen, kesin olmayan veya şüpheyle karşılanan yer, tarih vb. durumlar için kullanılır: Yunus Emre (1240 ?-

1320), (Doğum yeri: ?) vb. 

1496 (?) yılında doğan Fuzuli... 

Ankara’dan Antalya’ya arabayla üç saatte (?) gitmiş. 

UYARI: mı / mi ekini alan yan cümle temel cümlenin zarf tümleci olduğunda cümlenin sonuna soru işareti 

konmaz: Akşam oldu mu sürüler döner. Hava karardı mı eve gideriz. 

Bahar gelip de nehir çağıl çağıl kabarmaya başlamaz mı içimi geri kalmış bir saat huzursuzluğu kaplardı. (Haldun 

Taner) 

UYARI: Soru ifadesi taşıyan sıralı ve bağlı cümlelerde soru işareti en sona konur: 

Çok yakından mı bu sesler, çok uzaklardan mı? 

Üsküdar’dan mı, Hisar’dan mı, Kavaklardan mı? (Yahya Kemal Beyatlı) 

Ünlem İşareti ( ! ) 

1. Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümle veya ibarelerin sonuna konur: Hava ne kadar da 

sıcak! Aşk olsun! Ne kadar akıllı adamlar var! Vah vah! 

Ne mutlu Türk’üm diyene! (Atatürk) 

2. Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra konur: 

Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri! (Atatürk) 

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa 

etmektir. (Atatürk) 

Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı: İlerle! (Yahya Kemal Beyatlı) 

Dur, yolcu! Bilmeden gelip bastığın 

Bu toprak bir devrin battığı yerdir. (Necmettin Halil Onan) 

UYARI: Ünlem işareti, seslenme ve hitap sözlerinden hemen sonra konulabileceği gibi cümlenin sonuna da 

konabilir: 

Arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken 

      Sana uğurlar olsun... Ayrılıyor yolumuz! (Faruk Nafiz Çamlıbel) 

3. Alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırılmak istenen sözden hemen sonra yay ayraç içinde ünlem işareti 

kullanılır: 

İsteseymiş bir günde bitirirmiş (!) ama ne yazık ki vakti yokmuş (!). 

Adam, akıllı (!) olduğunu söylüyor. 

Kısa Çizgi ( - ) 

1. Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna konur: 

      Soğuktan mı titriyordum, yoksa heyecandan, üzüntüden mi bil- 
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      mem. Havuzun suyu bulanık. Kapının saatleri 12’yi geçmiş. Kanepe- 

      lerde kimseler yok. Tramvay ne fena gıcırdadı! Tramvayda- 

      ki adam bir tanıdık mı idi acaba? Ne diye öyle dönüp dönüp baktı? 

      Yoksa kimseciklerin oturmadığı kanepelerde bu saatte pek başıboş- 

      lar mı oturur? (Sait Faik Abasıyanık) 

  

  

2. Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna konur, 

bitişik yazılır: 

Küçük bir sürü -dört inekle birkaç koyun- köye giren geniş yolun ağzında durmuştu. (Ömer Seyfettin) 

3. Kelimelerin kökleri, gövdeleri ve eklerini birbirinden ayırmak için kullanılır: al-ış, dur-ak, gör-gü-süz-lük vb. 

4. Fiil kök ve gövdelerini göstermek için kullanılır: al-, dur-, gör-, ver-; başar-, kana-, okut-, taşla-, yazdır- vb. 

5. İsim yapma eklerinin başına, fiil yapma eklerinin başına ve sonuna konur: -ak, -den, -ış, -lık; -ımsa-; -la-; -tır- vb. 

6. Heceleri göstermek için kullanılır: a-raş-tır-ma, bi-le-zik, du-ruş-ma, ku-yum-cu-luk, prog-ram, ya-zar-lık vb. 

7. Arasında, ve, ile, ila, ...-den ...-e anlamlarını vermek için kelimeler veya sayılar arasında kullanılır:Aydın-İzmir 

yolu, Türk-Alman ilişkileri, Ural-Altay dil grubu, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 09.30-10.30, Beşiktaş-Fenerbahçe 

karşılaşması, Manas Destanı’nda soy-dil-din üçgeni, 1914-1918 Birinci Dünya Savaşı, Türkçe-Fransızca Sözlük vb. 

UYARI: Cümle içinde sayı adlarının yinelenmesinde araya kısa çizgi konmaz: On on beş yıl. Üç beş kişi geldi. 

8. Matematikte çıkarma işareti olarak kullanılır: 50-20=30 

9. Sıfırdan küçük değerleri göstermek için kullanılır: -2 °C 

Uzun Çizgi (—) 

Yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılır. Buna konuşma çizgisi de denir. 

Frankfurt’a gelene herkesin sorduğu şunlardır: 

— Eski şehri gezdin mi? 

— Rothschild’in evine gittin mi? 

— Goethe’nin evini gezdin mi? (Ahmet Haşim) 

Oyunlarda uzun çizgi konuşanın adından sonra da konabilir: 

Sıtkı Bey — Kaleyi kurtarmak için daha güzel bir çare var. Gerçekten ölecek adam ister. 

İslam Bey — Ben daha ölmedim. (Namık Kemal) 

UYARI: Konuşmalar tırnak içinde verildiğinde uzun çizgi kullanılmaz. 

Arabamız tutarken Erciyes’in yolunu: 

“Hancı dedim, bildin mi Maraşlı Şeyhoğlu’nu?” (Faruk Nafiz Çamlıbel) 

Eğik Çizgi ( / ) 

1. Dizeler yan yana yazıldığında aralarına konur: Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak / Sönmeden 

yurdumun üstünde tüten en son ocak / O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak / O benimdir, o benim milletimindir 

ancak. (Mehmet Akif Ersoy) 

2. Adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasına ve semt ile şehir arasına konur: Altay Sokağı No.: 

21/6 Kurtuluş / ANKARA 

Ülke adı yazılacağında ise: 

       Atatürk Bulvarı No.: 217 

06680 Kavaklıdere / Ankara 

                   TÜRKİYE 

3. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur: 18/11/1969, 15/IX/1994 vb. 

4. Dil bilgisinde eklerin farklı biçimlerini göstermek için kullanılır: -a /-e, -an /-en, -lık /-lik, -madan /-meden vb. 

5. Genel Ağ adreslerinde kullanılır: http://tdk.gov.tr 

6. Matematikte bölme işareti olarak kullanılır: 70/2=35 

7. Fizik, matematik vb. alanlarda birimler arası orantıları gösterirken eğik çizgi araya boşluk konulmadan 

kullanılır: g/sn (gram/saniye) 

http://tdk.gov.tr/
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Ters Eğik Çizgi ( \ ) 

Bilişim uygulamalarında art arda gelen dizinleri birbirinden ayırt etmek için kullanılır: C:\Belgelerim\Türk İşaret 

Dili\Kitapçık.indd 

Tırnak İşareti ( “ ” ) 

1. Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tırnak içine alınır: Türk Dil Kurumubinasının yan 

cephesinde Atatürk’ün “Türk dili, Türk milletinin kalbidir, zihnidir.” sözü yazılıdır. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinin ön 

cephesinde Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.” vecizesi yer almaktadır. Ulu önderin “Ne mutlu Türk’üm 

diyene!” sözü her Türk’ü duygulandırır. 

Bakınız, şair vatanı ne güzel tarif ediyor: 

“Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. 

Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.” 

UYARI: Tırnak içindeki alıntının sonunda bulunan işaret (nokta, soru işareti, ünlem işareti vb.) tırnak içinde kalır: 

“İzmir üzerine dünyada bir şehir daha yoktur!” diyorlar. (Yahya Kemal Beyatlı) 

2. Özel olarak vurgulanmak istenen sözler tırnak içine alınır: Yeni bir “barış taarruzu” başladı. 

3. Cümle içerisinde eserlerin ve yazıların adları ile bölüm başlıkları tırnak içine alınır: 

       Bugün öğrenciler “Kendi Gök Kubbemiz” adlı şiiri incelediler. 

      “Yazım Kuralları” bölümünde bazı uyarılara yer verilmiştir. 

UYARI: Cümle içerisinde özel olarak belirtilmek istenen sözler, kitap ve dergi adları ve başlıkları tırnak içine 

alınmaksızın eğik yazıyla dizilerek de gösterilebilir: 

Höyük sözü Anadolu’da tepe olarak geçer. 

      Cahit Sıtkı’nın Şairin Ölümü şiirini Yahya Kemal çok sevmişti. (Ahmet Hamdi Tanpınar) 

UYARI: Tırnak içine alınan sözlerden sonra gelen ekleri ayırmak için kesme işareti kullanılmaz: Elif Şafak’ın “Bit 

Palas”ını okudunuz mu? 

      4. Bilimsel çalışmalarda künye verilirken makale adları tırnak içinde yazılır. 

Tek Tırnak İşareti ( ‘ ’ ) 

Tırnak içinde verilen cümlenin içinde yeniden tırnağa alınması gereken bir sözü, ibareyi belirtmek için kullanılır: 

       Edebiyat öğretmeni “Şiirler içinde ‘Han Duvarları’ gibisi var mı?” dedi ve Faruk Nafiz’in bu güzel şiirini okumaya 

başladı. 

      “Atatürk henüz ‘Gazi Mustafa Kemal Paşa’ idi. Benden ona dair bir kitap için ön söz istemişlerdi.” (Falih Rıfkı Atay) 

Denden İşareti (") 

Bir yazıdaki maddelerin sıralanmasında veya bir çizelgede alt alta gelen aynı sözlerin, söz gruplarının ve sayıların 

tekrar yazılmasını önlemek için kullanılır: 

a. Etken         fiil 

b. Edilgen       " 

c. Dönüşlü      " 

ç. İşteş             " 

Yay Ayraç ( ) 

1. Cümledeki anlamı tamamlayan ve cümlenin dışında kalan ek bilgiler için kullanılır. Yay ayraç içinde bulunan ve 

yargı bildiren anlatımların sonuna uygun noktalama işareti konur: 

Anadolu kentlerini, köylerini (Köy sözünü de çekinerek yazıyorum.) gezsek bile görmek için değil, kendimizi 

göstermek için geziyoruz. (Nurullah Ataç) 

2. Özel veya cins isme ait ek, ayraçtan önce yazılır: 

Yunus Emre’nin (1240?-1320)... 

İmek fiilinin (ek fiil) geniş zamanı şahıs ekleriyle çekilir. 
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3. Tiyatro eserlerinde ve senaryolarda konuşanın hareketlerini, durumunu açıklamak ve göstermek için kullanılır: 

İhtiyar – (Yavaş yavaş Kaymakam'a yaklaşır.) Ne oluyor beyefendi? Allah rızası için bana da anlatın... (Reşat Nuri 

Güntekin) 

4. Alıntıların aktarıldığı eseri, yazarı veya künye bilgilerini göstermek için kullanılır: 

Cihanın tarihi, vatanı uğrunda senin kadar uğraşan, kanını döken bir millet daha gösteremez. Senin kadar kimse 

kendi vatanına sahip olmaya hak kazanmamıştır. Bu vatan ya senindir ya kimsenin. (Ahmet Hikmet Müftüoğlu) 

Eşin var, aşiyanın var, baharın var ki beklerdin 

      Kıyametler koparmak neydi ey bülbül, nedir derdin? (Mehmet Akif Ersoy) 

Bir isim kökü, gerektiğinde çeşitli eklerle fiil kökü durumuna getirilebilir (Zülfikar 1991: 45). 

5. Alıntılarda, alınmayan kelime veya bölümlerin yerine konulan üç nokta, yay ayraç içine alınabilir. 

6. Bir söze alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırmak için kullanılan ünlem işareti yay ayraç içine 

alınır: Adam, akıllı (!) olduğunu söylüyor. 

7. Bir bilginin şüpheyle karşılandığını veya kesin olmadığını göstermek için kullanılan soru işareti yay ayraç içine 

alınır: 1496 (?) yılında doğan Fuzuli... 

8. Bir yazının maddelerini gösteren sayı ve harflerden sonra kapama ayracı konur: 

                I)             1)                   A)           a) 

                II)           2)                    B)           b) 

Köşeli Ayraç ( [ ] ) 

1. Ayraç içinde ayraç kullanılması gereken durumlarda yay ayraçtan önce köşeli ayraç kullanılır: Halikarnas Balıkçısı 

[Cevat Şakir Kabaağaçlı (1886-1973)] en güzel eserlerini Bodrum’da yazmıştır. 

2. Metin aktarmalarında, çevirilerde, alıntılarda çalışmayı yapanın eklediği sözler için kullanılır: “Eldem, Osmanlıda 

en önemli fark[ın], mezar taşının şeklinde ortaya çık[tığını] söyledikten sonra...” (Hilmi Yavuz) 

3. Kaynak olarak verilen kitap veya makalelerin künyelerine ilişkin bazı ayrıntıları göstermek için kullanılır: Reşat 

Nuri [Güntekin], Çalıkuşu, Dersaadet, 1922. Server Bedi [Peyami Safa] 

Kesme İşareti ( ’ ) 

1. Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır: Kurtuluş Savaşı’nı,Atatürk’üm, 

Türkiye’mizin, Fatih Sultan Mehmet’e, Muhibbi’nin, Gül Baba’ya, Sultan Ana’nın, Mehmet Emin Yurdakul’dan, Kâzım 

Karabekir’i, Yunus Emre’yi, Ziya Gökalp’tan, Refik Halit Karay’mış, Ahmet Cevat Emre’dir, Namık Kemal’se, Şinasi’yle, 

Alman’sınız, Kırgız’ım, Karakeçili’nin, Osmanlı Devleti’ndeki, Cebrail’den, Çanakkale Boğazı’nın, Samanyolu’nda, Sait 

Halim Paşa Yalısı’ndan, Resmî Gazete’de, Millî Eğitim Temel Kanunu’na, Telif Hakkı Yayın ve Satış Yönetmeliği’ni, Eski 

Çağ’ın, Yükselme Dönemi’nin, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’na vb. 

“Onun için Batı’da bunlara birer fonksiyon buluyorlar.” (Burhan Felek) 

       1919 senesi Mayıs’ının 19’uncu günü Samsun’a çıktım. (Atatürk) 

       Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğu zaman ekten önce kesme işareti 

kullanılır: Hisar’dan, Boğaz’dan vb. 

       Belli bir kanun, tüzük, yönetmelik kastedildiğinde büyük harfle yazılan kanun, tüzük, yönetmelik sözlerinin ek alması 

durumunda kesme işareti kullanılır: Bu Kanun’un 17. maddesinin c bendi... Yukarıda adı geçen Yönetmelik’in 2’nci 

maddesine göre... vb. 

      Özel adlar için yay ayraç içinde bir açıklama yapıldığında kesme işareti yay ayraçtan önce kullanılır: Yunus Emre’nin 

(1240?-1320), Yakup Kadri’nin (Karaosmanoğlu) vb. 

      Ek getirildiğinde Avrupa Birliği kesme işareti ile kullanılır: Avrupa Birliği’ne üye ülkeler... 

      UYARI: Sonunda 3. teklik kişi iyelik eki olan özel ada, bu ek dışında başka bir iyelik eki getirildiğinde kesme işareti 

konmaz: Boğaz Köprümüzün güzelliği, Amik Ovamızın bitki örtüsü, Kuşadamızdaki liman vb. 

UYARI: Kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum ve iş yeri adlarına gelen ekler kesmeyle ayrılmaz: Türkiye Büyük 

Millet Meclisine, Türk Dil Kurumundan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
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Başkanlığının; Bakanlar Kurulunun, Danışma Kurulundan, Yürütme Kuruluna; Türkiye Büyük Millet Meclisinin 112’nci 

Birleşiminin 2’nci Oturumunda; Mavi Köşe Bakkaliyesinden vb. 

UYARI: Başbakanlık, Rektörlük vb. sözler ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde Başbakanlığa, Rektörlüğe vb. 

biçimlerde yazılır. 

UYARI: Özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan sonra gelen diğer ekler kesmeyle 

ayrılmaz: Türklük, Türkleşmek, Türkçü, Türkçülük, Türkçe, Müslümanlık, Hristiyanlık, Avrupalı, Avrupalılaşmak, Aydınlı, 

Konyalı, Bursalı, Ahmetler, Mehmetler, Yakup Kadriler, Türklerin, Türklüğün, Türkleşmekte, Türkçenin, Müslümanlıkta, 

Hollandalıdan, Hristiyanlıktan, Atatürkçülüğün vb. 

UYARI: Sonunda p, ç, t, k ünsüzlerinden biri bulunan Ahmet, Çelik, Halit, Şahap; Bosna-Hersek; Kerkük, Sinop, 

Tokat, Zonguldak gibi özel adlara ünlüyle başlayan ek getirildiğinde kesme işaretine rağmen Ahmedi, Halidi, Şahabı; 

Bosna-Herseği; Kerküğü, Sinobu, Tokadı, Zonguldağı biçiminde son ses yumuşatılarak söylenir. 

UYARI: Özel adlar yerine kullanılan “o” zamiri cümle içinde büyük harfle yazılmaz ve kendisinden sonra gelen 

ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. 

2. Kişi adlarından sonra gelen saygı ve unvan sözlerine getirilen ekleri ayırmak için konur: Nihat Bey’e, Ayşe 

Hanım’dan, Mahmut Efendi’ye, Enver Paşa’ya; Türk Dil Kurumu Başkanı’na vb. 

3. Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için konur: TBMM’nin, TDK’nin, BM’de, ABD’de, TV’ye vb. 

4. Sayılara getirilen ekleri ayırmak için konur: 1985’te, 8’inci madde, 2’nci kat; 7,65’lik, 9,65’lik, 657’yle vb. 

5. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adlarına gelen ekleri ayırmak için konur: Başvurular 17 Aralık’a kadar 

sürecektir. Yabancı Sözlere Karşılıklar Kılavuzu’nun veri tabanının Genel Ağ’da hizmete sunulduğu gün olan 12 Temmuz 

2010 Pazartesi’nin TDK için önemi büyüktür. 

6. Seslerin ölçü ve söyleyiş gereği düştüğünü göstermek için kullanılır: 

      Bir ok attım karlı dağın ardına 

Düştü m’ola sevdiğimin yurduna 

İl yanmazken ben yanarım derdine 

Engel aramızı açtı n’eyleyim (Karacaoğlan) 

Şems’in gözlerine bir şüphe çöreklendi: “Dostum ne’n var? Her şey yolunda mı?” (Elif Şafak) 

Güzelliğin on par’etmez 

Bu bendeki aşk olmasa (Âşık Veysel) 

7. Bir ek veya harften sonra gelen ekleri ayırmak için konur: a’dan z’ye kadar, Türkçede -lık’la yapılmış sözler. 

 

1. Büyük Harflerin Yazımı 

 Yazıda cümlenin ilk kelimesi büyük harfle başlar. 

Sanat, toplumun gelişmesine yardımcı olur. Düşünce üretimine katkıda bulunur. İnsanı disipline eder. 

 Şiirdeki mısraların her birinin ilk harfi büyük harfle başlar. 

Uzak çok uzağız şimdi ışıktan 

Çocuk sesinden gür ve sarmaşıktan 

Dönmeyen gemiler olduk açıktan 

Adımızı soran arayan var mı 

 Gazete ve dergi adlarını her kelimesi büyük yazılır. Ancak “gazete ve dergi” kelimeleri cins isim olduğundan küçük 

yazılır. 

“Hürriyet gazetesi, Analitik dergisi...” 

 Kitap adlarının ve yazı başlıklarının her kelimesi çoğunlukla büyük harfle yazılır. 

Bahar ve Kelebekler, Beyan Zambak... 

Başlıklarda geçen “ve, ile, veya” bağlaçlarıyla “mi soru eki” küçük harfle yazılır. 

Leyla ile Mecnun, Mavi ile Siyah, Turfanda mı Turfanda... 
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 Rakamla başlayan cümlelerde rakamdan sonra gelen kelime büyük harfle başlamaz. 

“Yazar ilk eserini 2001 yılında yayınlamış.” 

 Cümle içinde başkasından aktarılan ve tırnak içine alınan cümleler büyük harfle başlar. 

Öğretmenimiz: “Dilini tutmasını bilen, başarının yolunu bulmuştur.” dedi. 

 İki noktadan (:) sonra gelen cümleler büyük harfle başlar. 

Sıfatlar ikiye ayrılır: Niteleme ve belirtme sıfatları. 

 Ünlem (!) işaretinden sonra büyük harfle başlanır. 

“Eyvah! paramı düşürmüşüm.” 

 Üç noktadan sonra (...) büyük harfle başlanır. 

“Karşımızda masmavi bir deniz... Turistler de bu manzarayı çok seviyor.” 

 Soru işaretinden sonra (?) büyük harfle başlanır. 

“Niçin gülüyorsun? Bana da anlatsana!” 

 Kişi adlarından önce ve sonra gelen saygı sözleri, unvanlar ve meslek adları büyük harfle başlar. 

Sayın Ahmet Bey, Dr. Ayşe Hanım 

 Kurum, müessese, kuruluş isimleri birden fazla kelimeden oluşuyorsa, her harfi büyük yazılır. 

Türk Dil Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı... 

  

2. Yer Adlarının Yazımı 

 Yer adları (kıta, ülke, bölge, il, ilçe, köy, semt, cadde, sokak vb.) büyük harfle başar. 

Asya, Avrupa, Türkiye, Türkmenistan, Karadeniz, İç Anadolu Bölgesi, 

Yakın Doğu, Atatürk Bulvarı, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Karanfil Sokak... 

 Yer adlarında ilk isimden sonra gelen deniz, nehir, göl, dağ, boğaz v.b. tür bildiren ikinci isimler küçük harfle başlar. 

Marmara denizi, Meriç nehri, Tuz gölü, Erciyes dağı... 

İkinci isim, özel isme dahil ise ve ikisi birden kastedilen kavramı karşılıyorsa, ikinci isim de büyük harfle başlar. Çünkü 

bunlarda ikinci isim kullanılmadığı takdirde söz konusu yer adı anlaşılmaz. Örneğin Çanakkale Boğazı: Sadece 

Çanakkale Boğazı, Van Gölü, Ağrı Dağı, Gülek Geçidi, Muş Ovası... 

 Mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak adlarında geçen mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak kelimeleri büyük harfle 

başlar ve ayrı yazılır. 

Çiçekçi Mahallesi, Gülistan Caddesi, Menekşe Sokak. 

 İki veya daha fazla kelimeden oluşmuş yer adları (il, kasaba, köy) bitişik yazılır. 

Eskişehir, Çanakkale, Boğaziçi 

 Dağ, tepe, akarsu, göl, deniz adları da bitişik yazılır. 

Uludağ, Akdeniz, Yeşilırmak, Acıgöl 

  3. Kısaltmaların Yazımı 

Kısaltmaların yazılışlarına ve okunuşuna dikkat edilmelidir. Çünkü ekler kısaltmaların okunuşuna göre gelir. İki tür 

kısaltma vardır: 

 Tek kelimeden yapılan (küçük harflerle) kısaltmalar: 

“Sokak” kelimesi, “sk.” şeklinde kısaltılır ve ek getirildiğinde kelimenin açık okunuşu esas alınır. 

(sokak’tan  sk.’tan) 
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 Birden fazla kelimeden oluşan kısaltmalar: 

Her kelimenin ilk harfi alınarak oluşmuştur. 

Okunuşu; her ünsüz harften sonra “e” ünlüsü getirilerek olur. Ekler ise son harfin okunuşuna göre getirilir. 

TDK’nin (Te De Ke’nin) 

Birden fazla kelimeden oluşan isimlerin kısaltmasında; baş harflerin yanında bazı seslerin de kısaltmaya eklendiği 

durumlarda, kısaltma bir kelime gibi okunur ve ekler de bu kelimenin okunuşuna göre gelir. 

BOTAŞ’ın, TÜBİTAK... 

 4. Sayıların Yazımı 

Sayılar rakamla ya da yazı ile gösterilir. Açık ve kesin kurallar olmamakla birlikte nerede rakam, nerede sayıların 

kullanılacağına dair bazı kalıplar oluşmuştur. 

 Edebî metinlerde, yazıyla gösterilen rakamların her kelimesi ayrı yazılır. 

“Cumhuriyet bin dokuz yüz yirmi üçte ilân edildi.” 

Ticarete ait (çek, senet v.b.) evraklarda bitişik yazılır. 

“Hesabına yalnız beşyüz seksenbeş milyon lira yatırılmış.” 

 5. Yön İsimlerinin Yazımı 

 Yön isimleri bir yer adının başında onu belirtir durumda kullanılıyorsa büyük harfle başlar. 

Güney Amerika, Batı Anadolu, Orta Asya 

 Yön isimleri yalnız başlarına veya bir isimden sonra, isimlerin yönlerini bildirecek şekilde kullanılırsa küçük harfle 

başlar. 

“Soğuk hava kütlesi kuzeyden gelecek.” 

“Türkiye’nin doğusu, batısından daha dağlıktır.” 

 Ara yönler bitişik yazılır.” 

“Rüzgâr kuzeydoğudan esecek.” 

  6. Tarihlerin Yazımı 

 Cümle içinde geçen ay ve gün adları küçük harfle başlar. 

“Arkadaşlarla Haziran ayının ilk pazartesi günü toplanma kararı aldık.” 

 Belli bir tarihi bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar. 

“10 Kasım 1938 Perşembe günü yaşama veda etti.” 

 Aylar ve günler yazıyla olduğu gibi rakamlarla da gösterilebilir. 

10 Kasım 1938 10.11.1938 10/11/1938 

Tarihlerde ayların adı yazılırsa gün ve yıl bildiren, sayılar nokta ve çizgi ile ayrılmaz. 

23 Nisan 1920 tarihi, 

23 Nisan 1920 ve 23/Nisan/1920 şeklinde yazılamaz. 

 7. Ayrı Yazılan Birleşik Kelimeler 

 Birleştirmede yer alan kelimeler kendi anlamlarını koruyorsa, bu tür birleşik kelimeler ayrı yazılır. 

“ada balığı, ağustos böceği, Ankara keçisi, Arnavut kaldırımı, açık öğretim, yarım küre, Kutup Yıldızı ...” 

 İkilemeler ayrı yazılır. Araya hiçbir noktalama işareti getirilemez. 

“Arabamız ağır ağır ilerliyordu.” 

“Çocuğun yeşil yeşil gözleri vardı.” 

“Büyük küçük, eğri büğrü, ufak tefek, yalan yanlış, eski püskü...” 
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 “Ev, ocak, yurt” kelimelerinin sona geldiği sözler ayrı yazılır. 

Yayın evi, sağlık ocağı, öğrenci yurdu... 

  8. Bitişik Yazılan Birleşik Kelimeler 

 Birleştirmede yer alan kelimeler kendi anlamlarını korumuyorsa (benzetme yoluyla oluşturulan birleşik kelimeler) 

bitişik yazılır. 

gelinparmağı (üzüm), kuşburnu (bitki), altınbaş (havlu), aslanağzı (çiçek), yeşilbaş (ördek), kedigözü (lâmba) ... 

 Ses düşmesi meydana gelerek birleşik kelime oluşursa bunlar bitişik yazılır. 

pazar ertesi           pazartesi 

kayın ana             kaynana 

kayıp etmek          kaybetmek 

 

  

 Pekiştirme sıfatları bitişik yazılır. 

Masmavi, yemyeşil, kıpkırmızı, tertemiz... 

 “Üst, üzeri” kelimeleriyle biten sözler bitişik yazılır. 

akşamüstü, öğrenci, insanüstü, olağanüstü, doğa üstü, 

 9. “Ki” lerin Yazımı 

 İlgi zamiri olan “-ki” nin yazımı: 

Kendisinden önce ya da sonra belirtilen bir ismin yerini tutar. Bitişik yazılır. 

“Benim boyum uzun seninki kısa.” 

“Üzerindeki çok yakışmış.” 

 Sıfat yapım eki alan “-ki” nin yazımı: 

İsimlere getirilir ve eklendiği kelimeyi sıfat yapar. Bitişik yazılır. 

“Bahçedeki çiçekleri kim suluyordu?” 

 Bağlaç olan “ki” nin yazımı: 

Bu “ki” başlı başına bir kelime olduğundan kendinden önceki ve sonraki kelimelerden ayrı yazılır. 

“Duydum ki unutmuşsun, gözlerimin rengini!” 

 10. “De” lerin Yazımı 

 Hâl eki olan “de” nin yazımı: 

Sesli ve sessiz uyumlarına uyarak dört şekilli olarak kullanılır; -da, -de, -ta, -te. 

Yani ünsüz uyumundan etkilenir, cümleden çıkarılınca cümlenin anlamı bozulur, cümlede dolaylı tümleç veya zarf 

tümleci görevinde kullanılır. Bitişik yazılır. 

“Evde kimse yoktu” 

“Bu kitapta güzel konular işlenmiş.” 

 Bağlaç olan “de” nin yazımı: 

Başlı başına bir kelimedir. Ünsüz uyumundan etkilenmez; yani “-ta, -te” şeklinde yazılmaz. cümleden çıkarılırsa 

cümlenin anlamı bazen değişirse de anlam bozulmaz. Ayrı yazılır. 

“Bence sen de haklısın!” 

“Salih de gelseydi.” 

“Kardeşim evde de yok.” 

 11. Soru Ekinin (mi) Yazımı 
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Soru eki mı, ünlü uyumundan etkilendiği için “mi, mu, mü” şekillerine girebilir. Yani dört şekilde bulunur. Kendinden 

önceki kelimeden ayrı yazılır. Kendinden sonraki ekler “mi” ye bitişik yazılır. 

“Bu kitap senin mi?” 

“Bu filmi daha önce izlemiş miydiniz?” 

 
 

Oğuz boylarının destanlaşmış hikayelerini derli toplu bir biçimde aktaran bir anlatıcıdır. Dede 

Korkutun anlattığı hikayeler ancak XV. yüzyılda yazıya geçirilebilmiştir. 

 

Türk edebiyatının ilk ürünlerinden olan Dede Korkut Hikayeleri, Türk boylarının Kafkasya ve 

Azerbaycan yörelerindeki yerleşme, yurt kurma uğraşlarını ve akınlarını konu alır. Oğuz boylarının 

çeşitli kahramanlık öyküleri, akıncıların töreleri ve gelenekleri doğal çevre içinde hikaye edilmektedir. 

Dede Korkut hikayeleri yer yer şiir biçiminde yer yer düzyazı biçiminde yazıya geçirilmiştir. Bu eşsiz 

değerdeki yazılar Almanyanın Dresden Kitaplığında bulunmuş ve Türkçe'ye ilk kez Kilisli Rifat Bilge 

tarafından kazandırılmıştır. Mahir Ünlü ve Seyit Kemal Karalioğlu, 

 

Dede Korkut adlı incelemelerinde tam metin ve konuya ilişkin ayrıntılı bilgiler vermektedirler. 

Kitabın asıl adı Kitab-ı Dede Korkut Ala Lisan-ı Taife-i Oğuzan'dır. Anlamı Oğuzların Diliyle Dede 

Korkut Kitabı'dır. Kitap on iki destansı hikaye ve bir mukaddimeden oluşmuştur. Hikayeler 

Kuzeydoğu Anadolu dolaylarındaki müslüman Oğuzların hayatını anlatır. 

 

Fakat destanlar islamiyet öncesi dönemden de izler taşımaktadır. Bu yüzden destanların oluşmasının 

daha erken evrelerde olduğu tahmin edilmektedir. Kitapta, Salur Kazan ve Bayındır Han gibi 

kahramanların, mekanın ve zamanın ortak oluşuyla ve her hikayede Dede Kokut'un ortaya çıkışıyla on 

iki hikaye birbirine bağlanır. Bugün elimizdeki iki nüshanın Akkoyunlu Devleti'nin çökmeye 

başladığı dönemlerde yazıya geçirildiği tahmin edilmektedir. Nüshalardan biri tamdır ve Almanya 

Dresten Kitaplığı'nda bulunmaktadır. Altı hikayenin bulunduğu eksik bir nüsha ise Vatikan'dadır. 

Nüshalar üzerine ilk incelemeyi Alman Türkiyatçı Fr. Von diez Tepegöz Destanı'nı Almanca'ya 

çevirerek yapmıştır. Kilisli Rıfat (1916, eski yazı ile), Orhan Şaik Gökyay (1938) ve Muharrem Ergin 

(1958) de kitabı yurdumuzda yayınlamışlardır. 

 

Elde bulunan iki yazma nüshanın biri Dresden'de, diğeri de Vatikan'dadır. Bu iki nüshanın ikisinde de 

bulunan bulunan ve besmele ile başlayan giriş yazısında, Dede Korkut veya Korkut Ata diye anılan bir 

şahsiyetten söz edilir, bunun ağzından deyişler ve atasözleri nakledilir. Sonra da zaman zaman Dede 

Korkut kimi olaylar içinde veya anlatılan şeylerin sonunda ortaya çıkar, olayları tatlıya bağlar, öğütler 

verir, dua eder, sözü bitirir. Bu yüzden de bu kitabın anlatıcısı olarak kabul edilir. Ama yazarı kimdir, 

bu iki yazma nüshasının aslı kim tarafından yazılmış, işte bu belli değildir. Bu belirsizlik de yine 

kimliği hakkında kesin bilgiler olmayan Dede Korkut'un menkıbelere karışmış kişiliği ile 

birleştirilerek açıklanmaya çalışılır. Akla en yatkın açıklama da budur. 

Dede Korkut hakkında verilen bilgilerin çoğu; onun Köroğlu, Yunus Emre, Karacaoğlan ve Nasreddin 

Hoca gibidir. 

Eser, bir önsöz ile12 hikâyeden oluşur. 

https://www.sabah.com.tr/haberleri/eser
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Olağanüstü olaylarla gerçeğe uygun olaylar eserde iç içedir. 

Türklerin eski yaşam tarzları ile ilgili ayrıntılar yanında İslam dini ile ilgili özellikler de vardır. 

Eserde geçen "Dede Korkut" meçhul bir halk ozanıdır. 

Hikâyelerde Oğuzlar'ın çevredeki boylar ile aralarındaki savaşlar ve kendi iç mücadeleleri yer alır. 

Hikâyelerin konuları; aşk, yiğitlik gösterisi, kahramanlık, boylar arasındaki savaştır. 

15. yy'da yazıya geçirilmiştir. 

Eserin yazarı belli değildir. 

Nazım ile nesir iç içedir. 

Azerî Türkçesi ile oluşturulmuştur. 

Halkın ortak malı olan halk hikâyeleri, göçebe hayattan yerleşik hayata geçişin ilk ürünlerindendir. Halk hikâyeleri, zaman 

ve coğrafyanın etkisiyle efsane, masal, menkıbe, destan vb. ürünlerle beslenerek o dönemde uzun soluklu olayların 

anlatıldığı metinlerin yerini tutmuştur. Bu türün gelişiminde tarihî olayların ve dinin de etkisi vardır. Halk hikâyelerinin 

konuları genellikle aşk (Tahir ile Zühre, Arzu ile Kamber, Âşık Garip Hikâyesi...) ve kahramanlıktır (Köroğlu vb.). Bazen 

de her iki konu birlikte işlenir (Kirman Şah, Yaralı Mahmut...). Hikâyeleri 

ortaya çıkaran olaylar, gerçek ya da gerçeğe yakındır. Bu nedenle ortaya çıktıkları dönemin tarihî 

olayları bazen aynı şekilde bazen de hikâye gerçekliği içinde yer alır. Kaynağı Türk, Arap-İslam ve 

Hint-İran olan, büyük ölçüde meddahlar ve saz ustası âşıklar tarafından anlatılan halk hikâyelerinde 

ezgi ve şiir iç içedir. Bu sözlü dönem ürünlerinde konuşma dilinin özellikleri görülür. 

Halk hikâyelerinde her zaman bir engel vardır. 

Bilginiz Olsun 
Halk hikâyelerini daha çok, âşık diye bilinen saz ve söz ustaları anlatır; 

hikâye içindeki şiirleri de saz çalarak türkü gibi söylerler. 

 

Bilginiz Olsun 
Hz. Ali Cenknâmeleri; Türk destan geleneğinin bir devamı olup kaynaklarını Kuran–ı Kerim ve 

hadisler, İslam tarihi ve Arap–Fars edebiyatları oluşturmaktadır. 

 divan edebiyatına ait bir nazım şeklidir. İran (Fars) edebiyatından Türk edebiyatına geçen 

bu nazım şekli, örnek metinde de görüldüğü gibi beyitlerden oluşmaktadır. Her beyti kendi arasında 

kafiyeli olup kafiye düzeni aa-bb-cc-dd … şeklindedir. Bu özellik, şaire kafiye bulmada kolaylık 

sağlamaktadır. Bu nedenle mesnevi, şairler tarafından rağbet gören bir nazım şekli olmuştur. Hatta 

Lamî Çelebi, Taşlıcalı Yahya, Ali Şir Nevaî gibi bazı sanatçılar hamse (beş mesneviye verilen ad) sahibi 

oldukları için onlara ayrı bir önem verilmiştir. Genellikle aruzun kısa kalıplarıyla yazılan mesnevilerde 

beyit sınırlaması yoktur. Mesnevilerde aşk, kahramanlık, din, tasavvuf gibi konular işlenmektedir. 

Divan edebiyatında Şeyhi’nin Harname, Ahmedi’nin İskendername, Gülşehri’nin Mantıku’t Tayr adlı 

eserleri mesnevi şeklinde yazılmış belli başlı eserlerdir. Mesneviler bir bakıma Divan Edebiyatı Dönemi’nde 

günümüz roman ve hikâyesinin yerini tutan uzun soluklu eserlerdir.

Tanzimat’la birlikte Batı edebiyatından etkilenmeler başlamış; roman, hikâye, tiyatro gibi pek çok 

Batılı türün ilk örnekleri bu dönemde verilmiştir. Bu dönem hikâyeleri, divan edebiyatındaki mesneviler 

ile halk hikâyeciliğinin tamamen dışındadır. Onların geliştirilmiş ya da modernleştirilmiş bir 

şekli değil, tamamen Fransız edebiyatı örnek alınarak oluşturulmuş eserlerdir. 

Tanzimat edebiyatı sanatçıları romantizm akımının etkisiyle toplumu bilgilendirmek amacıyla 

edebî eserleri bir araç olarak kullanmışlardır. Bu da o dönemde verilen eserlerin çoğunun teknik 

yönden kusurlu olmasına sebep olmuştur. Dönemin önemli hikâyecilerinden biri de Ahmet Mithat 

Efendi’dir. Kendi iç dünyasından ziyade dış çevreyi anlatması yönüyle dikkatleri çeken Ahmet Mithat 

Efendi’nin Letâif–i Rivâyât adlı eserler serisindeki hikâyeler, Türk edebiyatındaki ilk yerli hikâye 

örnekleridir. Sosyal fayda peşinde koşan yazar, okuyucu için yararlı gördüğü telkinleri ön planda 

tuttuğu için modern hikâye tekniğine tamamen bağlı kalmamıştır. Hikâye türü, Tanzimat’tan sonra 
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da gelişimini devam ettirmiştir. 

 

İkinci Meşrutiyet (1908) sonrasında memlekette başlayan ve o dönemde “Türkçülük” adı verilen 

ulusçuluk hareketi, “edebiyatta ulusal kaynaklara dönme” düşüncesinin doğmasına yol açmıştır. 

“Ulusal kaynaklara dönme” sözü; dilde sadeleşme, hece ölçüsünü benimseme, yerli hayatı yansıtma 

anlamında kullanılmış ve bunları gerçekleştirmeyi amaç edinen edebiyat hareketine Millî Edebiyat 

adı verilmiştir. Dilde sadeleşme hareketi, 1911’de Genç Kalemler dergisinde “Yeni Lisan” makalesinde 

ileri sürülen görüşler doğrultusunda başlamıştır. Millî Edebiyat Dönemi’nde sanatçılar konuşma 

dilini yazı dili hâline getirmeyi amaçlamışlar ve bu doğrultuda eserler vermişlerdir. Bu anlayışla 

Ömer Seyfettin, millî bir edebiyatın ancak halkın kullandığı dille gerçekleşeceğini belirtmiştir. 

Millî Edebiyat Dönemi’nin Ömer Seyfettin’den başka önde gelen hikâyecilerinden bir diğeri, eserlerinde 

gözlem ve mizahın önemli yer tuttuğu Refik Halit Karay’dır. Yine bu dönemde Halide Edip 

Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Aka Gündüz, Reşat Nuri Güntekin hikâye türünde eserler vermişlerdir.

Dil Bilgisi: Sözcük Türleri/ Fiilimsiler 

Dil Bilgisi: İmla ve Noktalama( her ünitede işlenecek) 

 fiillerden (eylemlerden) türeyen sözcükler olmalarına karşın fiillerin aldığı fiil “çekim 

eklerini” yani şahıs ekleri, haber ve dilek kiplerini alamayan, yalnızca fiillere gelen olumsuzluk eki olan “ma, 

me, maz, mez” eklerini alabilen sözcüklerdir. Fiilimsiler anlam olarak fiilerin anlamlarını taşırlar; ancak kip 

olarak fiilin anlamını taşımazlar. 

 

Fiilimsiler, fiillere getirilen “fiilimsi ekleri” ile ortaya çıkarlar. Yani fiiller bazı ekler sayesinde fiilimsi olurlar. 

Bu ekler fiilden isim yapma ekleri olarak da bilinir ki bunlar eklendiği fiili isim soylu sözcük yaparak o 

sözcüğün cümlede “isim, sıfat ve zarf” görevinde kullanılmasını sağlarlar. (Fiilimsiler fiilden isim yapma eki 

aldıkları için türemiş bir sözcük olarak kabul edilirler.) 

 

Cümle içinde isim, sıfat zarf görevinde kullanılırlar dedik. Peki bir fiil nasıl olur da cümle içinde  isim, sıfat ve 

zarf görevlerinden birini üstlenebilir? Fiilimsiler; isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil olarak üç’e ayrılırlar her birinin 

kendine özel fiilimsi ekleri vardır. Bunlar; 

İsim Fiil Ekleri :  -ma, -ış, -mak 

Sıfat Fiil Ekleri :  -an, -ası, -mez, -ar, -dik, -ecek, -miş 

Zarf Fiil Ekleri : -ken, -alı, -madan, -ince, -ip, -arak, -dıkça, -e….-e, -r…..-maz, -casına, -meksizin, -dığında 

 

İşte bu ekler sayesinde fiilimsiler “isim, sıfat ve zarf” görevinde kullanılırlar. Bir cümlede fiile gelen isim fiil 

eki o sözcüğü cümlede isim, sıfat fiil eki sıfat, zarf fiil eki zarf yapar. Bu bilgi çok önemlidir. Çünkü biz soru 

çözümlerinde fiilimsi olan sözcüğü bulurken sadece cümlede fiilimsi eki alan sözcük var mı yok mu buna 

bakmayacağız; bir de bu eki alan sözcüğün hangi görevde (isim, sıfat, zarf) kullanılıp kullanılmadığına 

bakacağız. Şimdi bu fiilimsi çeşitlerini eklerini ve görevlerini tek tek inceleyelim. 

 

1-İsim Fiil (Mastar) 

Fiillere getirilen “-ma, -ış, -mak” ekleri ile yapılır. Bu ekler büyük ünlü uyumu kuralına göre eklendiği sözcük 

içinde değişiklik gösterecekleri için “-ma, -me,  -ış, -iş, -uş, -üş, -mak, -mek” şekillerinin de var olduğunu 

bilmeliyiz arkadaşlar. Fakat ezberimizde kalıcı olması için  “-ma, -ış, -mak”  eklerini bilmemiz yeterlidir. Bu 

ekler fillere gelerek onları cümle içinde “isim” yaparlar. 

 

ÖRNEKLER 

Görmekten sonra görülmek, aşkın ikinci kademesiydi. 

Gör (fiil kökü)   +   mek  (isim fiil eki) 

Mektup yazmak onun için huzur verici bir şeydi. 

Ben de sizinle tatile gelmeyi düşünüyordum. 
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Bağlama çalmayı bu kadar çok seveni hiç görmemiştim. 

Programın başlayışı herkesi heyecanlandırdı. 

Yanımda oluşunu, bana sarılışını hiç unutamam. 

Onun gelişiyle oda bir anda sessizliğe büründü. 

Oturuşu ile herkesin dikkatini üzerine çekti. 

Bir gülüşü ile her şeyi değiştirmeyi biliyordu. 

  

Yukarıdaki isim fiil eki almış fiilimsilerin başka cümlelerde olumsuz şekilleri de mümkündür. Olumsuzluk eki 

isim fiil ekinden önce gelir. 

 

Görmemek, görülmemek, yazmamak, gelmeme, çalmama, başlamayış, olmayış, sarılmayış, gelmeyiş, 

gülmeyiş… 

 

Mavi renkliler olumsuzluk ekidir. 

Kırmızı renkliler isim fiil ekidir. 

 

 NOT: İsim fiil eki aldığı halde ve fiilimsi olma kriterlerine uygun olduğu halde kalıplaşarak bir varlığın 

kavramın adı olan sözcükler vardır. Bunlar fiilimsi olarak kabul edilmezler. 

 

Elindeki çakmak ile oynaması annesini tedirgin etti. 

Her gün dondurma yersen çok hasta olabilirsin. 

Merak ettiğiniz bilgileri giriş kattaki danışmadan öğrenebilirsiniz. 

NOT: Olumsuzluk eki olan “-ma, -me” eki ile isim fiil eki olan “-ma, -me” eki karıştırılmamalıdır. 

 

Ortalığı toplama görevini kardeşine verdiler. (İsim Fiil Eki) 

Bu saatte herkes uyuyor ortalığı toplama. (Olumsuzluk Eki) 

NOT: Fiiller gibi çekimlenemeyeceklerini yukarıdaki açıkmada belirtmiştik. Şimdi bunun örneklerle 

açıklamasını daha da netleştirelim. 

 

Uyu-mak istiyorduk.  (Bu cümledeki fiilimsiye kip eki ve şahıs eki getirmeye çalışalım) 

Uyu-mak- yor-uz istiyorduk. ( 🙂 anlamsız olduğunu gördünüz arkadaşlar) 

  

 

2-Sıfat Fiil (Ortaç) 

Fiillere getirilen “-an, -ası, -mez, -ar, -dik, -ecek, -miş” ekleri ile yapılır. Bu ekler de büyük ünlü uyumu 

kuralına göre eklendiği sözcük içinde değişiklik gösterecekleri için “-an, -en, -ası, -esi, -maz, -mez, -ar, -er, -

dık, -dik, -duk, -dük, -acak, -ecek, -mış, -miş, -muş, -müş” şekillerinin olduğunu bilmeliyiz. Fakat daha rahat 

ezberleyebilmemiz için  “-an, -ası, -mez, -ar, -dik, -ecek, -miş” eklerini bilmemiz yeterlidir. Zaten daha da 

kolay akılda kalması için şifrenmiş bir şekilde sıralanmıştır: 

 

“Anası mezar dikecekmiş” 

 

Aşağıdaki örneklerde sıfat fiillerin cümle içinde sıfat görevlerinde kullanıldıklarına dikkat ediniz. Sıfat fiil 

ekleri fiillere gelerek onları cümle içinde sıfat ya da adlaşmış sıfat yapar. 

 

ÖRNEKLER 

Çalışan                 adamı         herkes   sever. 

(Niteleme Sıfatı)      (isim) 

(Sıfat Fiil) 

Gelen, gideni aratır. (Adlaşmış Sıfat+ Sıfat Fiil) 
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Yıkılası dağlar geçit vermez oldu. 

Bu çocuğun sevilesi bir yanı kalmamış. 

Görünmez kazaya da davetiye çıkarmayalım. 

Aşılmaz yollardan aşırdın beni. 

Koşar adımlarla bebeğini kucaklamaya gitti. 

Gider ayak herkesin canını yaktı. 

Ne zaman seninle olsam tanıdık bir kuş cıvıltısıyla uyanırdım her sabah… 

Bazen bilindik şiirlerle bile olsa göz doldurmayı iyi biliyordu. 

Gelecek sezonda en başarılı futbolcular bizim olacak. 

Böyle bir kazadan sağlam çıkabildiyse verilmiş sadakası var demek. 

  

NOT: Sıfat fiillerin olumsuz şekilleri de mevcuttur. 

 

Çalışmayan adama kimse ekmez vermez. 

Olmayacak duaya amin denmez. 

  

NOT: Bazı sıfat fiil ekleri ile başka ekler benzerlik göstermektedir. Bunları karıştırmamak gerekir. 

Fiilimsiler ve eklerini ayırt etmek için bir çok faktör var fakat en önemlisi eki alan sözcüğün fiil kök 

gövdesi olup olmadığına ve sözcüğün cümlede sıfat görevinde kullanılıp kullanılmadığına bakmaktır. 

Karıştırılan ekler; 

 

 

Tutmaz dizlerim birden düzeldi. “-mez, -maz” =Sıfat Fiil Eki   

Dedemin dizleri tutmaz.            “-mez, -maz” = Geniş Zaman Kipinin  Olumsuzluk Eki 

  

Koşar adımlarla yanıma geldi.     “-ar, -er” = Sıfat Fiil Eki    

Her sabah mutlaka koşar.            “-ar, -er” = Geniş Zaman Kip Eki 

                   

Gelecek yıl şampiyonuz.        “-acak, -ecek” = Sıfat Fiil Eki 

Seneye bize gelecek.             “-acak, -ecek” = Gelecek Zaman Kip Eki 

  

Yırtılmış pantolon ile dışarı çıkma.    “-mış, -miş, -muş, -müş” = Sıfat Fiil Eki      

En sevdiği pantolonu yırtılmış.     “-mış, -miş, -muş, -müş” = Öğrenilen Geçmiş Zaman Kip Eki 

  

 

3-Zarf Fiil / Bağ Fiil (Ulaç) 

Fiillere getirilen “-ken, -alı, -madan, -ince, -ip, -arak, -dıkça, -e….-e, -r…..-maz, -casına, -meksizin, -dığında” 

ekleri ile yapılır. Fiili zarf yapma görevi üstlenen bu eklerin diğer ekler gibi ünlü uyumlarına göre değişkenlik 

gösterdiğini bilmeliyiz. Ezberlemek için biraz fazla ek olduğu için yine aşağıdaki gibi şifrelendirmek 

mümkündür. Kendiniz de istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. 

 

Kenyalı emadan ince ip arakladıkça 

Eve varmazcasına gelmeksizin çıktığında 

 

 Aşağıdaki örneklerde zarf fiillerin cümle içinde zarf görevlerinde kullanıldıklarına dikkat ediniz. Zarf fiil 

ekleri fiillere gelerek onları cümle içinde zarf yapar. 

 

ÖRNEKLER 

Yatarken ışıkları söndürmeyi unutma. (-kan eki yoktur sadece -ken şekli var) 

Bu dünyaya geleli yüzü bir kez olsun gülmedi. 
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Saati kuralı çok olmamıştı. 

Görünmeden kimseye gel gizli gizli. 

Kapanmadan kazan yarışmasına katılmak istiyorum. 

Masadaki tabaklar kırılınca ne yapacağını bilemedi. 

Sen gidince hiçbir şeyin tadı kalmamıştı. 

Olanları duyunca birden gözleri doldu. 

Seni görünce ellerim titriyor. 

Bütün her şeyi unutup yeni bir hayata başlamak istiyordu. 

Para biriktirip bilgisayar alacağını söyledi annesine. 

Fiilimsiler ile ek fiillere çalışarak sınavdan seksen almayı başardı. 

Çırpındıkça daha da batacağını anlamıştı. 

Koşa koşa yanına gitti. 

Ağlaya ağlaya gözleri kan çanağına dönmüş. 

Gelir gelmez yatağa uzandı. 

Yatar yatmaz uyudu. 

Ölürcesine sevdiği için her dediğini yapıyordu. 

  

NOT: “-ken” ekinin bazen isimlere geldiğini görmeniz gerekir arkadaşlar. Bu durumda bu eki alan 

kelime fiilimsi sayılmaz. 

 

Öğrenciyken çok zamanımızın olduğunu fark edememişiz. (Öğrenci = İsim) 

Çalışırken zamanın nasıl geçtiğini anlayamamışız.  (Çalış = Fiil) 

  

 Özetle 

*Fiilimsiler, fiil değil; ancak fiile benzer sözcüklerdir. 

*Fiil gibi çekimlenemez; ancak olumsuzları yapılabilir. 

*İsim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil olmak üzere üçe ayrılır. 

*Bunların her biri için ayrı ayrı fiilimsi ekleri vardır. 

*Bu ekler mutlaka fiil kök veya gövdelerine gelmek zorundadır. 

*Eklendikleri fiilleri cümlede “isim, sıfat, zarf” yaparlar. 

*Fiilimsiler cümlede doğrudan yüklem olmazlar, ek eylem alarak yüklem olurlar. 

 

1. Koşuk 
 

Ø Hece vezni ve yarım kafiye ile söylenen şiirlerdir. 

Ø Kopuz eşliğinde söylenir. 

Ø Yiğitlik, aşk, tabiat konularını işler.  

Ø Nazım birimi dörtlüktür.  

Ø Bu şiirlerde düz kafiye kullanılır: aaaa, bbba, ccca… (aaab cccb dddb) 
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Ø Bu şiirlerin İslâm sonrası halk edebiyatındaki adı koşma’dır. 

Ø Sığır denilen sürek avlarında söylenen lirik şiirlerdir. 

 

2. Sagu  

 

Ø Ölen bir kişinin arkasından söylenen ağıt şiirleridir. 

Ø Ölen kişinin kahramanlıklarını, başarılarını, erdemlerini anlatır; ölümlerinden duyulan üzüntüyü dile getirir. 

Ø Koşuk nazım şekliyle söylenir. 

Ø Bu şiirlere İslâm sonrası halk edebiyatında “ağıt”, Divan edebiyatında “mersiye” denir 

Ø “Yuğ” denilen ölüm törenlerinde söylenir.  

Ø Divanu Lûgatit-türk’teki Alp Er Tunga sagusu bu türün önemli bir örneğidir. 

 

3. Sav  

 

Ø Türk toplumunun dünyaya bakışını, geleneklerini, varlık anlayışlarını ortaya koyan özlü sözlerdir.  

Ø Bugünkü “ata sözü”nün karşılığıdır.  

Ø Divanu Lûgatit-türk’te pek çok sav vardır. 

 

4. Destan  
 

Ø Bütün dünya edebiyatlarının başlangıç eserleri olan destanlar, çeşitli konularda yaradılış hikâyeleri yanında, 

milletlerin hayatında büyük yankılar uyandırmış bir kahramanın veya tarih olayının millet muhayyilesinde 

ortak sembol ve ifadelerle zenginleştirilmiş uzun manzum hikâyeleridir. 

Ø Türk destanları, kâinatın, insanın, kadının ve erkeğin yaradılışı; Türk milletinin doğuşu, çeşitli Türk 

devletlerinin kuruluş gelişme, çöküşleri, zafer ve yenilgileri gibi konularla beraber pek çok sebep açıklayıcı 

efsaneyi de içinde barındırır. 

Ø Bütün dünya edebiyatlarında olduğu gibi Türk Edebiyatının da ilk örnekleri destanlardır. 

Ø Milletlerin toplumu derinden etkileyen, tarihî önem arz eden önemli olaylarını  (doğal afetler, savaşlar, göç, 

yangın vb  konu edinirler 

Ø Manzum hikâyelerdir.  

Ø Destanlarda olağan üstü olaylar ve olağan üstü özellikte kahramanlar vardır.  

Ø Destanlar anonim ve sözlü edebiyat ürünleridir.  

Ø Ağızdan ağıza dolaşmak suretiyle oluşmuşlardır.  

Ø Destanlarda anlatılan olayların geçtiği yer ve zaman bilinmez. 

Ø Kahramanlar lider ve kurtarıcı rolündedir. 

İslâmî dönem Türk edebiyatının ilk ürünleri 11. ve 12. yüzyıllarda ortaya çıkar. Bunlardan ilki, Karahanlı 

Devleti zamanında Hakaniye Türkçesi ile yazılmış olan Yusuf Has Hâcip'in Kutadgu Bilig'idir. Aynı yüzyılda 

yazılmış bulunan Kâşgarlı Mahmut'un Divânü Lûgati't-Türk'ü de İslâmî devir Türk edebiyatının ilk 

ürünlerindendir. Bu eserler arasına XII. yüzyılın başında Yüknekli Edip Ahmet'in kaleme aldığı Atabetü'l-

Hakâyık'ı da katmak gerekir. XII. yüzyılda Orta Asya'da Ahmet Yesevî, dinî-tasavvufî halk şiirinin ilk güzel 

örneklerini vermiştir. İlk İslâmî eserlerin meydana getirildiği bu yüzyıllarda edebiyatın her alanında bir ikilik 

bulunmaktadır. Bu da, geçiş döneminin bir özelliğidir. 

Türklerin Müslüman olduğunu kabul ettiğimiz 10.yüzyılla, Divan edebiyatının başlangıcı olarak kabul edilen 

13. yüzyıl arasında İslamiyet'in etkisi altında verilmiş olan, bir anlamda geçiş dönemi ürünlerimiz sayılan 

eserler yer almaktadır. 

Bu dönem Türk edebiyatı bir yandan İslam inancı ve bunun getirdiği Arap ve Fars kültürünün etkisine girerken 

bir yandan da eski Türk Edebiyatı geleneğini sürdürmeye çalıştığından bir ikilem yaşamıştır. 

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatının Genel Özellikleri 
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a) Türk edebiyatı bu yüzyıllarda bir geçiş dönemi yaşar. Bir yandan, eski edebiyat anlayışı sürdürülürken, öbür 

yandan yeni medeniyetin edebiyat anlayışına uygun eserler verilir. 

b) Dilde Arapça ve Farsça kelimeler görülür. 

c) Uygur alfabesi yanında, Arap alfabesi de kullanılır. 

d) Şiirlerde, hem millî nazım birimi olan dörtlük, hem de yeni şiirin nazım birimi olan beyit kullanılmıştır. 

e) Hece vezni ile birlikte aruz veznine de yer verilmiştir. 

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Eserleri (İlk İslamî Ürünler) şunlardır: 

Kutatgu Bilig ve Özellikleri- Yusuf Has Hacip 

Atabetü'l Hakayık ve Özellikleri - Edip Ahmet Yükneki 

Divan-ı Lügat'it Türk ve Özellikleri - Kaşgarlı Mahmut 

Divan-ı Himet ve Özellikleri - Ahmet Yesevi 

Dede Kotkut Hikayeleri ve Özellikleri 

1. İlahi 

Allah aşkını konu edinen, Allah'ı övüp ona yalvarmak için yazılan ve söylenen şiirlere ilahi denir. İlahiler 

tarikatlere göre farklı isimler alır. İlahiler, Mevlevilerde "âyin", Halvetilerde "durak", Gülşenilerde 

"tapuğ", Alevi-Bektaşi tarikatlerinde "deme, nefes", kimi tarikatlerde de "cumhur" adını alır. 

İlahiler, genellikle hece ölçüsünün 7'li, 8'li kalıbıyla söylenir. 11 'li hece ölçüsüyle söylenen ilahiler de 

vardır. Dörtlük sayısı 3-7 arasındadır. Kafiye düzeni koşmaya benzer: "abab cccb dddb..." İlk dörtlüğün 

uyak düzeni "xbxb" ya da "aaab" şeklinde de olabilir. İlahi denince akla ilk gelen, Yunus Emre'dir. Daha 

sonra Eşrefoğlu Rumi, Niyazi Mısrî, Aziz Mahmut Hüdayi de ilahiler yazmıştır. 

Şol cennetin ırmakları  

Akar Allah deyu deyu  

Çıkmış islam bülbülleri  

Öter Allah deyu deyu 

Aydan aydındır yüzleri  

Şekerden tatlı sözleri  

Cennette huri kızları  

Gezer Allah deyu deyu 

Yunus Emre var yarına  

Koma bugünü yarına  

Yarın Hakk'ın divanına  

Çıkam Allah deyu deyu 

Yunus Emre'ye ait olan bu ilahide dinî konular üzerinde durulmaktadır. "Cennet, Allah, İslam, huri kızları 

vb." sözler dinî terimlerdir. Şiir, 8'li hece ölçüsüyle ve dörtlük nazım birimiyle yazılmıştır. Kafiye düzeni 

koşmaya benzemektedir: "abab, cccb, dddb" biçiminde uyaklanmıştır. Ahengi sağlamak için 

hem kafiyeden hem rediften yararlanılmıştır. Dinî terimler kullanılsa bile yalın bir dil vardır. 

2. Nefes 

Bektaşi şairleri tarafından söylenen tasavvuf şiirlerine nefes denir. Bu şiirlerde peygamberimiz Hz. 

Muhammet ve Hz. Ali'ye duyulan sevgi işlenir. Ayrıca tasavvuftaki vahdeti vücut (varlık birliği) kavramı 

anlatılır. Pir Sultan Abdal, nefesleriyle ünlüdür. Dörtlükler hâlinde hece ölçüsünün 7, 8 ve 11 'li kalıpları 

ile yazılır. Az da olsa aruzla yazılan örnekleri vardır. 

Ey erenler çün bu sırrı dinledim  

Huzuru mürşide vardım bu gece  

https://www.turkedebiyati.org/alevi-bektasi-edebiyati.html
https://www.turkedebiyati.org/hece_olcusu.html
https://www.turkedebiyati.org/niyazi-misri.html
https://www.turkedebiyati.org/Dersnotlari/kafiye_cesitleri.html
https://www.turkedebiyati.org/redif-nedir.html
https://www.turkedebiyati.org/sairler/pirsultan.html
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Hakikat sırrını andan dinledim  

Evliya erkanın gördüm bu gece 

Mürşidim Muhammed bildim yolumu  

Rehberim Ali'dir verdim elimi  

Tığbend ile bağladılar belimi  

Erenler meydanın gördüm bu gece  

... 

Bu nefes örneği, 11'li hece ölçüsüyle yazılmıştır. Kafiye düzeni yine koşmanınki gibidir. Ahengi 

sağlamada uyak ve rediften yararlanılmıştır. Dörtlük nazım birimi kullanılmıştır. Dörtlükler arasında 

anlam birliği vardır. Şiirde peygamberimiz Hz. Muhammet ve Hz. Ali'ye övgülerde bulunulduğunu, onlara 

karşı sevginin dile getirildiğini görüyoruz. Demek bu şiir, nefes türündedir. Zaten bu şiiri, Bektaşi şairi Pir 

Sultan Abdal yazmıştır. 

3. Şathiye: 

Dinin ilkelerinden, inançlardan teklifsizce ve alaycı bir dille söz ediyormuş gibi bir izlenim taşıyan 

şiirlerdir. Görünüşte saçma sanılan bu şiirler aslında toplumun ve insanların eleştirisini yapmakla birlikte 

tasavvuf kavramlarını anlatır. Genellikle Bektaşî şairleri tarafından söylenir. Bu tarz şiirlerde tasavvufa 

bağlı görüşler, şaşırtıcı bir alaycılık içerisinde dile getirilir. 

Kullanırsın kanatsızca rüzgarı  

Kürekle mi yaptın sen bu dağları  

Ne yapıp da öldürürsün sağları  

Can verip alırsın sen cancı mısın 

Sekiz cennet yaptın sen Adem için  

Adın büyük bağışla anın suçun  

Ademi cennetten çıkardın niçün  

Buğday nene lazım harmancı mısın 

Bir iken bin ettin kendi adını  

Görmedim senin gibi iş üstadını  

Yeşertirsin kurutursun odunu  

Sen bağçevan mısın ormancı mısın 

..... 

Azmi Baba 

16. yüzyılda yaşamış olan ve Bektaşi şairi olan Azmi Baba'nın yazdığı bu şiir, şathiye örneğidir. Şiirde 

duygu ve düşünceler teklifsizce, alaycı bir söyleyişle dile getirilmiştir. "Kürekle mi yarattın sen bu dağları 

/ Ne yapıp da öldürürsün sağları / Buğday nene lazım harmancı mısın vb." dizelerde bu söyleyiş öne 

çıkmaktadır. Ancak bu söyleyiş, bildiğimiz manada alay anlamına gelmez. Bu şiirde anlatılanların 

tasavvufta derin manaları vardır. Şiir, 11 'li hece ölçüsüyle ve dörtlük nazım birimiyle yazılmıştır. Ahengi 

sağlamak için uyak ve redif kullanılmıştır. 

4. Devriye: 

İlahiye benzer tasavvuf şiiridir. Bu şiirler ezelden beri var olan insan ruhunun Allah'tan gelip tekrar Allah'a 

dönmesi düşüncesini ele alır. 

Cihan var olmadan ketm-i ademde  

Hakk ile birlikte yekdaş idim ben  

Yarattı bu mülkü çünkü o demde  

Yaptım tasvirini nakkaş idim ben 

Anasırdan bir libasa büründüm  

Nar-ı bad-ı âb- hâkten göründüm  

Hayrülbeşer ile dünyaya geldim  

Âdem ile bile bir yaş idim ben 

Bektaşi Çelebi 

Bu şiir devriyenin özelliklerini yansıtmaktadır. Şiirde insanın yaradılışından söz edilmektedir. Dörtlük 

nazım birimi kullanılmıştır. Uyak düzeni "abab, cccb..." biçimindedir. Ahengi sağlamak için redif ve tam 

uyaktan yararlanıldığını görmekteyiz. Bu şiirde halk şiirine özgü nitelikler ağır basmaktadır. Yer yer 

Arapça ve Farsça sözcüklerin kullanılması İslam etkisini göstermektedir. 

5. Nutuk: 
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Tekke önderlerinin, pirlerin ve mürşitlerin, tarikate yeni girenlere tarikatın adabını, derecelerini öğretmek 

amacıyla yazdıkları öğretici şiirlere nutuk adı verilir. 11 'li hece ölçüsüyle söylenir. 

Eliftir doksan bin kelamın başı  

Var Hakk'a şükreyle beni n'eylersin 

Vücudun şehrini arıtmayınca  

Yüzünü yumaya suyu n'eylersin 

Vücudun şehrini verme gayrıya  

Hatır yıkıp güç eyleme gayrıya  

Var bir amel kazan Hakk'a yaraya  

Hakk'a yaramayan huyu n'eylersin 

Pir Sultan Abdal 

Pir Sultan Abdal, bu şiirinde tarikatla, tasavvufla ilgili öğütler vermektedir. Dolayısıyla bu şiir, nutukun 

özelliklerini yansıtmaktadır. 
 

TÜRKÜ 

Daima bir ezgiyle söylenen, düzenleyicisi bilinmeyen ya da unutulmuş olan, değişik konulardan söz eden, 

genelde hecenin 11'li kalıbıyla oluşturulan şiirlerdir. Türküler besteli şiirlerdir. 

UYARI: Daima bir ezgi ile söylenen "ninni" ve "ağıt" türleri de türkü kapsamındadır. Yani ninniler ve 

ağıtlar bağımsız bir nazım biçimi değil, türkü biçiminin türleridir. Bunlar da anonim ürünlerdir. Ancak 

koşma biçimindeki kimi ağıtların söyleyenleri bellidir; onlar da bestelendiklerinde türküleşirler. 

 Belli bir ezgiyle söylenir. 

 7,8,11,14 'li ölçülerle söylenir. 

 Hemen her konuda söylenir. 
 Bölgesel özellik ve ad değişikliğine uğrayabilir. 

MANİ 

Anonimdir. Sevgi, tabiat, övgü, yergi, evlât sevgisi, ayrılık, hasret ve aşk konularını işler. Konu sınırlaması 

yoktur. aaxa şeklinde kafiyelenir. Genellikle tek bir dörtlükten oluşur.  

Mani çeşitleri:  

Düz Mani: Yedişer heceli dört dizeden oluşur. Kafiyeleri çokluk cinassızdır.  

Kesik mani: Birinci dizesi 7 heceden az, anlamlı ya da anlamsız bir sözcük grubu olan maniler. Bu kesik 

dize sadece kafiyeyi hazırlar.  

Cinaslı mani: Kesik manilerde eğer kafiye cinaslı ise bunlara cinaslı mani denir.  

Yedekli (artık) mani: Düz maninin sonuna aynı kafiyede iki dize daha eklenerek söylenen maniler. Cinaslı 

kafiye kullanılmaz, birinci dizeleri anlamlıdır.  

Deyiş: İki kişinin karşılıklı söylediği manilerdir. Soru yanıt şeklinde düzenlenir. Bir başka kişinin 

ağzındanmış gibi aktarıldığı şekilleri de vardır.  

 "aaxa" şeklinde kafiyelenir. 

 4+3 şeklinde ölçüsü vardır. 

 İlk iki dizesi ayrık yani hazırlık özelliği taşımaktadır. Asıl mesaj üçüncü dizede verilir. 

 Her konuda söylenebilir. 

 Düz, cinaslı ve artık mani gibi çeşitleri vardır. 

NİNNİ 

 Annelerin bebeklerini uyutmak amacıyla belli bir ezgi ile söylediği parçalardır. 

 Çocukların psikolojisi üzerinde etkilidir. 
 Manzum özelliktedirler. 

AĞIT 
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Sevilen bir kişinin ölümünden duyulan acıyı dile getiren ve her zaman bir ezgiyle söylenen şiirlerdir. 

Ağıtlar aslında bir türkü çeşididir. Dörtlüklerden oluşur. 11'li hece ölçüsüyle söylenir. Genellikle uzun 

hava ve kırık hava denilen ezgilerle terennüm edilir. 

 Koşmanın bir çeşidi olan ağıtla karıştırılmamalıdır. Âşık Edebiyatı'ndaki ağıtın söyleyeni bellidir. 

 İslamiyet öncesi Türk edebiyatındaki karşılığı "sagu", Divan edebiyatındaki karşılığı ise 
"mersiye'dir. 

 

1. GAZEL 

Gazel Nazım Biçiminin Özellikleri: 

 En az beş en fazla on beş beyitten oluşan, en yaygın lirik şiir türüdür. 

 Aruzun her kalıbıyla yazılabilir. 

 Âşk, şarap, ayrılık, hasret, zamandan yakınma, felsefi-didaktik düşünceler, din ve tasavvuf gibi 

konular bu nazım biçimiyle ele alınır. 

 Uyak düzeni "aa, ba, ca, da, ..." biçimindedir. 

 İlk beyitine "matla", ikinci beyitine "hüsn-i matla"; son beyitine "makta" veya "taç beyit", ondan 

bir öncekine de "hüsn-i makta" denir. 

 En güzel beyitine "beyt-ül gazel" denir. 

 Şairin adı veya mahlası son beyitte geçer. 

 Gazeller redifleriyle adlandırılır. 

 Konu bakımından Halk şiirindeki koşmaya benzer. 

 Gazellerde genellikle her beyit farklı konudan söz eder. Konu birliği yoktur. 

 Konu birliği görülen gazellere "yek-ahenk gazel" denir. Bütün beyitleri aynı güzellikte olan 

gazellere "yek-avaz gazel" denir. 
 Dize ortalarında iç uyaklı olan ve dörtlük haline getirilebilen gazellere "musammat gazel" denir. 

Örnek: 

Bu hüsnile o/ bi - vefa / şöhret-me'ab-ı şivedir.  

Hakka ki gün mihr-i semâ / âli-cenâb-ı şivedir. 

Meyden midir bu haleti / hep nâz ü fitne adeti 

Çeşm-i siyâh-ı afeti / mest-i harâb-ı şivedir. (Danîş) 

- Felsefi düşüncelerin dile getirildiği gazellere "hikemi gazel" adı verilir. 

- Divan şiirinde en ünlü gazel şairleri şunlardır: "Fuzuli, Nabi, Nedim, Baki, Naili" 

2. KASİDE 

Kaside Nazım Biçiminin Özellikleri: 

 En az otuz üç, en fazla doksan dokuz beyitten oluşan kaside din ve devlet büyüklerini övmek ya da 

yermek amacıyla yazılan şiirlerdir. 

 Aruzun değişik kalıplarıyla yazılır. 

 Uyak düzeni gazele benzer: "aa / ba / ca / da /ea" 

 Gazelde olduğu gibi ilk beyte "matla", son beyte "makta", en güzel beyte "beyt-ül kasid", şairin 

adı veya mahlasının geçtiği beyte "taç beyit" denir. 

 Kasideler adını rediflerinden, uyaklarındaki son ünsüzden veya nesib bölümündeki tasvirlerden alır. 
 En ünlü kaside şairleri şunlardır: "Nefi, Nedim, Fuzuli, Baki..." 

Kasidenin Bölümleri: 

 Nesib - Teşbib: Bu bölümde kasideyle ilgisi olmayan tasvirler yapılır (yaz, taş, saray, bahar, 

bahçe...). 

 Girizgâh: Asıl konuya giriş bölümüdür. Bir veya birkaç beyitten oluşur. 

 Methiye: Allah'ın, peygamberin, padişahın veya önde gelen kişilerin övüldüğü bölümdür. 

https://www.turkedebiyati.org/nazim_bicimleri.html
https://www.turkedebiyati.org/redif-nedir.html
https://www.turkedebiyati.org/kosma.html
https://www.turkedebiyati.org/Dersnotlari/kafiye_cesitleri.html
https://www.turkedebiyati.org/fuzuli.html
https://www.turkedebiyati.org/nabi.html
https://www.turkedebiyati.org/nedim.html
https://www.turkedebiyati.org/baki.html
https://www.turkedebiyati.org/naili.html
https://www.turkedebiyati.org/nefi.html
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 Fahriye: Şairin kendini övdüğü bölümdür. 

 Tegazzül: Kasidenin ölçüsüne uygun olarak araya sıkıştırılan gazeldir. 
 Dua: Bu bölümde kasidenin sunulduğu kişiye sağlık ve zenginlik dilenir. 

Not: "Fahriye" ve "tegazzül" her kasidede bulunmayabilir. 

 

 

Konularına Göre Kasideler: 

 Tevhid: Allah'ın birliğini, varlığını anlatan kasidelerdir. 

 Münacaat: Allah'a yakarışı dile getiren kasidelerdir. 

 Naat: Peygamberi öven kasidelerdir. 

 Medhiye: Devrin önde gelen kişilerini; din ve devlet adamlarını öven kasidelerdir. 

 Hicviye: Devrin yöneticilerini yermek için yazılan kasidelerdir. 

 Mersiye: Önemli birinin ölümünden duyulan acıyı dile getiren kasidelerdir. 

 Cülûsiyye: Padişahın tahta oturması münasebetiyle yazılan kasidelerdir. 
 Sûriyye: Düğün ya da sünnet gibi şenlikleri ele alan kasidelerdir. 

Bunların dışında kasidelere, kasidenin nesib bölümünde bahar tasviri yapılmışsa bahariye, kış tasviri 

yapılmışsa şitâiyye, yaz tasviri yapılmışsa sayfiyye, atların tasviri yapılmışsa rahşiyye, bayram tasviri 

yapılmışsa lydiyye gibi adlar verilir. 

 

3. MÜSTEZAT 

Müstezat Nazım Biçiminin Özellikleri: 

 Artmış, çoğalmış demektir. Gazelin her dizesine, kullanılan ölçüye uymak koşuluyla bir kısa dize 

eklenerek oluşturulan nazım biçimidir. 

 Kısa dizelere "ziyade" adı verilir. 

 Kısa ve uzun dizeler arasında anlam ilişkisi vardır. 
 Uzun dizeler kendi aralannda, kısa dizeler de kendi aralarında uyaklanır. 

Örnek: 
Çihre-i zibâsı anun gülşen-i cândur 

   Halk-ı cihâna  

Mâ'i ridâsı sanasın âb-ı revândur 

   Bâğ-ı cinâna  

Mutrib-i devrân ile cânânun elinden 

   Nây gibi ben  

Nâle vü feryâd iderin hayli zamandur 

    Kevn ü mekâna  (Taşlıcalı Yahya) 

4. KIT'A 

Kıt'a Nazım Şeklinin Özellikleri: 

  Parça, bölüm anlamı taşır. 

-Aruzun her kalıbıyla yazılabilir. 

-En az 2 en fazla 12 beyitten oluşur. 

-Dört beyitten fazla olan kıt'alara "kıta-ı kebire" denir. 

-Uyak düzeni xa/xa/xa/xa... şeklindedir. 
-Genellikle "matla" ve "makta" beyti yoktur. 

Örnek: 

İlm kesbiyle pâye-i rıf'at  

Arzû-yı muhal imiş ancak 
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Işk imiş her ne var âlemde  
İlm bir kîyl ü kâl imiş ancak (Fuzûli) 

5. MESNEVİ 

Mesnevi Nazım Biçiminin Özellikleri: 

 Fars edebiyatından alınan bir nazım biçimidir. 

 Her beyit kendi arasında uyaklıdır. "aa / bb / cc / dd..." 

 Divan edebiyatının en uzun nazım biçimidir. Hikâye ve romanın işlevini görür. 

 Aruzun kısa kalıplanyla yazılır. 

 Aşk, tasavvuf, kahramanlık, savaş gibi konuları işler. 

 Beyitler arasında anlamca bir bütünlük vardır. 

 Bir şairin beş mesneviden oluşan eserler bütününe "hamse" denir. Edebiyatımızda "Ali Şir Nevai, 

Taşlıcalı Yahya, Nevizade Atayi" hamse sahibi şairlerdir. 

 Edebiyatımızda ilk mesnevi Yusuf Has Hacip'in "Kutadgu Bilig' adlı eseridir. Eser, aruzun 
kullanıldığı ilk eserdir. 

Türk Edebiyatının Önemli Mesnevileri: 

 Kutadgu Bilig (Yusuf Has Hacip) 

 İskendername (Ahmedi) 

 Vesilet-ün Necat (Süleyman Çelebi) 

 Harnârne (Şeyhi) 

 Leyla vü Mecnun (Fuzuli) 

 Hüsrev-ü Şirin (Şeyhi) 

 Hüsn-ü Aşk (Şeyh Galip) 

 Mantık-ut Tayr (Gülşehri) 

 Hayriyye (Nabî) 

B) DÖRTLÜKLERLE KURULAN NAZIM BİÇİMLERİ 

 

1. RUBAİ 

Rubai Nazım Biçiminin Özellikleri: 

 İran (Fars) edebiyatından alınmış, tek dörtlükten oluşan bir nazım biçimidir. 

 Kendine özgü aruz kalıplarıyla yazılır. (Bunların sayısı 24 kadardır.) 

 Düşüncelerin özlü bir biçimde anlatılması temeline dayalı nazım biçimidir. 

 Genellikle felsefi konular, öğüt, aşk, şarap, din, tasavvuf konulan işlenir. 

 Uyak düzeni "aaxa" biçimindedir. 

 Genellikle mahlas kullanılmaz. 

 En büyük ustası Ömer Hayyam'dır. 

 Azmîzâde Haleti, sadece rubai yazan tek şair olarak bilinir. 

 Yahya Kemal Beyatlı, Arif Nihat Asya rubaileriyle tanınan şairlerimizdir. 

Örnek: 
Bir merhaleden güneşle derya görünür  

Bir merhaleden her iki dünyâ görünür  

Son merhale bir fasl-ı hazandır ki sürer  
Geçmiş gelecek cümlesi rüya görünür (Yahya Kemâl) 

2. TUYUĞ 

Tuyuğ Nazım Biçiminin Özellikleri: 

 Divan şiirine Türk şairlerin kattığı bir nazım biçimdir. 

 Tek dörtlükten oluşur, uyak düzeni maniye benzer. 

 Halk şiirindeki maninin, Dîvan şiirine yansımış biçimi kabul edilir. 

https://www.turkedebiyati.org/yazi_turleri/hikaye.html
https://www.turkedebiyati.org/yazi_turleri/roman.html
https://www.turkedebiyati.org/ali_sir_nevai.html
https://www.turkedebiyati.org/Dersnotlari/edebiyat_ilkler.html
https://www.turkedebiyati.org/gecis_donemi_turk_edebiyati.html
https://www.turkedebiyati.org/yusuf_has_hacip.html
https://www.turkedebiyati.org/sairler/suleyman-celebi.html
https://www.turkedebiyati.org/fuzuli.html
https://www.turkedebiyati.org/sairler/seyh_galip.html
https://www.turkedebiyati.org/tasavvuf-felsefesi.html
https://www.turkedebiyati.org/sairler/omer-hayyam.html
https://www.turkedebiyati.org/yahya_kemal_beyatli.html
https://www.turkedebiyati.org/arif_nihat_asya.html
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 Konu sınırlaması yoktur, rubaideki konular tuyuğda da vardır. En çok aşk, aşk acısı, şarap konu 

edilir. 

 Mahlas kullanılmaz. Aruzun sadece "fâilâtün / fâilâtün / fâilün" kalıbıyla yazılır. 

-Rubaiden vezin ve cinas yönüyle ayrılır. 
 Edebiyatımızda en çok tuyuğ yazmış şair Kadı Burhanettin'dir. 

Örnek: 
Ben seven hûblar içinde şâh imiş  

Sanasın yılduz mâh imiş  

Ben denize salmışam bir cânumı  
Kamu işi başaran Allâh imiş (Kadı Burhâneddin) 

 

C) BENTLERLE KURULAN NAZIM BİÇİMLERİ: 

1. MURABBA 

Murabba Nazım Biçiminin Özellikleri: 

 Dört dizelik bentlerden oluşur. Uyak düzeni aaaa / bbba /ccca ... biçimindedir. 

 En az üç, en fazla altı bentten oluşur. 

 Övgü, yergi, din, felsefi konular işlenir. 
 Nedim ve Namık Kemal bu türün başarılı örneklerini sunan şairlerimizdir. 

Not: Bir şairin bir gazelinin her beytinin üstüne başka bir şairin ikişer dize eklemesiyle oluşan murabbaya 

"terbi" denir. 

2. ŞARKI 

Şarkı Nazım Biçiminin Özellikleri: 

 Divan şiirine Türk şairlerin kattığı bir nazım biçimidir. 

 Halk edebiyatındaki türkünün etkisiyle oluştuğu ifade edilir. 

 Biçim bakımından murabbaya benzeyen şarkılar, genel olarak bestelenmek için yazılır. 

 Dörtlük sonlarında tekrar edilen bölüme nakarat adı verilir. Şarkılar bent ve nakarat bölümlerinden 

oluşur. 

 Dörtlük sayısı üç ve beş arasında değişir. 

 Genellikle aşk, sevgi, eğlence, kadın ve şarap konuları işlenir. 

 Uyak düzeni genelde abab (aaaa) / cccb / dddb... biçimindedir. 
 Lale devrinde gelişmiş ve yaygınlaşmıştır. Nedim ve Yahya Kemal bu türün önemli şairleridir. 

Örnek: 
Sevdiğim canım yolunda hâke yeksan olduğum  

Iyddir çık nâz ile seyrâna kurbân olduğum  

Ey benim aşkınla bülbül gibi nâlân olduğum  
Iyddir çık nâz ile seyrâna kurbân olduğum 

 

3. MUHAMMES 

Muhammes Nazım Biçiminin Özellikleri: 

 Beş dizelik bentlerden oluşan bir nazım biçimidir. 

 Bent sayısı 4 ile 8 arasında değişmektedir. 

 Muhammes nazım biçimiyle her konu ele alınabilir. 
 Uyak düzeni "aaaaa / bbbba / cccca..." şeklindedir. 

Uyarı: Beş dizeli bentlerden oluşan "tardiyye, tahmis, taştir" adlı nazım biçimleri de vardır: 

Tardiyye: Muhammesten farkı, başka bir aruz kalıbıyla yazılması ve uyak düzenidir. Tardiyeler 

"aaaab/ccccb/ddddb..." şeklinde uyaklanır. 

https://www.turkedebiyati.org/soz_sanatlari/cinas.html
https://www.turkedebiyati.org/nedim.html
https://www.turkedebiyati.org/namik_kemal.html
https://www.turkedebiyati.org/Dersnotlari/halk_edebiyati.html
https://www.turkedebiyati.org/turku.html
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Tahmis: Bir gazelin beyitleri önüne üçer mısra ilave edilerek oluşturulan nazım biçimidir. Uyak düzeni 

"aaaAA/bbbBA/cccCA..." şeklindedir. 

Taştir: Genellikle bir gazelin beyitlerinde mısralar arasına üç dize getirilerek oluşturulan nazım biçimidir. 

Uyak düzeni "AaaaA/BbbbA/CcccA..." şeklindedir.  

4. MÜSEDDES: Bentleri altı mısradan oluşan nazım biçimidir. 

5. MÜSEBBA: Bentleri yedi mısradan oluşan nazım biçimidir. 

6. MÜSEMMEN: Bentleri sekiz mısradan oluşan nazım biçimidir. 

7. MÜTESSA: Bentleri dokuz mısradan oluşan nazım biçimidir. 

8. MU'AŞŞER: Bentleri on mısradan oluşan nazım biçimidir. 

9.TERKİB-İ BENT 

Terkib-i Bent Nazım Biçiminin Özellikleri: 

 Bent sayısı 5-10 arasında değişir. Bentleri oluşturan dizeler, genelde gazeldeki gibi uyaklanır. 

 Her bendin sonunda bir vasıta beyiti vardır. Vasıta beyti, her bendin sonunda değişir, bentten ayrı 

olarak kendi arasında uyaklanır. 

 Vasıta beytinin üstündeki beyitlerin tümüne "terkibhâne" adı verilir. 

 Felsefi ve sosyal düşünceler, zamandan yakınmalar, mersiyeler bu biçimle yazılır. 

 "Kanuni Mersiyesi" terkib-i bent biçiminde yazılmıştır. 

 Bağdatlı Ruhi ve Ziya Paşa bu nazım biçiminin ustalarıdır. 

10. TERCİ-İ BENT 

Terci-i Bent Nazım Biçiminin Özellikleri: 

 Birçok yönüyle terkib-i bende benzer. Fark şudur: 

 Vasıta beyitleri her bendin sonunda aynen kalır, değişmez. 

 Vasıta beyitlerinin üstündeki beyitlere "terci-hâne" adı verilir. 
 Daha çok Allah'ın varlığı, birliği, kâinatın sonsuzluğu gibi konular işlenir. 

 

1. TERZA-RİMA 

Terza-rima Nazım Biçiminin Özellikleri: 

 Üçer dizeli bentlerden oluşur. Uyak düzeni aba/ bcb/cdc/ ded ... 

 İtalyan şiirinden Fransız şiirine, Fransız şiirinden de Türk şiirine geçmiştir. 

 Türk şiirinde ilk kez Servet-i Fünun'da Tevfik Fikret tarafından kullanılmıştır. 
 Dante'nin "İlahi Komedya"sı bu nazım biçimiyle yazılmıştır. 

2. SONE 

Sone Nazım Biçiminin Özellikleri: 

 İlk defa Tevfik Fikret ve Cenap Şahabettin'in şiirimizde kullandığı bu nazım biçimi, İtalyan 

edebiyatından alınmıştır. 

 İki dörtlük ve iki üçlükten oluşan on dört dizelik bir nazım biçimidir. 
 Uyak düzeni abba / abba / ccd / ede biçimindedir. 

3. TRİYOLE 

Triyole Nazım Biçiminin Özellikleri: 

 On mısralı bir nazım biçiminin adıdır. 

 Önce iki mısralı kısım, sonra dörder mısralı iki kısım gelir. 

 Uyak düzeni AB / aaaA / bbbB şeklindedir. 

4. BALAD 

https://www.turkedebiyati.org/ziya_pasa.html
https://www.turkedebiyati.org/serveti_funun_siiri.html
https://www.turkedebiyati.org/tevfik_fikret.html
https://www.turkedebiyati.org/cenap_sehabettin.html
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    Balad Nazım Biçiminin Özellikleri: 
Batı edebiyatlarında konusunu heyecan verici ya da romantik hikâyelerden alan halk türkülerine, halk 

şiirlerine "balad" adı verilir. Baladlar bentlerden oluşur. Bent sayısı ve bentlerdeki mısra sayısı 

bakımından bir sınırlama yoktur. Bent ve mısra sayısı şaire ve anlattığı konuya göre değişebilir. Bu nazım 

biçimi Türk edebiyatında fazla kullanılmamıştır. 

 

5.SERBEST MÜSTEZAT 

Serbest Müstezat Nazım Biçiminin Özellikleri: 

 Hem hece hem de aruzun değişik kalıplarıyla yazılır. 

 Aynı şiirde farklı kalıplar kullanılabilir. 

 Kısa ve uzun dizeler düzenli ve düzensiz sıralanabilir. 

 Uyak düzeni şairin isteğine bağlıdır. 

 Fransa'da sembolizmin yaygın olduğu dönemde gelişmiştir. 
 Tevfik Fikret, Cenap Sahabettin ve Ahmet Haşim'in sıkça kullandığı bir nazım biçimidir. 

Dil Bilgisi: İsim tamlamaları 

Dil Bilgisi: İmla ve Noktalama( her ünitede işlenecek) 

 

 

 

En az iki ismin aitlik ilgisiyle birbirine bağlanması ile oluşan söz öbeklerine isim tamlaması denir. İsim 

tamlamaları birer kelime grubudur. İsim tamlamaları, tamlayan ve tamlanandan oluşur. 

Tamlayan: Tamlamanın yardımcı unsurudur. Tamlayan “-im, -ın, -in, -un, -ün, -nın, -nin, -nun, -nün” eklerini 

alabilir. Bu eklere ilgi veya tamlayan ekleri denir. 

Tamlanan: Tamlamanın asıl unsurudur. İsim veya zamirler tamlanan görevinde kullanılabilir. Tamlanan “-im, 

-in, -i(si), -imiz, -iniz, -leri” eklerini alabilir. Bu eklere İyelik veya tamlanan ekleri denir. 

tamlayan                           tamlanan 

bahçe – nin                           kapı – sı 

ben – im                                kalem – im 

1. Belirtili isim tamlaması: Hem tamlayanı (-ın, -in, -un, -ün) hem tamlananı (-ı, -i, -u, -ü) ek almış olan isim 

tamlamasıdır. 

“Evin kapısı açık kalmış.” cümlesinde altı çizili söz, belirtili isim tamlamasıdır. 

Ev – in                       kapı – sı 

tamlayan eki            tamlanan eki 

Tamlayan          Tamlanan 

Kalemin              rengi            solmaya başlamış. 

Masanın             örtüsü          kirlenmiş 

2. Belirtisiz isim tamlaması: Sadece tamlananı iyelik eki almış olan isim tamlamasıdır. 

“çocuk ayakkabısı alacağız.” cümlesinde “çocuk ayakkabısı” sözleri belirtisiz isim tamlamasıdır. Bu 

tamlamada tamlanan “-(s)ı” iyelik ekini almıştır. “Çocuk ayakkabısı” sözü bir kelime grubudur. 

https://www.turkedebiyati.org/hece_olcusu.html
https://www.turkedebiyati.org/edebiyat_akimlari/sembolizm.html
https://www.turkedebiyati.org/ahmet_hasim.html
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Tamlayan    Tamlanan 

Kapı              kolu              kırılmış. 

Amasya        elması          çok tatlıdır. 

3. Takısız isim tamlaması: Tamlayanı da tamlananı da ek almayan isim tamlamasıdır. Takısız isim 

tamlamalarında tamlayan, tamlananın neyden yapıldığını ya da neye benzediğini bildirir. 

Mağazadan deri kemer almıştı. cümlesinde “deri kemer” takısız isim tamlamasıdır. Bu tamlamada tamlayan 

(deri), tamlananın (kemer) neyden yapıldığını bildirmektedir. Kemer, deriden yapılmıştır. 

İpek saçları vardı çocuğun. cümlesinde ise “ipek saç” takısız isim tamlamasıdır. Burada tamlayan (ipek), 

tamlananın (saç) neye benzediğini bildirmektedir. Saç, ipeğe benzetilmiştir. 

Not: Takısız isim tamlaması bugüne kadar sınavlarda sorulmamıştır. Bazı kaynaklar takısız isim 

tamlamasını sıfat tamlaması olarak kabul etmektedir. 

4.Zincirleme isim tamlaması: En az üç ismin oluşturduğu isim tamlamasıdır. Bu tamlamada tamlayan, 

tamlanan ya da her ikisi kendi içinde bir tamlama olabilir. 

Bahçe duvarının sıvası dökülmüş. cümlesinden “bahçe duvarının sıvası” zincirleme isim tamlamasıdır. 

Okulun demir kapısı onarılıyor. cümlesinde “okulun demir kapısı” zincirleme isim tamlamasıdır. 

Tamlayan                 Tamlanan 

Bahçe kapısının    kilidi    bozulmuş. 

Oturma odasının    kapısı     boyanmış. 

Babamın    yazı masası    çok düzenliydi. 

Tarih öncesi dönemlerle ilgili tanrı, tanrıça, yarı tanrı ve kahramanların yaşamlarını ve serüvenlerini 

anlatan, bir toplumun inançlarını, duygularını, eğilimlerini yansıtan ürünlere mitos; bunları bir 

bütün olarak ele alıp sistemli bir şekilde inceleyen bilim dalına mitoloji adı verilir. Mit ve mitolojiler 

destanlara da kaynaklık etmiştir. Destanlarda mitolojiye göre tanrılarla bağlantılı olan olay ve motifler 

azalırken insani özellikler artmıştır. 

Destan, toplumların geçmişinde derin izler bırakmış bir olayı, özellikle de yiğitlik ve olağanüstülükleri 

manzum olarak öyküleyici bir şekilde anlatan edebî türlerdendir. Kahramanların olağanüstü 

kişilikleri, içinden çıktıkları toplumun temel özellikleri ile oluşmuştur. Bu kahramanlar, aklın alamayacağı 

büyük işlerin üstesinden gelir. Destanlarda olay ve kişiler olmak üzere iki unsur ağırlıktadır. 

Zaman ve mekân unsurlarına ayrıntılı biçimde yer verilmez. Destanlar, ulusların tarihte yer almaya 

başladıkları dönemlerin ilk ürünleridir. Bu nedenle bu ürünlerde onları oluşturan toplumların tarihlerinden 

izler görülür. 

Destanlar oluşumları bakımından doğal ve yapma destan olmak üzere ikiye ayrılır: Milletlerin yaşamında 

derin izler bırakan tarihsel ya da toplumsal bir olayın sözlü gelenekte olgunlaştıktan sonra 

destan geleneğini bilen biri tarafından derlenmesiyle oluşan destanlara doğal destan denir. Doğal 

destanların oluşumları üç safhada gerçekleşir. Birinci safha, tarihsel olayın ortaya çıktığı çekirdek 
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dönemidir. Toplumun belleğinde derin ve sarsıcı izler bırakan bir olay, zaman içinde gelişerek büyür; 

farklı söyleyişlerle ve eklemelerle zenginleşir. İkinci safhada ozanlar toplumun dilinde zenginleşen 

ve efsaneleşen olayları düşsel dünyalarında geliştirerek saz eşliğinde dillendirirler. Destan yazıya 

geçmediği için bu dönemde de büyüyüp gelişmeye devam eder. Son safha, destan geleneğini bilen bir 

kişinin destanın tüm varyantlarını elde ettikten sonra destanı yeniden oluşturup yazıya geçirmesidir. 

Yunanlıların İlyada dışında Odysseia (Odisse), İranlıların Şehnâme, Finlerin Kalevala (Kalevala), Fransızların 

Chanson de Roland (Şanson de Rölant), Sümerlerin Gılgamış, Almanların Nibelungenlied (Nibelungenlid) 

, İngilizlerin Beowulf (Biwolf), İspanyolların Le Cid (Lö sid), Rusların İgor, Hintlerin Ramayana 

ve Mahabharata (Mahabarata), Japonların Şinto adlı destanları dünyaca ünlü doğal destanlara örnektir. 

Türk edebiyatında ise Alp Er Tunga, Oğuz Kağan, Şu, Ergenekon, Bozkurt, Türeyiş destanları doğal destanlardır. 

Herhangi bir tarihî olayın bir ozan tarafından destan kurallarına uygun olarak yazılmasıyla oluşan 

destanlara yapma destan denir. Tasso’nun (Taso) Kurtarılmış Kudüs, Ariosto’nun (Ariyosto) Çılgın 

Orlando, Dante’nin İlahi Komedya adlı eserleri İtalyan edebiyatının; Vergilius’un (Vercilyus) Aeneis adlı 

eseri Latin edebiyatının; Milton’ın (Miltın) Kaybolmuş Cennet adlı eseri İngiliz edebiyatının; Mehmet 

Âkif Ersoy’un Çanakkale Şehitlerine, Cahit Külebi’nin Atatürk Kurtuluş Savaşı’nda Türk edebiyatının 

yapma destan örneklerindendir. 

Bilginiz Olsun 
Sözlü geleneğin ürünlerinden biri olan efsaneler;destan, şiir, hikâye,roman, tiyatro gibi pek 

çok türe konu yönüyle kaynaklık etmiştir. 

 

İnsanlarla  insanı, coğrafyayı, diğer varlıkları, maneviyatı birbirine gönül bağı ile bağlayan 

unsurlardır. Sözlü kültürün önemli bir parçası olan ve dilden dile aktarılarak bugüne kadar 

ulaşan efsaneler; her türlü üslup kaygısından uzak, hazır kalıplara yer vermeyen, kısa anlatılardır. 

Olağanüstü olaylar ya da insanüstü güçleri elinde tutan kişilere bu türde sıkça rastlanır. Efsaneler 

içerdikleri konulara göre yaradılış efsaneleri; oluşum ve dönüşüm efsaneleri; tarihî efsaneler; olağanüstü 

kişiler, varlıklar ve güçler üzerine efsaneler; dinî efsaneler (Dinî konulardaki efsanelere eskiden 

menkıbe denirdi.) gibi adlar alır. 

Efsaneler; halkın çaresizliklerini, umutlarını, özlemlerini, dünya görüşlerini halk edebiyatının diğer 

türlerinden daha açık belirtir. Çünkü efsanede “inanış” söz konusudur. Bu yönüyle efsaneler 

masaldan ayrılır, hikâye ve destana yaklaşır. Efsanede anlatılanlar; halkın arasında doğru, gerçekten 

olmuş diye kabul edilir. Hatta efsaneler inandırıcılığını artırmak için içerdiği konuyla ilgili olaylarda, 

zamanda ve mekânda ayrıntılara girerek bu konuyla ilgili tanık gösterir. Günümüzde ise efsaneler 

artık inanç konusu olma niteliğini yitirmiştir. “Eskiden böyle inanırlarmış.”, “Güya böyle olmuş.” 

gibi ifadeler bu çeşit söylentilerin “eskiden” inanma konusu olduğunu belirtir. 

 

 

Türk dili, edebiyatı ve tarihi için önemli bir kaynak niteliği taşıyan destanlar, Sözlü Edebiyat Dönemi 

ürünlerindendir. Türk destanları, Türklerin göçebe hayatı yaşamaları ve geniş coğrafi alanlara 

yayılmış olmaları sebebiyle ikinci oluşum safhasında kalmış, oluşumunu tamamlayamamıştır. Yani 

bir destan şairi tarafından yazıya geçirilmemiştir. O yüzden doğal Türk destanları manzum değildir. 

Bilinen yazılı Türk destanları daha çok İran, Çin, Arap, Moğol, Bizans ve Batı kaynaklarından derlenmiş; 

oluşumlarından çok sonra yazıya geçirilmiştir. 

Türk destanlarının pek çoğunda ortak olarak kullanılan bazı motifler vardır. Bu motifler arasında 

ışık, at, ağaç, su, çeşitli madenler (gümüş, altın, demir vb.), kurt, kadın, yada taşı, ok-yay, yaşlı adam 

sayılabilir. 

Destanlar birdenbire ortaya çıkmış ürünler değildir. Bu ürünler, bir süreç içerisinde varlık kazanmıştır. 

Destanların oluşabilmesi için öncelikle o milleti derinden etkileyen bir olayın (savaş, göç, kıtlık 

vb.) yaşanması ve bunun dilden dile aktarılması gerekir. Ardından destan geleneğini bilen bir kişi 

tarafından bunlar derlenip bir araya getirilir. 

Türk edebiyatında destanların sınıflandırılmasında coğrafi ve kültürel değişikliklerin yanı sıra din 

unsurunun da etkisi vardır. Bu bakımdan destanlar; İslamiyet’in kabulünden önceki Türk destanları 

ve İslamiyet sonrası Türk destanları olarak sınıflandırılmıştır. İslamiyet’in kabulünden önceki Türk 

destanları arasında Altay-Yakut Dönemi’nde Yaradılış Destanı; Saka Dönemi’nde Alp Er Tunga Destanı 

ve Şu Destanı; Hun Dönemi’nde Oğuz Kağan Destanı ve Attila Destanı; Kök Türk Dönemi’nde Bozkurt 

Destanı ve Ergenekon Destanı; Uygur Dönemi’nde ise Türeyiş Destanı ve Göç Destanı yer alır. 
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Emevî-Bizans savaşlarında meşhur olmuş Battal Gazi isimli bir kahramanın 

İslamiyet’in yayılması uğruna yaptığı savaşları konu edinen bir destandır. Battal Gazi Destanı’nın 

konusu Müslüman-Hristiyan savaşlarıdır. Battal Gazi Destanı, Anadolu ve Türklerin yaşadığı diğer 

coğrafyalarda halk ve askerler arasında okunan ve itibar gören bir eserdir. Bu destan Anadolu’da 

oluşmuş ilk Türk destanıdır. Bu destanın kimin tarafından yazıya geçirildiği bilinmemektedir. 

Battal Gazi Destanı’nda gelişen olaylar çok geniş bir coğrafyada meydana gelir. Olayların oluştuğu 

ve geliştiği yer genel olarak Malatya ve çevresidir. Eserde masal unsuru ve pek çok olağanüstülük 

göze çarpar. Battal Gazi Destanı’nda Battal Gazi’nin Hindistan’a ve Kaf Dağı’na gitmesi ve oralarda 

pek çok tabiat üstü unsurla mücadelesi anlatılmaktadır. Destanın sonunda ise Battal Gazi’nin Anadolu’ya 

tekrar gelmesi, Afyon yakınlarına kadar ilerlemesi ve orada şehit olması anlatılmaktadır. Bu 

destanın kahramanı Türkler arasında Battal Gazi diye bilinen bir Arap savaşçıdır. Battal Gazi, İslam 

uğrunda yalnız gayrimüslimlerle değil sihirbazlarla, devlerle, ejderha ve cadılarla da çarpışır. Battal; 

savaşlarda eline geçen bütün serveti, İslam uğrunda dövüşen gazilere dağıtır. Hikâye bu İslam kahramanını 

çok bilgili, çok dindar bir velî çehresiyle tanıtır. 

İslamiyet’in kabulünden sonraki Türk destanlarından bazıları şunlardır: Satuk Buğra Han Destanı, 

Manas Destanı, Cengiz Han Destanı, Timur Destanı, Battal Gazi Destanı, Danişmend Gazi Destanı, Köroğlu 

Destanı. Bu dönem destanların dili sade olup içerisinde geçen Arapça ve Farsça kelimeler Türkçe 

konuşan insanların yabancı olmadığı kelimelerdir. Bu destanlardaki (Battal Gazi’de olduğu gibi) kısa 

cümleler anlatımda akıcılık ve kolaylığı sağlamıştır. Bu destanların Anadolu ve Balkanlarda Türkçe 

konuşan herkes tarafından bilinmesi, okunması ve yaygınlaşması dilinin sadeliğinden kaynaklanmaktadır. 

Türk edebiyatının yapma destan örneklerinden biridir. Türk edebiyatındaki 

yapma destanlarda uzun soluklu ve Kurtuluş Savaşı’nı temel alan kahramanlık ögelerinin ağır bastığı 

anlatım, belirleyici özellikler olarak görülür. Yapma destanlar, doğal destanlardan farklı olarak 

bir sanatçı tarafından yazılmış eserlerdir. Yapma destanlarda, doğal destanların coşkulu söyleyişi ve 

doğadan aktarılan benzetme unsurlarıyla yapılan anlatımı yer alırken sanatçı tarafından kurguda ve 

söyleyişte yeniliklere de yer verilebilir. Yapma destanlarda da doğal destanlarda olduğu gibi olağanüstülükler, 

insan ve toplum gerçekleri, insanlık durumları işlenir. 

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’ndaki yapma destan türünün başarılı örnekleri arasında Cahit 

Külebi’nin Atatürk Kurtuluş Savaşı’nda, Nâzım Hikmet’in Kuvâyı Milliye, Ceyhun Atıf Kansu’nun 

Sakarya Meydan Savaşı, Mehmet Akif Ersoy’un Çanakkale Şehitleri’ne, Gülten Akın’ın Maraş’ın ve Ökkeş’in 

Destanı sayılabilir. 

Dil Bilgisi: Sıfat tamlaması 

Dil Bilgisi: İmla ve Noktalama( her ünitede işlenecek) 

Bir veya daha fazla sıfatın bir (veya daha fazla) ismi sayı, renk, biçim, hareket, durum, sayı ve yer 

bakımından nitelediği veya belirttiği kelime gruplarına sıfat tamlaması denir. 

 

Sıfat Tamlamalarının Özellikleri 

Sıfat tamlamalarında birinci kelimeye tamlayan; ikincisine de tamlanan denir. Tamlayan, tamlananın 

anlamını bütünler. Tamlayan, yani sıfat yardımcı unsurdur; tamlanan, yani isim de asıl unsurdur. 

Tamlayan başta gelir, tamlanan sonda. Bu "Türkçede yardımcı unsur başta; asıl unsur sonda bulunur" 

kuralına göre açıklanabilir. Grubun vurgusu tamlayandadır. 

İsim tamlamasında olduğu gibi sıfat tamlamasında da tamlananla tamlayanın nereden ayrılacağı iyice 

kavranmalı, anlam her zaman ön plânda tutulmalıdır. 

 Penceresinden kavak ağaçları görünen / bir / sağlık ocağı 

 Tek / çocuk 

 yanaklarımı pembeleştiren / makaslar 

 uçuşan / pamukçuklar 

 Kavakları silkeleyen / rüzgâr 

 Koca / bahçe 

 Tasasız / gözler 

 Güzel / çerçeveler 

 Kocaman / bir / masası ve koltuğu 
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 Başka / bir / boyut 

Sıfatla isim eksiz birleşir. Yani tamlama eki yoktur. 

 Kırık kalp, 

 serin serviler... 

Bütün sıfatlarla sıfat tamlaması yapılabilir: 

Niteleme Sıfatlarıyla 

 Kocaman / bir masası ve koltuğu 

 Koca / bahçe, tasasız / gözler, güzel / çerçeveler 

 Mavi deniz, tatlı su, yakın arkadaş, çalışkan öğrenci, yuvarlak masa, akciğer, 
 Akdeniz, karabiber, başbakan, başhekim... 

İşaret sıfatlarıyla 

 Bu soruyu kim cevaplayacak? 

 Kitabı şu genç almıştı. 

 O eşyaları nereye götürüyorsun? 

 Öteki sorulara geçiniz. 

 Beriki masaları da taşıdık. 

Asıl sayı sıfatlarıyla 

 Her gün iki saat ders çalışır, bir saat de kitap okurum. 

 Bir ağaç bile bırakmamışlar; kesmişler. 

 Yüz yıl öncesine geri döndük. 

 Türkiye nüfusunun yetmiş milyon olduğu söyleniyor. 
 Beş milyon ton patates 

Sayıyla değil de diğer birimlerle ölçülen nesneler için 

 10 cm ip, 2 m kumaş, 100 ton kömür, 3 kg şeker... 

Sıra sayı sıfatlarıyla 

 77. yıl, 11'inci bölük, birinci gün, ikinci gelişimiz, 

Kesir sayı sıfatlarıyla 

 Yüzde bir ihtimal, yarım ekmek, çeyrek (dörtte bir) ekmek... 

Üleştirme sayı sıfatlarıyla 

 İkişer elma, yedişer kişi, ellişer milyon, birer gün arayla, 

Belgisiz sıfatlarla 

 kimi insanlar, bir yaz günü, her soru, birtakım insanlar, birkaç kişi, tüm insanlar, bütün varlıklar... 

Soru sıfatlarıyla 

 Nasıl kitaplardan hoşlanırsın? 
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 Kaç gün sonra geleceksin? 

 Eve giderken hangi otobüse bineceğiz? 

 Kaçıncı sınıfta okuyor? 

 Ne gün geleceğini söyledi mi? 

 Kaçar kişilik gruplar hâlinde gideceğiz? 

 Kaçta kaç  hisse istersin? 

Sıfat-fiillerle veya sıfat-fiil gruplarıyla 

 Penceresinden kavak ağaçları görünen / bir sağlık ocağı 

 yanaklarımı pembeleştiren / makaslar 

 Kavakları silkeleyen / rüzgâr 

 uçuşan / pamukçuklar 

 mavileşen / manzara 

 eserken yelken açmadığım / rüzgâr 

 daha deniz görmemiş / bir çoban çocuğu 
 gecenin bitmeğe yüz tuttuğu / an 

] Sıfat ve zarfların anlamlarını, miktar ve derece bakımından tamamlayan zarfların meydana 

getirdiği kelime grupları da birer sıfat tamlamasıdır. 

 en tatlı, çok güzel, pek doğru, daha gösterişli... 

] Sıfat tamlamasında sıfatla isim arasına noktalama işareti konmaz. Meselâ, virgül konursa ilk 

kelime tek başına kalmış olur, dolayısıyla isimleşir. 

 Genç adama gülümseyerek baktı. (genç: sıfat) 

 Genç, adama gülümseyerek baktı. (genç: isim, özne) 

] Birkaç sıfat, arka arkaya sıralanarak bir ismi niteleyebilir veya belirtebilir: 

 Karanlık, büyük, korkutucu ve nemli bir evdi. 

 Yavaş, vakur, tatlı bir kadın sesi 

] Aynı şekilde bir sıfat birden fazla isme ait olabilir: 

 Yüksek dağlar, tepeler, yaylalar, o bölgenin coğrafî yapısını oluşturur. 

 Pahalı elbiseler, ayakkabılar 

] Tamlanan, tamlayan veya her ikisi birden kelime grubu olabilir. Sıfat tamlaması da başka bir sıfat 

tamlamasında tamlayan ya da tamlanan olabilir: 

 Seher musikisi > Engin seher musikisi> Bir engin seher musikisi 

 Şu / gözlüklü adam 

 Mum rengi / çehreler 

 Yumuşak ve korkak / adımlar 

 Bacalara takılan / şu beyaz bulutlar 

 Ay ışığındaki / büyülü şeffaflık ve nur 
 Koklamadan attığım / gül demeti 

] Cümlede isim, sıfat ve zarf olarak görev yaparlar. 

 Bu yumuşak ve pembe tenli avı, pençesinde sıkarak yükseldi. 

 Sabah ezanı okunurken başlayan yağmur, birdenbire sağanak hâlini aldı. 
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] Sıfat tamlamalarında eğer tamlanan zaten tamlayanın anlamında varsa düşürülür. Bilinir ki o 

sıfat o isimden başkasına ait değildir. Bu durumda bu sıfatlara adlaşmışsıfatlar denir. 

 Ağlayan insanlar bir gün güler. — Ağlayanlar bir gün güler. 

 Gelen ... giden ... aratır. — Gelen gideni aratır. 

 Hasta adamı hastahaneye yetiştiremediler. —   Hastayı yetiştiremediler. 

 Üçler basamağı, 

 1453'ten sonra... 

 Gençler ağaç dikiyor. 
 Tembeller başarılı olamaz. 

 

XIX. yüzyıl, Avrupa’nın sanayileşmeye başladığı bir dönemdir. Bu sanayileşmeyle birlikte toplumun 

sosyal, siyasi, kültürel yaşamında da hızlı bir değişim başlamıştır. Özgürlük, eşitlik, milliyetçilik, 

vatan gibi kavramlar özellikle Fransız İhtilali’nin sonuçlarına bağlı olarak ön plana çıkmıştır 

 

Sanatçılar da eserlerinde bu kavramları yansıtmaya çalışırken hep bir arayış içerisinde olmuşlar ve 

toplumda beliren eğilimlere göre edebî anlayışlarını oluşturmuşlardır. Bu anlayışlar doğrultusunda 

bazı edebî akımlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu akımlardan birisi Victor Hugo’nun, Cromwell adlı 

oyununda ilkelerini ortaya koyduğu romantizm akımıdır. 

Romantizm, XIX. yüzyılın başından ortalarına kadarki dönemde hemen hemen bütün Avrupa’da 

hâkim olan sanat/edebiyat akımıdır. Akıl ve sağduyuyu önemseyen klasisizm akımına bir tepki olarak 

çıkan romantizm; tarihî, dinî ve millî değer ve duyguların, tabiata yönelişin, kişisel yorumların, 

abartılı duyguların, ideallerin hâkim olduğu bir akımdır. Bu akımın etkisiyle yazılan romanlarda yazar, 

akıl ve sağduyu yerine duygu ve hayali tercih eder. Eserlerde kötümserlik, hüzün ve melankoli ön 

plandadır. Kahramanlar, ayırıcı özelliklere sahip sosyal toplulukların temsilcisi olan genel tipler değil 

bireysel özellikleriyle var olan karakterlerdir. 

Romantizmin belirgin özelliklerinden biri de uzaklara kaçıştır. Bu anlayışla oluşturulan eserlerde 

var olan ve içinde yaşanılan olumsuz durumlardan hayalî mekânlara, tarihin derinliklerine, egzotik 

ülkelere ve tabiata yönelme söz konusudur. Tarihin parlak ve güzel çağlarına dönüş; içinde bulunulan 

anın, şimdinin sıkıcılığından kaçma vasıtasıdır. İçinde bulunduğu ortamdan sürekli kaçma hâli, 

romantik sanatçıların hayatı ve olayları bir zıtlık içinde (beden-ruh, ideal-gerçek, hürriyet-esaret, hayat- 

ölüm vb.) algılamasına sebep olur. Yazar, ilgi çekici ve olağanüstü olaylara yer verir. Olayların 

abartılı ve sürükleyici olmasına dikkat eder. Romantizmde yazar, olay ve kişilere öznel bir biçimde 

müdahale eder. Okuyucuyu dilediği gibi yönlendirir ve sürükler, roman kişilerine karşı tarafsız değildir. 

Romantizm anlayışıyla yazılan eserlerde seçkin ve kurallı bir üslup yerine kurallara pek aldırmayan, 

renkli bir üslup vardır. Romantizmde yer alan tasvirler genellikle öznel niteliktedir. Yazar o anki 

ruhsal durumu nasılsa tabiatı ve dış dünyayı ona göre algılar. Tasvirler, bir bakıma yazarın ruhsal 

durumunu yansıtan bir araçtır. 

Johann Wolfgang Goethe (Yohen Volfgang Göte), François Rene de Chateaubriand (Fransua Rene 

de Şatöbiriyan), Walter Scoot (Voltır Sıkut), Alphonse de Lamartine (Alfons de Lamartin), Alexandre 

Serguievitch Puşkin (Aleksendire Serguvic Puşkin), Alexandre Dumas (Aleksendire Duma), Victor 

Hugo gibi sanatçılar romantizm anlayışına bağlı olarak eser vermişlerdir. 

XIX. yüzyıl dünya edebiyatına yön veren Victor Hugo’nun dışında Rus edebiyatında Lev Nikolayeviç 

Tolstoy (Lev Nikolayevik Tolstoy) Savaş ve Barış, Fiodor Mihayloviç Dostoyevski (Fayador 

Mihayloviç Dosteyevski) Suç ve Ceza, İvan Turgenyev Babalar ve Oğulları, Nikolay Gogol Ölü Canlar; 

Fransız edebiyatında Stendhal (Sitendal) Kırmızı ve Siyah, Balzac (Balzak) Vadideki Zambak; İngiliz 

edebiyatında Charles Dickens (Çarls Dikıns) İki Şehrin Hikâyesi adlı eserleriyle yüzyılın önemli yazarları 

https://www.turkedebiyati.org/adlasmis-sifat-nedir-ornekler-konu-anlatimi/
https://www.turkedebiyati.org/adlasmis-sifat-nedir-ornekler-konu-anlatimi/
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arasında yer alırlar. 

 

1876’da yayımlanan Felâtun Bey ile Râkım Efendi; Batılılaşma sorununu, alafranga ve mirasyedi 

tipinden yola çıkarak ele alır. Roman, bu sorunun Türk romanındaki kişileri ve kurguyu belirlemekte 

nasıl bir rol oynadığına örnek oluşturması yönünden önemli bir eserdir. Nitekim yazarın Felâtun ve 

Râkım’ı benzer durumlar içine yerleştirip karşılaştırma amacı, eserin kurgusunu da oluşturur. Tanzimat 

romanında tekrar tekrar ele alınan mirasyedi tipi Namık Kemal’in İntibah’ında babasından kalan 

mirası yiyip yoksulluğa düşen Ali Bey, Nabizade Nazım’ın Zehra’sında servetini Beyoğlu’nda bitirip 

parasız kalan Suphi tipinde de kendini gösterir. 

Tanzimat edebiyatı, Tanzimat’ın ilânından yirmi yıl kadar sonra 1860’ta Şinasi’nin Agâh Efendi 

ile Tercümân-ı Ahvâl gazetesini çıkarmasıyla başlayan ve 1895’e kadar süren edebî dönemin adıdır. 

Türk edebiyatında önemli bir anlatım birikimi ve geleneği olmakla birlikte roman türünün ilk örnekleri 

önce çeviri, sonra da Batı romanlarının taklit edilmesi yoluyla bu dönemde oluşturulmuştur. 

Şemsettin Sami’nin ilk yerli roman olan Taaşşuk-ı Tal’at ve Fıtnat adlı eserinden sonra ilk edebî roman 

Namık Kemal’in İntibah adlı eseridir. Halka yönelme, halkı aydınlatma ve eğitme görevini üstlenen 

Ahmet Mithat, Namık Kemal gibi sanatçılar; günlük yaşamı konu edinen, sosyal yaşamla ilgili sorunları 

(yanlış ve mutsuz evlilikler, esaret, Batılılaşmayı yanlış yorumlayan gençler vb.) dile getiren 

romanlar yazmışlardır. Romantizmin etkisindeki bu eserlerde olayların kuruluşunda rastlantılara çok 

yer verilmiş, tasvirler eseri süslemek için kullanılmıştır. Kişiler çoğu zaman tek yönlüdür. Genellikle 

bir ibretle son bulan eserlerde yazar, roman tekniğine aykırı olarak yer yer olay ve düşüncelere karışır. 

Romanlarını realist ve natüralist etkilerle daha gerçekçi bir zemine taşımak isteyen Recaizade 

Mahmut Ekrem (Araba Sevdası), Sami Paşazâde Sezâî (Sergüzeşt) ve Nabizâde Nazım (Karabibik, Zehra) 

bu dönemin diğer önemli sanatçıları arasında yer alır. 
 

Servetifünun topluluğu 1896-1901 yılları arasında Servetifünun dergisi etrafında toplanan edebiyatçılardan 

oluşmuştur. Edebiyatıcedide adıyla da anılan bu topluluk Tevfik Fikret, Cenap Şahabettin, Halit Ziya Uşaklıgil, 

Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit Yalçın, Süleyman Nazif,Ahmet Şuayp, Hüseyin Suat Yalçın gibi sanatçılardan 

oluşmuştur. Servetifünun edebiyatının geliştiği dönem II. Abdülhamit Dönemi’dir. Bu dönemdeki siyasi ve 

sosyal koşullar sebebiyle Servetifünun topluluğu içe dönük ve karamsar bir yapıyla Türk edebiyatındaki yerini 

almıştır. Okuduğunuz metinde de Servetifünun sanatçılarının birçok eserinde görülen “hayal kırıklığı, kaçış” 

konusu öne çıkmıştır. 

Servetifünun sanatçılarından Hüseyin Cahit Yalçın tarafından çevrilen Edebiyat ve Hukuk adlı 

makale, Servetifünun dergisinin kapatılmasına ve bu topluluğun dağılmasına neden olmuştur. 

Okuduğunuz metnin dili süslü ve ağır bir niteliğe sahiptir. Eserin dil özelliği Servetifünun topluluğunun 

sanat anlayışına uymaktadır. Topluluk içinde yer alan sanatçılar şiirde olduğu gibi nesirde 

de süslü, sanatlı bir dil kullanmışlardır. Halit Ziya Uşaklıgil, Mai ve Siyah’ın dilini Cumhuriyet Dönemi’nde 

sadeleştirmiştir. 

Servetifünun Dönemi’nde yazılan romanlarda okuduğunuz metinde de olduğu gibi mekân İstanbul 

olmuştur. 

Servetifünun Dönemi’nde yazılan romanlar arasında Halit Ziya Uşaklıgil’in Aşk-ı Memnu, Kırık 

Hayatlar,Nemide; Mehmet Rauf’un Eylül, Ferdâ-yı Garâm, Bir Aşkın Tarihi; Hüseyin Cahit Yalçın’ın 

Nadide,Hayal İçinde adlı eserleri sayılabilir. 
 

1911’den 1923 yılını -Cumhuriyet’in ilanına kadar geçen süreyi- kapsayan 

edebî dönemdir. II. Meşrutiyet’in ilan edilmesiyle başlayan “Türkçülük” akımı, “edebiyatta millî 

kaynaklara dönme” fikrini beraberinde getirmiştir. Bu anlayış doğrultusunda eserler veren sanatçılar, 

sade dil kullanmaya ve eserlerinde yerli hayatı konu edinmeye başlamışlardır. Bu amaçla Arapça- 

Farsça kelimelerden uzak, saf Türkçe kelime kullanımını benimsemişlerdir. Yerli hayatı konu ele 

alma konusunda Mehmet Emin Yurdakul, Mehmet Âkif Ersoy gibi şairler ile Refik Halid Karay, Reşat 

Nuri Güntekin gibi roman ve hikâye yazarları ön plana çıkmışlardır. Tanzimat ve Servetifünun dönemlerinde 

hikâye ve romanda konu edilen olaylar için mekân İstanbul iken Millî Edebiyat Dönemi’nde 

İstanbul’un dışına çıkılmıştır. Yurdun her bir köşesi mekân olarak kullanılmış, köy ve taşra 

hayatı da edebiyattaki yerini almıştır. Böylelikle her tabakadan insanın yaşantısı, roman ve hikâyede 
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konu olarak kullanılmıştır. 

Halide Edip’in Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye; Yakup Kadri’nin Yaban; Samim Kocagöz’ün Kalpaklılar; 

Kemal Tahir’in Yorgun Savaşçı; Tarık Buğra’nın Küçük Ağa gibi eserleri Kurtuluş Savaşı’nın 

işlendiği eserlerden bazılarıdır. 

Millî Edebiyat Dönemi roman ve hikâye yazarları arasında Ömer Seyfettin, Halide Edip Adıvar, 

Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Refik Halid Karay, Falih Rıfkı Atay, Aka Gündüz gibi isimler yer alır. Bu 

dönemde yer alan sanatçıların büyük bir kısmı Cumhuriyet Dönemi’nde de eserler vermiştir. 

 

Dil Bilgisi: Cümle Çeşitleri 

Dil Bilgisi: İmla ve Noktalama( her ünitede işlenecek) 

1. Yükleminin Türüne Göre Cümleler 

Cümleler yüklemine göre, yani yüklemi oluşturan sözcüğün türüne göre iki çeşittir. Bunlar fiil ve isim 

cümleleridir. 

1.1. Fiil (Eylem) Cümlesi 

Yüklemi çekimli bir fiilden oluşan cümlelere fiil (eylem) cümlesi denir. 

Örnek(ler) 

» Altın eli bıçak kesmez. 

cümlesinde “kesmek” fiildir. Yüklem fiil olduğu için bu cümle yüklemine göre fiil cümlesidir. 

 >  Fiil cümlelerini “-mak, -mek” mastar ekini kullanarak belirleyebiliriz. Bildiğiniz gibi bu ek sadece fiille¬re 

gelmektedir. O hâlde bir sözcüğe “-mak, -mek” getirebiliyorsak, o sözcük fiildir. 

Örnek(ler) 

» Az ateş çok odunu yakar. 

cümlesini ele alalım. Burada “yak-” yüklemdir. Yüklemin isim mi, fiil mi olduğunu anlamak için sözcüğe “-

mak, -mek”ten uygun olanı getiriyoruz: “yakmak”. Anlamlı olduğuna göre demek ki fiilmiş, öyleyse cümle 

de fiil cümlesidir. 

  UYARI  Bir sözcüğün isim mi, fiil mi olduğunu anlamak için, o sözcüğün yapım eki almış son hâline 

bakmalıyız. Yoksa yanılabiliriz. 



41 
 

Örnek(ler) 

» Ava giden avlanır. 

cümlesinde yüklem “avlanır” sözüdür. Biz sözcüğün köküne (av) değil, yapım eki almış son hâline bakıyoruz: 

“avlan-“. Bu son hâline mastar ekini getirebildiğimize göre, demek ki sözcük fiildir. Cümle de fiil cümlesidir. 

 1.2. İsim (Ad) Cümlesi 

Yüklemi ek eylemle çekimlenmiş bir isimden oluşan cümlelere isim (ad) cümlesi denir. 

Örnek(ler) 

» Her işin başı sağlıktır. 

“sağlıktır” sözcüğü, cümlenin yüklemini oluşturmuştur. “sağlık” sözcüğü isim olduğuna göre, cümle de 

yükleminin çeşidine göre isim cümlesidir. 

» Teyzesinin oğlu öğretmenmiş. 

bu cümle de “miş” ek fiilini alarak yüklem olan “öğretmen” sözcüğü isim olduğu için isim cümlesidir. 

 

 UYARI  İsim cümleleri sadece isimlerden oluşmaz. İsim soylu sözcükler de, yani cümlede zamir, edat 

gibi görevlerde kullanılan sözcükler de isim cümlesini oluşturur. 

Örnek(ler) 

» Bu kitapların hepsi sizinmiş. 

cümlesinde “sizinmiş” sözcüğü tür olarak zamirdir. Bu sözcük cümlede yüklem göreviyle kullanılmıştır. 

Öyleyse bu cümle yüklemine göre isim cümlesidir. 

» Ağaçta kuşlar var. 

» Çocuklar okulun bahçesindeydi. 

» Küçükken çok yaramaz bir çocukmuş. 

» Amacımız sınavı kazanmaktır. cümleleri de isim cümlesidir. 

 UYARI  İsim cümlelerini bulurken sesteş (eş sesli) sözcüklere dikkat etmemiz gerekir. Sesteş sözcükler 

yazılışları aynı olduğu hâlde anlamca farklı sözcüklerdir. Bu sözcüklerden biri isim, biri fiil olabilir. Bunu 

anlamak için de cümlenin dikkatlice okunması gerekir. 

 

Örnek(ler) 

» Artık vakit çok geç. 

cümlesindeki “geç” sözcüğü “erken” karşıtı isim soylu bir sözcüktür. Öyleyse bu cümle isim cümlesidir. 

» Köprüden sen de geç. 

cümlesindeki “geç” sözcüğü ise “bir yerden başka bir yere gitmek” anlamında bir fiildir. Demek ki bu cümle, 

yüklemine göre fiil cümlesidir 

 

 2. Yükleminin Yerine Göre Cümleler 

Ögelerinin dizilişine göre cümleler de diyebileceğimiz bu tür cümlelerde yüklemi bulup yüklemin öge 

dizilişindeki yerine bakarız. Cümleyi, yüklemin yerine göre kurallı cümle veya devrik cümle olarak 

adlandırırız. 

 

 2.1. Kurallı (Düz) Cümle 

Yüklemi sonda olan cümlelere kurallı cümle denir. 

 

Örnek(ler) 

» Bu filmi daha önce izlemiştim. 

cümlesinde “izlemiştim” yüklemdir ve cümlenin sonunda yer almıştır. Cümle, yüklem sonda olduğu için 

kurallıdır. 

» Bu sabah çok erken kalktım. 

» Sınavlarımız haftaya başlayacak. 

» Kitap okumayı çok severim. 

Bu cümlelerin tamamında yüklem cümlenin sonundadır. Bu yüzden bu cümleler kurallı cümlelerdir. 
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 UYARI  Ögelerinin dizilişine göre cümleleri bulurken dikkat etmemiz gereken nokta “yüklem”in 

belirlenmesidir. Çünkü böyle bir isimlendirme tamamen yüklemin yerinin belirlenmesi ile ilgilidir. Cümlede 

yüklemi yanlış belirlersek bulacağımız sonuç da yanlış olacaktır. 

 

Örnek(ler) 

» Sizi arayan bendim. 

cümlesinde yüklem “arayan” sözcüğü değildir. Çünkü yüklem çekimli unsurdan oluşur. Yukarıdaki cümlede 

“ben” zamiri ek eylemin geçmiş zamanı ile çekimlenerek yüklem olmuştur. Öyleyse bu, kurallı cümledir. 

» İş insanın aynasıdır. 

cümlesinde yüklem “aynasıdır” sözcüğü değildir. Çünkü burada “insanın aynası” isim tamlamasıdır. Ek 

eylemin geniş zamanı ile çekimlenerek yüklem olmuştur. Öyleyse yüklem sonda olduğuna göre cümle 

kurallıdır. 

 

2.2. Devrik Cümle 

Yüklemi sonda olmayan cümlelere devrik cümle denir. 

 

Bu tür cümlelerde yüklem cümlenin başında, ortasında (sonu hariç), herhangi bir yerinde bulunabilir. 

 

Örnek(ler) 

» Göçebeler buraya kurarmış çadırlarını. 

cümlesinde yüklem “kurarmış” sözcüğüdür. Bu sözcük görüldüğü gibi, cümlenin sonunda değildir. Yüklem 

sonda olmadığı için bu cümle yükleminin yerine göre devrik cümledir. 

» Açılan bir gülsün sen. 

cümlesinde yüklem “açılan bir gülsün” sözleridir. Bu sözler cümlenin başında kullanılmıştır. Öyleyse bu, 

yüklemin yerine göre devrik cümledir. 

 

» Hoyrattır bu akşamüstüler. 

» Bir kuş sesi gelir dudaklarından. 

Yukarıdaki cümlelerde yüklemler sonda değildir. Sonda olmadığı için de bu cümleler devrik demektir. 

 

2.3. Eksiltili Cümle 

Yüklemi olmayan cümlelere eksiltili cümle denir. Eksiltili cümlelerde yüklem olmadığı için anlam 

tamamlanmamıştır. Bu tür cümlelerin sonunda üç nokta (…) bulunur. 

 

Örnek(ler) 

» Senin yanında ne dert, ne tasa… 

cümlesinde yüklem yoktur ve sonunda üç nokta vardır. Bu cümlenin tamamlanması için sonuna “var” 

yükleminin getirmemiz gerekiyor. Bu cümlede yüklem eksik olduğu için eksiltili cümledir. 

» Dağın tepesine çıktığınızda karşınızda uçsuz bucaksız bir ova… 

» Günün sonunda bir çay molası… 

 

 3. Anlamlarına Göre Cümleler 

Anlamlarına göre cümle çeşitleri, cümlede bildirilen eylemin yapılıp yapılmamasına ya da sözü edilenlerin 

bulunup bulunmamasına, ayrıca bir işin yapılmasının istenme durumuna göre dört ana başlık altında incelenir: 

 

 3.1. Olumlu Cümle 

Herhangi bir eylemin yapıldığını veya yargının gerçekleştiğini anlatan cümlelere olumlu cümle denir. 

 

Örnek(ler) 
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» Kırtasiyeden kalem aldı. 

cümlesinde “alma” eyleminin yapıldığı bildirilmiştir. Bu cümlede yargı gerçekleşmiştir. Bu nedenle cümle 

anlamına göre olumludur. 

» Bugün hava güzeldi. 

cümlesinde ise eylem söz konusu değildir. Burada yapma değil de olma söz konusudur. Bu cümlede yargının 

olumluluğu isim cümlesiyle ifade edilmiştir. 

 

» Arkadaşına güzel bir mektup yazdı. 

cümlesinde “yazma” eyleminin yapıldığı, gerçekleştiği anlatılmaktadır. Bu, olumlu cümledir. 

 

» Şimdi mevsimlerden yazdı. 

cümlesinde “yaz” sözcüğü mevsim adıdır. Burada bir durumun olduğu anlatılmaktadır. Bu, olumlu cümledir. 

 

» Geçen hafta dedesi vefat etmiş. 

cümlesinde “vefat etme” eylemi olumsuz, kötü bir durum olsa bile eylem gerçekleştiği için bu cümle olumlu 

cümledir. 

  

3.2. Olumsuz Cümle 

Eylemin yapılmadığını, sözü edilen yargının bulunmadığını, gerçekleşmediğini anlatan cümlelere olumsuz 

cümle denir. 

 

Örnek(ler) 

» Kırtasiyeden kalem almadı. 

cümlesinde “alma” eyleminin yapılmadığı belirtilmiştir. Bu, olumsuzluk eki “-ma, -me” ile sağlanmıştır. 

 NOT  Olumsuz cümleler yalnızca “-ma, -me” ekleriyle değil  “yok, ne … ne …, değil” gibi sözcüklerle veya “-

sız, -siz, -suz, -süz” gibi eklerle de yapılabilir. 

 

Örnek(ler) 

» Bugün hava güzel değildi. 

cümlesinde eylem yoktur. Bu cümlede olumsuzluk “değil” sözcüğü ile yapılmıştır. Cümlede sözü edilen 

yargının bulunmadığı anlatıldığı için cümle olumsuzdur. 

» Bu yemek çok tuzsuz. 

cümlesinde “-suz” eki, “tuz”un olmadığını belirtmek için kullanılmıştır. Bu nedenle cümle olumsuzdur. 

» Bu kitap bende yok. 

cümlesinde “yok” sözcüğü sözü edilen nesnenin (kitap) olmadığını belirtmektedir. Öyleyse bu cümle 

olumsuzdur. 

 

 UYARI  Kimi cümleler “yok, değil, -ma, -me, -sız, -siz…” gibi olumsuzluk bildiren unsurları aldığı hâlde 

anlamca olumlu olabilir. Yani cümle yapıca (şekilce) olumsuz olduğu hâlde anlamca olumlu olabilir. 

 

Örnek(ler) 

» Bu basit soruyu çözemeyecek değilim. 

cümlesinde yüklem “çözemeyecek değilim” sözlerinden oluşmuştur. İki olumsuz unsur cümlenin anlamını 

olumlu yapmıştır: “Bu basit soruyu çözeceğim.” 

» Orada beni tanıyan yok değil. (var) 

cümlesinde yüklem “yok değil” sözleridir. Burada da iki olumsuz sözcük cümlenin anlamını olumlu yapmıştır: 

“Orada beni tanıyan var.” 

» Bu çocuk akılsız değil. (akıllı) 

» Onun evi yok değil. (var) 

» Çocuk okula gitmiyor değil. (gidiyor) 
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cümleleri de anlamca olumludur. 

 

 UYARI  Bazı cümleler ise şekilce olumlu olduğu hâlde anlamca olumsuz olabilir. “Ne … ne …” bağlacı 

cümleleri olumsuz yapar. Kimi cümlelerde ise olumsuzluk anlamı bazı ek ya da sözcüklerle sağlanır. 

 

Örnek(ler) 

» Ben sizi kırar mıyım hiç! (kırmam) 

cümlesindeki “mi” soru eki ve “hiç” sözcüğü bir araya gelerek olumsuzluk anlamını oluşturmuştur: “Ben sizi 

kırmam.” 

» Bu soğuk havada denize mi girilirmiş! (girilmez) 

cümlesinde “mi” soru eki cümleye olumsuz bir anlam katmış: “Bu soğuk havada denize girilmez.” 

» Ben bu sözü söyler miyim? (söylemem) 

cümlesinde de aynı durum söz konusudur. Bu iki cümle de yüklemine göre olumludur. Ama “mi” bu cümleyi 

olumsuz yapmıştır: “Ben bu sözleri söylemem.” 

 » Evde ne odun var ne kömür. (yok) 

cümlesinde “ne… ne…” bağlacı “odun ve kömür” ün olmadığını belirtmektedir. Bu cümlede “var” yüklemi 

olumlu olduğu hâlde “ne … ne …” bağlacı cümleyi olumsuz yapmıştır. 

 

 3.3. Soru Cümlesi 

Bir duyguyu, düşünceyi soru yoluyla anlatan veya soru yoluyla bilgi almayı amaçlayan cümlelere soru cümlesi 

denir. 

 

Örnek(ler) 

» Sınav kaçta başlayacak? 

cümlesinde soru anlamı vardır. Bu cümlede “sınavın başlama saati” sorulmuştur. 

» Bu soruyu kim çözebilir? 

cümlesinde soru anlamı vardır. “Kim” sözcüğü ile soruyu çözecek kişi öğrenilmek istenmiştir. 

» Bu kitabı Ali mi getirdi? 

cümlesinde “mi” soru eki ile kitabı getiren kişi sorulmaktadır. 

 

 UYARI  Bir cümlenin soru cümlesi olabilmesi için, içinde soru anlamı kazandıran sözcüklerin olması yeterli 

değildir. Önemli olan, o cümleyi okuduğumuzda cevap verme ihtiyacı hissetmemizdir. 

 

Örnek(ler) 

» Oraya nasıl gideceğimi bilmiyorum. 

Bu cümlede “nasıl” soru zarfı var; ama cümle, soru cümlesi değil. Çünkü bu yargı sonunda cevap verme 

ihtiyacı hissetmiyoruz. 

  

3.4. Ünlem Cümlesi 

Bir korkuyu, bir sevinci, bir şaşkınlığı, bir coşkuyu, bir hayranlığı, vb. dile getiren cümlelere ünlem cümlesi 

denir. 

 

Örnek(ler) 

» “A, sen yine mi geldin?” cümlesinde şaşma, 

» “Aman çukura düşmeyelim!” cümlesinde uyarma, 

» “Yazık, çocuk annesiz kalmış!” cümlesinde acıma, 

» “Vah vah, bu yaşında başına gelene bak çocuğun!” cümlesinde üzülme, 

» “Oğlum, şu kitabı getirsene!” cümlesinde seslenme ile ünlem sağlanmıştır. 

4. Yapılarına Göre Cümleler 

Cümleler yargı bildirir. Kimi cümlelerde bir yargı, kimi cümlelerde ise birden çok yargı vardır. 



45 
 

Cümleler yapılarına göre basit, birleşik, sıralı ve bağlı olmak üzere dörde ayrılır. 

Bu konuyu daha iyi anlamak için “temel cümle” ve “yan cümle” kavramlarına açıklık getirmekte yarar var. 

 

TEMEL CÜMLE: Birleşik cümlelerde asıl yargıyı bildiren, yardımcı yargıları sonuca bağlayan cümledir. Daha 

öz bir ifadeyle temel cümle yüklemdir. 

 

Örnek(ler) 

» Sokakta kartopu oynadık. 

cümlesinde “oynadık” yüklemi temel cümledir. 

» Ümit, fakirin ekmeğidir. 

cümlesinde “fakirin ekmeği” yüklemi temel cümledir. 

 

YAN CÜMLECİK: Tam bir yargı bildirmeyen, fiilimsilerle ya da çekimli bir fiille kurulan, temel cümlenin 

ögesi olarak görev yapan söz ya da söz öbeklerine yan cümlecik denir. 

 

Örnek(ler) 

» Minareyi çalan kılıfını hazırlar. 

yan c. (özne)            temel c. (yüklem) 

cümlesinde “minareyi çalan” sözleri yan cümleciktir. Sıfat – fiille kurulan bu yan cümlecik, temel cümlenin 

(hazırlar) öznesi görevinde kullanılmıştır. 

» Hava soğursa paltonu giy. 

yan cüm.                temel cüm. 

 

cümlesinde “soğursa” sözü yan cümleciktir. Çekimli fiil ile kurulan bu yan cümlecik, temel cümlenin zarf 

tümleci görevindedir. 

 

 4.1. Basit Cümle (Tek Yüklemli Cümle) 

Tek yargı bildiren cümlelere basit cümle denir. 

 

Basit cümleler tek yargı bildirdiğinden tek yüklemden oluşur. Bu yüklem, çekimli bir fiil ya da ek fiil almış 

isim soylu bir sözcük veya söz grubu olabilir. Basit cümlelerde, yüklemin dışında, sözcük olarak fiilimsi 

(eylemsi) yer almaz. 

 

Örnek(ler) 

» Çömlekçi suyu saksıdan içer. 

cümlesi yapısına göre basit cümledir. Çünkü bu cümle tek yargı bildirmekte ve tek cümleden oluşmaktadır. 

» Akıl için yol birdir. 

cümlesi yapısına göre basittir. Bu cümle yüklemi isim soylu olduğu hâlde tek yargı bildirmektedir. Bu nedenle 

yapıca basittir. 

 

 UYARI  Basit cümle kısa cümle demek değildir. Basit cümle tek yargı bildiren, tek yüklemi olan cümledir. 

 

Örnek(ler) 

» Eylül sonu ile ekim başlarında bu yaylalar şiddetli soğukların etkisine girerdi. 

cümlesi de basit yapılıdır. Yukarıdaki cümle uzun olmasına rağmen bir yargı bildirdiği ve bir yükleme sahip 

olduğu için yapıca basittir. 

  

4.2. Birleşik Cümle 

Tek bir yüklemi ve bu yükleme bağlı en az bir yan cümleciği bulunan cümlelere birleşik cümle denir. 
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Birleşik cümleleri sırasıyla görelim: 

 

4.2.1. Girişik Birleşik Cümle (Fiilimsi Bulunan Cümle) 

Yan cümlesi fiilimsilerle kurulan cümlelere girişik birleşik cümle denir. Fiilimsinin yer aldığı bölüm yan 

cümle, yüklemin bulunduğu bölüme de temel cümledir. 

 

Bir cümlede kaç tane fiilimsi varsa o kadar yan cümle vardır. 

 

Örnek(ler) 

» Son gülen iyi güler. 

yan c. (özne) temel c. (yüklem) 

cümlesinde “son gülen” sıfat-fiille kurulmuş bir yan cümledir. Bu yan cümle temel cümlenin (yüklem) öznesi 

görevinde kullanılmıştır. 

» Gülmekten hiç hoşlanmaz. 

yan c. (d.tüml.) temel c. (yüklem) 

 

cümlesinde “gülmekten” isim-fiille kurulmuş bir yan cümledir. Bu yan cümle temel cümlenin dolaylı tümleci 

görevinde kullanılmıştır. 

 

» Benimle görüşmeden sakın bir şey yapmayın. 

yan c. (zarf.t.)               temel c. (yüklem) 

 

cümlesinde “görüşmeden” zarf-fiille kurulmuş bir yan cümledir. Bu yan cümle temel cümlenin zarf tümleci 

görevinde kullanılmıştır. 

 

» Koşarak gelirken düşüp dizini incitmiş. 

   yan c.        yan c.     yan c.   temel cümle 

 

cümlesinin yüklemi “incitmiş” sözcüğüdür. Cümlede bulunan “koşarak”, “gelirken” ve “düşüp” sözcüklerinin 

her biri zarf-fiildir. Bu yüzden bu cümlede üç tane yan cümle bulunmaktadır. 

 

4.2.2. Ki’li Birleşik Cümle (İlgi Cümlesi) 

Ki’li birleşik cümle iki tane yargısı olan, yargıları birbirine “ki” bağlacı ile bağlanan cümlelerdir. 

 

Örnek(ler) 

» Görüyorum ki ders çalışıyorsun. 

temel cümle             yan cümle 

Ki’li birleşik cümleler Türkçenin söz dizimine uygun değildir. Bu cümleyi şu şekilde Tükçe söz dizimine 

uydurabiliriz: 

 

“Ders çalıştığını görüyorum.” 

yan cümle         temel cümle 

(nesne)              (yüklem) 

 

4.2.3. Şartlı Birleşik Cümle 

Birleşik cümlelerde, yan cümlecik temel cümleye şart anlamı katarak bağlanmışsa, bu tür cümlelere şartlı 

birleşik cümle denir. Şartlı birleşik cümlelerde yan cümlecik sadece “-se, -sa” ekiyle oluşturulur. 

 

Örnek(ler) 

» Beni dikkatli dinlerseniz konuyu anlarsınız.” 
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yan cümle                              temel cümle 

cümlesinde “anlarsınız” temel cümledir.Bu temel cümlenin oluşumunu bir şarta bağlayan “dinlerseniz” sözleri 

ise yan cümledir. Öyleyse bu cümle yapısına göre şartlı birleşik cümledir. 

 

» Kardeşin uyanırsa beni uyarmalısın. 

yan cümle                  temel c. (yüklem) 

 

cümlesinde “uyarma” yüklem, yani temel cümledir. Bu temel cümledeki yargının oluşmasını bir koşula 

bağlayan “uyanırsa” sözü ise yan cümledir. Bu nedenle cümle, yapıca şartlı birleşik cümledir. 

 

4.2.4. İç İçe Birleşik Cümle (Cümle İçinde Cümle) 

Bir temel cümleyle, onun içinde kullanılan bir yardımcı cümleden oluşan cümlelere denir. 

 

İçe içe birleşik cümlelerde yardımcı cümle de bağımsız bir cümledir. Bu cümleler tırnak içerisinde ifade 

edilebildiği gibi sonuna virgül konularak da yazılabilir. 

 

Örnek(ler) 

» Herkes için en doğrusu bu olacak, dedi. 

yardımcı cümle                                    temel cümle 

» “Seni her zaman yanımda görmek istiyorum.“ cümlesiyle beni etkiledi. 

yardımcı cümle                                                                 temel cümle 

  

4.3. Sıralı Cümle (Birden Çok Yüklemli Cümle) 

Basit ya da birleşik yapılı birden fazla cümlenin birbirine virgül (,) veya noktalı virgülle (;) bağlanması sonucu 

oluşturulan cümlelere sıralı cümle denir. 

 

Sıralı cümlelerin en az iki yüklemi vardır. 

 

Örnek(ler) 

» Demir ıslanmaz, deli uslanmaz. 

cümlesi “ıslanmaz” ve “uslanmaz” yüklemlerinden oluşmuştur. Bu yüklemler virgülle birbirine bağlandığı için 

sıralı cümledir. 

» Güvenme dostuna, saman doldurur postuna. 

cümlesi “güvenme” ve “doldurur” yüklemlerinden oluşmuştur. Bu iki yüklem birbirine virgülle bağlandığı için 

sıralı cümledir. 

» Ağaca dayanma, kurur: adama dayanma, ölür. 

cümlesi de sıralı cümledir. 

 >  Sıralı cümleler kendi içinde bağımlı sıralı ve bağımsız sıralı olmak üzere ikiye ayrılır: 

 

4.3.1. Bağımlı Sıralı Cümle 

Sıralı cümlelerde herhangi bir öge ortaklığı varsa, böyle cümlelere bağımlı sıralı cümle denir. 

 

Örnek(ler) 

» Bir söyle, iki dinle. (Gizli özne: Sen) 

(Özneler ortak) 

– Sen bir söyle. 

– Sen iki dinle. 

 

» Babam Bursa’ya gitti, biz de gideceğiz. 

             dol. tüml. yüklem        yüklem 
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(Dolaylı tümleçler ortak) 

– Babam Bursa’ya gitti. 

– Biz de Bursa’ya gideceğiz. 

 

4.3.2. Bağımsız Sıralı Cümle 

Sıralı cümlelerde herhangi bir öge ortaklığı yoksa, böyle cümlelere bağımsız sıralı cümle denir. Bu tür 

cümlelerde anlamca bir ortaklık söz konusudur. 

 

Örnek(ler) 

» Bin dost az, bir düşman çok. 

özne       yük.      özne      yük. 

» Dilin kemiği yok, bildiğini söyler. 

özne               yük.   nesne      yük. 

 

Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi iki cümlenin de ortak bir ögesi yok. Ama her cümle kendi içinde 

anlamca bir ilgi oluşturduğundan bu cümleler birbirine bağlanmış. Böyle cümleler sıralı bağımsız cümlelerdir. 

 

 4.4. Bağlı Cümle (Bağlacı Olan Cümle) 

Aralarında anlam ilgisi bulunan basit veya birleşik cümlelerin bağlaçlarla birbirine bağlanmasıyla oluşan 

cümlelere bağlı cümle denir. 

Bağlı cümleler “ama, fakat, yalnız, ve, veya, ne…ne…, hem…hem…” gibi bağlaçlarla oluşturulur. 

 

Örnek(ler) 

» Hem çalışıyorum hem okuyorum. 

cümlesi “hem… hem…” bağlacı “çalışıyorum” ve “okuyorum” yüklemlerini birbirine bağladığı için bağlı 

cümledir. 

» Çok çalıştı, fakat başaramadı. 

cümlesinde “fakat” bağlacı “çalıştı” ve “başaramadı” yüklemlerini birbirine bağladığı için bu, bağlı cümledir. 

» Akşam bize geldiler ama fazla oturmadılar. 

cümlesi yapısına göre bağlı cümledir. Burada “ama” bağlacı iki cümleyi birbirine bağlamıştır. 

 

 UYARI  İçinde bağlaç bulunan her cümle bağlı cümle değildir. Çünkü bağlaçlar cümlenin özne, nesne gibi 

ögelerini de birbirine bağlayabilir. Bağlaçlar yüklemleri birbirine bağlıyorsa orada bağlı cümle vardır. 

 

Örnek(ler) 

» Ne annesine ne babasına haber vermiş. 

Bu, bağlı bir cümle değildir. Çünkü “ne… ne…” bağlacı yüklemleri değil, dolaylı tümleçleri (annesine, 

babasına) birbirine bağlamıştır. Sonuçta bu cümle bir yüklemi olduğu için basit cümledir. 

» Ne şiş ne kebap yansın. 

özne               yüklem 

cümlesi de birleşik yapılı değil, basit yapılı bir cümledir. 

 

» Ne kızı verir ne dünürü küstürür. 

Bu, bağlı bir cümledir. “Ne… ne…” bağlacı “verir” ve “küstürür” yüklemlerini dolayısıyla cümleleri birbirine 

bağlamıştır.Ayrıca bu yüklemlerin, dolayısıyla cümlelerin özneleri ortaktır. 



49 
 

 

 
Geleneksel Türk tiyatrosu, sözlü halk geleneğinin ürünlerindendir. Bu gelenekte verilen eserler, 

anonim nitelikte olup doğaçlama oynanır. Bu tip oyunlarda güldürü, şive taklitleri, yanlış anlaşılmalara 

dayanan mizahi ögeler söz konusudur. Müzik, oyunlarda fazla bir yere sahip değildir. Modern 

tiyatroda önemli bir yere sahip olan dekor, sahne, kostüm, ışık gibi unsurlar geleneksel Türk tiyatrosunda 

yok denecek kadar azdır. 

 

Geleneksel Türk tiyatrosunun ürünleri arasında meddah, orta oyunu, köy seyirlik oyunları ve 

Karagöz yer alır.  

 

 bir gölge oyunudur. Bu oyun, deriden kesilen ve tasvir olarak adlandırılan 

bazı şekillerin (insan, hayvan, eşya vb.) arkadan bir ışık verilerek beyaz bir perde üzerine yansıtılması 

temeline dayanır. Hayalî adı verilen kişiler tarafından Küşterî Meydanı diye anılan bir perdede oynatılan 

bu oyunlar, Türk halk geleneğinin önemli ürünlerindendir. Perdenin Küşterî Meydanı olarak 

adlandırılmasının nedeni, Karagöz oyununun kurucusu ve Karagözcülerin “pîr”inin Şeyh Küşterî 

olmasıdır. Tanınmış karagözcüler arasında Hayalî Kör Hasan-zâde Mehmet Çelebi, Nazif Bey, Hayalî 

Memduh, Hayalî Küçük Ali gibi isimler sayılabilir. Oyunda tef çalan, taklitlerin şarkılarını söyleyen, 

tasvirleri hayalîye veren yardımcı yardak adını alır. 

Doğu ülkelerine özgü bir sanat anlayışı olan Karagöz’ün, Türk toplumunda ne zaman kullanılmaya 

başladığı ile ilgili değişik rivayetler anlatılır. Bu rivayetler içerisinde en çok bilineni aşağıda verilmiştir: 

“Sultan Orhan zamanında Bursa’da bir cami yapımında Karagöz demirci, Hacivat da duvarcı 

olarak çalışıyormuş. İkisi arasında sürüp giden nükteli konuşmaları dinlemek isteyen işçiler, işlerini 

güçlerini bırakıp onların çevresinde toplanır, bu yüzden de yapım işi ilerlemezmiş. Bunu öğrenen 

Sultan Orhan, Karagöz’le Hacivat’ı öldürtmüş. Ancak bu olaydan sonra vicdan azabı çekmeye başlamış. 

Padişahın acısını hafifletmek isteyen Şeyh Küşterî, bir perde kurdurmuş, Hacivat’la Karagöz’ün 

deriden yapılmış tasvirlerini perde arkasında oynatıp onların şakalarını tekrarlayarak padişahı avutmuş. 

“ 

Karagöz oyununun yazılı bir metni yoktur. Yani oyun, doğaçlama oynanır. Bu oyunlar, Ramazan 

ayında kahvehanelerde; evlenme, sünnet, doğum gibi törenler dolayısıyla ev, saray ve konaklarda düzenlenen 

şenliklerde oynatılmıştır. Karagöz oyunlarının en tanınmışları arasında Kanlı Nigâr, Ağalık, 

Abdal Bekçi, Ters Evlenme, Bursalı Leyla, Balık/Balıkçılar sayılabilir. Oyunların temelde iki kahramanı 

vardır. Bunlardan birisi; okumamış, halk diliyle konuşan, öğrenim görmüş kişilerin söylediği 

sözleri anlamayan, duyduklarına ters anlamlar yükleyen Karagöz tipidir. Diğeri ise öğrenim görmüş, 

medrese diliyle konuşan, bilimden az çok anlayan, görgü kurallarına uyan Hacivat’tır. Oyunun diğer 

kişileri aşağıdaki gibidir: 

Çelebi: Malı mülkü olan zengin, mirasyedi bir tiptir. 

Zenne: Karagöz oyunundaki kadın tipleridir. 

Tiryaki: Konuşmaların en önemli yerinde uyuklamaya başlayan tiptir. 

Beberuhi: Altıkolaç lakabıyla anılan, cüce, yaygaracı bir tiptir. 

Bu kişilerin yanı sıra Tuzsuz Deli Bekir, Zeybek (Efe), Külhanbeyi, Türk, Yahudi gibi tipler de oyunda 

yer alır. 

Karagöz oyunu dört bölümden oluşmaktadır: 

Giriş : Hacivat’ın bir semai okuyarak perdeye geldiği bölümdür. 

Muhâvere : Karagöz ile Hacivat arasındaki karşılıklı konuşmaların yer aldığı bölümdür. Bu 

bölüm; Karagöz ve Hacivat’ın birbirlerini yanlış anladıkları, güldürü unsurunun 

yer aldığı bölümdür. 

Fasıl : Olayın konu edildiği bölümdür, oyuna burada işlenen konuya göre isim verilir. 

Bitiş : Hacivat ile Karagöz arasında geçen birkaç cümlelik kısa konuşmaların yer aldığı 

bölümdür. 

 

 

Orta oyunu, sahne olarak kabul edilen ve etrafı seyircilerle çevrilmiş açık bir alanda oynanır. Orta 

oyununda, oyuncuların palanga diye adlandırdıkları oyun alanı, herhangi bir yerde kolaylıkla hazırlanabilir. 

Bu nedenle oyuncuların belli bir yerde, her zaman, hazır, sabit bir alanları yoktur. Seyircilerle 

oyun yeri, ip gerilmiş kazıklarla ayrılır. Oyunda dekor denilebilecek başlıca iki nesne vardır: Birincisi 
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ev olarak kullanılan yeni dünya adı verilen paravan, ikincisi işyeri olarak kullanılan ve dükkân 

adı verilen iskemledir. Oyunların birçoğunda, evin de dükkânın da oyunun akışında önemli işlevleri 

vardır. 

Orta oyunu, çalgılı (zurna, çifte-nara vb.) ve kadrosu geniş bir oyundur. Çalgı, sadece sahneye 

giren oyuncuları haber verme sırasında kullanılır. Çalgıcılar seyircilerin tam önünde yer alır. Orta 

oyunundaki kişiler, Karagöz oyununda olduğu gibi tip özelliği gösterir. Bu tipler; öğrenim görmüş 

kişilerin söylediği sözleri yanlış anlayan, okumamış kesimi temsil eden Kavuklu; eğitim görmüş, görgü 

kurallarına uyan, aydın kesimi temsil eden Pişekâr başta olmak üzere Zenne, Yahudi, Acem, Kürt, 

Rumelili, Arnavut, Ermeni, Kayserili, Frenk, Çelebi, Muhacir şeklinde sıralanabilir. 

Geçmiş Zaman Olur ki, Kavuk, Mandıra, Ağalık, Berber, Fotoğrafçı gibi birçok oyunu olan 

Orta oyunu; dört bölüme ayrılır: 

Giriş : Zurnanın Pişekâr havası ile gelen Pişekâr, zurnacı ile kısa bir konuşma yapar. Sonra 

zurna, kavuklu havasını çalar; Kavuklu ile Kavuklu-arkası (cüce) konuşarak 

sahneye gelir. 

Muhavere : Pişekâr’la  Kavuklu’nun konuşmaları iki bölümdür. Birinci bölüm, iki tanıdığın 

sohbeti; ikinci bölüm, tekerlemedir. Bu bölümde Kavuklu, başından geçmiş garip 

bir macerayı anlatır; bölümün sonunda ise bunun bir rüya olduğu anlaşılır. 

Fasıl : Asıl olayın konu edildiği bölümdür, oyuna burada işlenen konuya göre isim verilir. 

Bu fasıllardan pek çoğu, konuları bakımından Karagöz fasılları ile ortaktır. 

Bitiş : Pişekâr, Kavuklu ile son bir konuşma yapar. “Her ne kadar sürçü lisan ettikse af 

ola!” diyerek seyircilerden özür diler. Bir dahaki oyunun yerini ve zamanını bildirerek 

seyircileri iki eliyle selamlar. 

 

Türk edebiyatında Batılı anlamda yazılmış ilk tiyatro örneğidir. Eser, önce saray 

tiyatrosunda oynanmak amacıyla yazılmış, sonra Tercümân-ı Ahvâl gazetesinde tefrika hâlinde yayımlanmıştır. 

Okuduğunuz metinde kahramanların kişilik özelliklerine uygun olarak konuşturulmaları, 

karşılıklı konuşmalarda kelimelerin yanlış anlaşılmasının güldürü unsuru olarak kullanılması dikkat 

çeker. Bu özellikler Şinasi’nin, Şair Evlenmesi adlı eserinde Karagöz ve orta oyunu gibi geleneksel 

Türk tiyatrosu ürünlerinden yararlandığını gösterir. Eser aynı zamanda dönemin gelenek ve göreneklerini, 

sosyal yaşantısını yansıtması yönüyle de Türk edebiyatında önemli bir yere sahiptir. 

Tanzimat Dönemi’nde Türk edebiyatına Batı’dan gelen edebî türlerden biri olan tiyatro, çok ilgi 

görmüştür. Türün ilk yerli örneği, Şinasi’nin Şair Evlenmesi adlı eseridir. Sahnelenen ilk tiyatro eseri 

de yine bu dönemde Namık Kemal tarafından yazılan Vatan yahut Silistre’dir. Bu dönem sanatçılarının 

neredeyse tamamı tiyatro türünde eserler vermiştir. Özellikle I. Dönem Tanzimat sanatçıları, 

tiyatroyu halkı eğitmekte bir araç olarak kullanmışlardır. Ahmet Vefik Paşa ve Direktör Ali Bey gibi 

sanatçılar, başta Moliere (Molyer) olmak üzere Batı edebiyatından çeviri ve uyarlamalar yapmışlardır. 

Namık Kemal, Abdülhak Hamit Tarhan, Recaizade Mahmut Ekrem, Ahmet Mithat Efendi gibi isimler; 

bu türde verdikleri eserlerle türün gelişimine katkı sağlamışlardır. 

Dil Bilgisi: Cümle Çeşitleri 

Dil Bilgisi: İmla ve Noktalama( her ünitede işlenecek) 

Anı, bir kimsenin başından geçen ya da yaşadığı dönemde tanık olduğu olayları ve durumları 

konu edindiği yazı türüdür. Bu yazı türünün yazılma amaçları arasında; hayat tecrübelerini paylaşmak, 

olaylara açıklık kazandırmak, unutulmaya yüz tutan toplum değerlerini tanıtmak ve yaşatmak 

gibi unsurlar sayılabilir. Anı yazarı; yaşadığı olayı, üstünden zaman geçtikten sonra tarafsız bir bakış 

açısıyla kaleme almaya, gerçeğe bağlı kalmaya, içten bir anlatım kullanmaya dikkat eder. Anı yazarı 

tanık olduğu olayları, kişileri ve dönemleri kendi bakış açısıyla ve kendi eğilimleri doğrultusunda 

verir. Yazar, anlatımda mektup, fotoğraf, günlük gibi belgelerden de yararlanabilir. 

Türk edebiyatında anı türünün ilk örneği Babür İmparatoru Babür Şah’ın yazdığı Babürname adlı 

eserdir. Sonrasında vakayinameler, menakıpnameler, gazavatnamelerde anı türü diğer türlerle iç içe 

geçmiştir. Tanzimat Dönemi’nde de anı türünün diğer türlerle iç içe verilmesi söz konusudur. Bu 

türün Batılı anlamda ilk örnekleri Servetifünun Dönemi’nde verilmiştir. Halit Ziya Uşaklıgil’in Kırk 
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Yıl adlı eseri, Batılı anlamda anı türünün ilk örnekleri arasındadır. Bu dönemde yazılan anılarda; 

Servetifünun sanatçılarının bir araya gelişleri, amaçları, dönemin diğer aydınlarıyla olan tartışmaları 

işlenmiştir. Halit Ziya Uşaklıgil’in Saray ve Ötesi, Mehmet Rauf’un Edebî Hatıralar adlı eserleri, dönemin 

tanınmış anı örneklerindendir. 

Bilginiz Olsun 
“Hatıra” kelimesi, Arapçada “hatır”, “gönül” anlamlarına gelmekte; günümüzde ise “anı” olarak 

kullanılmaktadır. 

 

Bilginiz Olsun 
Kişilerin yaşamından beslenen anılar, geçmişin tanıklığını yapan öğretici 

metinlerdir. 

 

, edebî tür çeşitliliği yönüyle oldukça zengin bir dönemdir. Bu dönemde anı 

türünde de birçok eser verilmiştir. Hemen hemen her sanatçı anılarını yazmıştır. Bunlar arasında; 

Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Gençlik ve Edebiyat Hatıraları, Zoraki Diplomat, Anamın Kitabı; 

Yahya Kemal Beyatlı’nın Siyasi ve Edebî Portreler; Refik Halit Karay’ın Üç Nesil, Üç Hayat; 

Abdülhak Şinasi Hisar’ın Boğaziçi Yalıları; Halide Edip Adıvar’ın Türk’ün Ateşle İmtihanı, Mor 

Salkımlı Ev; Yusuf Ziya Ortaç’ın Bizim Yokuş, Portreler; Falih Rıfkı Atay’ın Çankaya; Necip Fazıl 

Kısakürek’in Yılanlı Kuyudan;Oktay Akbal’ın Anı Değil Yaşam, Hiroşimalar Olmasın adlı eserleri 

sayılabilir. 

Dil Bilgisi: Cümle Çeşitleri 

Dil Bilgisi: İmla ve Noktalama( her ünitede işlenecek) 

 

 bir olay ve bir olgu üzerine edinilen bilgidir. Haber metni ise elde edilen bilgilerin gazete, 

dergi gibi yayın organları ya da televizyon, radyo gibi iletişim araçlarıyla topluma duyurulması amacıyla 

hazırlanan yazılı metinlere denir. 

Haber metnini yazan kişi anlatılanlar karşısında tarafsızdır. Olay bütün yönleriyle, inandırıcı bir 

şekilde anlatılır, konu günceldir. Metinlerin nesnel bir anlatımı vardır. Haber metinlerinde toplumun 

merak duygusu giderilir. Haber metinleri açık, anlaşılır bir dille yazılır. 

Haberin başlığı kapsayıcı ve ilgi çekici olacak şekilde düzenlenir. Haber metninin giriş bölümü 

haberin ne olduğunu açıklayıcı özellikler taşır. Haber bu özellikler dikkate alınarak yazılır. 

Haber metni kendi içinde bütünlük taşımalıdır. Haberlerin toplumun geniş bir kesimini ilgilendirmesine, 

dikkat çekici ve çarpıcı olmasına, özellikle başlığının kendini okutacak ve dinletecek nitelik 

taşımasına önem verilir. Haberin daha önce yayımlanmamış, duyulmamış olması gerekir. Haber metinlerindeki 

bilgiler güvenilir kaynaklardan alınmalıdır. 

Haber yazma sürecinde bilgi ve belge toplamak kadar onları sınıflandırmak, bir sıraya koymak; 

neyi yazacağına neyi yazmayacağına karar vermek de o kadar önemlidir. Bu süreci düzenleyen en 

önemli tekniklerden biri 5N1K kuralını habere uygulamaktır. “Ne, Nerede, Ne zaman, Nasıl, Neden 

(Niçin), Kim” sorularının cevabının bir haberde olması okuyucuya önemli bir bilgi sunmuş olacaktır. 

Haber metinlerinin yazımında, haberin türüne ve haberi yapacak kitle iletişim aracına göre bazı 

teknikler kullanılır. Bu tekniklerden en çok kullanılanları piramit ve ters piramittir. Piramit tekniği; 

habere ilişkin ayrıntıların metnin sonuna bırakıldığı tekniktir. Ters piramit tekniği ise haberin can alıcı 

noktalarının metnin başında verildiği diğer ayrıntıların önem sırasına göre sıraya konduğu tekniktir. 

Haber, giriş ve gövde bölümlerinden oluşur.  

Temel habercilik terimleri şunlardır: 
Ajans : Haber toplama, yayma ve üyelerine 

dağıtma işiyle uğraşan 

kuruluş. 

Asparagas : Şişirme haber. 

Dekroşe : Gazete ve dergilerde yan sütunlara 

taşan yazı. 

İktibas : Başka bir kaynaktan elde edilen 

yazının gazetede olduğu gibi 

yayımlanması. 
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Manşet : Gazetelerin ilk sayfasına iri puntolarla 

konulan başlık. 

Muhabir : Basın ve yayın organlarına haber 

toplayan, bildiren veya yazan 

kimse. 

Sansasyonel : Çarpıcı. 

Spot : Haber metninden daha 

büyük harfli puntolarla 

dizilen, başlıktan sonra yer 

alan haber ayrıntısı. 

Stop press : En son gelen haber. 

Sürmanşet : Gazetelerin birinci sayfasındaki 

logonun üzerinde 

kullanılan başlık. 

Sütun : Gazete, dergi, kitap vb. 

yazılı şeylerde sayfanın 

yukarıdan aşağıya doğru 

ayrılmış olduğu dar bölümlerden 

her biri. 

Tekzip : Yalanlama. 

Tiraj : Baskı sayısı. 

 

siyaset, edebiyat, teknik, ekonomi vb. konuları inceleyen ve belli aralıklarla çıkan süreli 

yayınlardır. Dergilerde araştırma, inceleme, deneme, gezi yazısı gibi birçok türde metne yer verilirken 

haber yazıları da dergi sayfalarında yer alır. Dergilerde yer alan haberler, o derginin alanı ile ilgili 

olur. Örneğin okuduğunuz haber metninin alındığı dergi, bilim ve teknolojiyle ilgili okurlara seslenmektedir 

ve sayfalarında yer verdiği haberlerin içerikleri de buna yöneliktir. 

Dergilerde yer alan haberler gazete haberlerine göre daha uzun olabilir. Bu haberlerde ayrıntılara 

daha fazla yer verilir. Dergi haberlerinde habere konu olan alanla ilgili terimlere yer verilir. Okuduğunuz 

metinde yer alan “demans, nörodejeneratif, yapay zekâ algoritması” terimleri buna örnektir. 

Dergi haberlerinde gazete haberlerinde olduğu gibi haberle ilgili fotoğraflara, resimlere, belgelere, 

tablolara yer verilir. 

 

Bilgisayar ortamında iletişim sağlayan Genel Ağ, dünyada ilk defa 1960’lı yıllarda özel laboratuvarlarda 

kullanılmıştır. Bir noktada toplanan bilgilere aynı anda farklı birimlerin kolayca ulaşmasını 

sağlamak amacıyla oluşturulan Genel Ağ, Türkiye’de 1990’lı yılların başlarında kullanılmaya başlanmıştır. 

Genel Ağ’ın kullanımı insan yaşamında her geçen gün daha fazla yer alırken haberlere ulaşmakta 

da Genel Ağ en önemli kaynaklardan biri hâline gelmiştir. Zaman içinde dergi ve gazetelerin içeriklerini 

Genel Ağ’a aktarmaları kaçınılmaz olmuştur. Genel Ağ’da yer alan gazeteler; habere en hızlı 

ve ekonomik olarak ulaşmaları için okura olduğu kadar basın çalışanlarına (hem muhabir hem köşe 

yazarı hem yorumcu) da olanak sunmaktadır. Genel Ağ’da site açma, gazetelerin yanında televizyon 

ve radyolar için de gerekli hâle gelmiştir. Program içeriklerinin tanıtımından günün gelişen önemli 

olaylarını seyircilerine aktarmaya kadar her çalışma Genel Ağ’ın üzerinden yapılabilmektedir. 

Bilgisayar ortamında iletişimi sağlayan Genel Ağ’ın haber yayımlarıyla özellikleri ve sınırları henüz 

tam anlamıyla belirlenemeyen bir habercilik türü ortaya çıkmıştır. Genel Ağ; radyo, televizyon, 

dergi ve gazetecilik gibi yazılı ve görsel basının kullandığı bütün habercilik tekniklerini birleştiren 

bir haber sunumuna yönelmiştir. Kaynağını yazılı ve görsel basından almış olsa da yeni bir biçim 

uygulaması kaçınılmaz olmuştur. 

Genel Ağ haberciliği, televizyon ve gazetenin tüm yayın ve iletim sistemlerini bütünleştirmiştir. 

Bunun yanı sıra hareketli görüntüleri, yazıları ve sesleri aynı ortam üzerinden ve aynı anda kullanıcılarına 

sunma imkânına sahiptir. Genel Ağ haberciliğinde geleneksel araçlarda görülen hız, yer ve 

güncellik konusundaki kısıtlayıcılık kalkmıştır. Haberler, her bilgi akışında hızla değişerek güncellenmektedir. 

Ayrıca sütun sınırından kaynaklanan yer sorunu ortadan kalkmaktadır. 

Genel Ağ haberciliğinde bilginin anında aktarılmasının yanı sıra okurun da içerik ve biçime istediği 

anda düzeltme ve katkılarıyla müdahale edebilmesi Genel Ağ haberciliğinin temel avantajı olmuştur. 

Okur açısından düşünüldüğünde zaman ve mekânın önemini yitirmesi, kişinin uygun olduğu 

her zaman habere ulaşması önemli bir hizmet olmuştur. Ayrıca okurun istediği yazara e-posta adresinden 

ulaşıp iletişim kurabilmesi, Genel Ağ’da yayımlanan her haberin dünyanın neresinde olursa 
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olsun bir tuşa basarak gönderilebilmesi de hem okur ile haber ya da yorum arasındaki engelleri hem 

de basılı gazetelerdeki dağıtımın maliyet ve emek boyutunu ortadan kaldırmaktadır. 

Şiddet içerikli haberlerin reyting aracı olarak kullanılmaması, kullanılan dilin belli kurallarının olduğunun 

unutulmaması, okurun dikkatini çekmek için asparagas haberlere yönelinmemesi zamanla 

kaliteyi artırıp haberi sunma amacına hizmet edecektir. 

 

Dil Bilgisi: Cümle Çeşitleri 

Dil Bilgisi: İmla ve Noktalama( her ünitede işlenecek) 

 

Bir yazarın çeşitli sebeplerle yurt içinde ve yurt dışında gittiği yerlerdeki gözlem, tespit, deneyim 

ve yorumlarını canlı ve etkileyici bir dille aktardığı yazı türüne gezi yazısı denir. Gezilebilecek her 

yer, gezi türüne konu olabilir. Bu tür eserlerde en önemli husus gözlemlerdir. Diyaloglardan, rivayetlerden, 

hikâyelerden, efsanelerden, anılardan, atasözlerinden ve deyimlerden faydalanılması bu 

türün önemli özelliklerindendir. Gezi yazılarının okunurluğu anlatılanların ilgi çekiciliğine bağlıdır. 

Söylenenlerin gözlem ürünü olması, anlatıma düş gücünün karışmaması gerekir. Bu tür eserlerde betimleyici, 

öyküleyici, açıklayıcı anlatım gibi anlatım biçimlerinden; örnekleme, karşılaştırma, sayısal 

verilerden yararlanma gibi düşünceyi geliştirme yollarından yararlanılır. Dünya edebiyatının önemli 

gezi yazılarına XIII. yy.da Marco Polo’nun Seyahatname’si ile XIV. yy.da İbn-i Batuta’nın Seyahatname’si 

örnek verilebilir. 

Türk edebiyatında ilk seyahatname, Seydi Ali Reis’in seyahatlerini anlatan Mir’âtü’l-Memâlik adlı 

eserdir. En tanınmış seyahatname örnekleri arasında Evliya Çelebi’nin Seyahatname’si, Katip Çelebi’nin 

Cihânnüma’sı gelir. Daha sonra Batı ile ilişkiler gelişince elçilik göreviyle ülke dışına giden sefirler 

gittikleri yerlerin ilgi çekici yönlerini, sefaretname adıyla yazdıkları yapıtlarda tanıtmışlardır. 

Yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi’nin Fransa Sefaretnamesi buna örnek verilebilir. 

Divan edebiyatında nesir, şiir kadar gelişmemiştir. Nesirde içerikten çok söyleyiş güzelliğine önem 

verilir. Bu dönemde düz yazıya inşâ, düz yazıyı yazana münşî, düz yazıların toplandığı eserlere de 

münşeât adı verilir. 

 

Bilginiz Olsun 
Evliya Çelebi’nin Seyahatname adlı eseri; dil, folklor,coğrafya, tarih, etnografya ve toplum bilimi bakımlarından 

çok önemli bir kaynaktır. 
 

Evliya Çelebi; divan edebiyatı nesrinin önemli eserlerinden olan Seyahatname adlı eserinde gittiği yerlerin 

tarihini, coğrafyasını, iklim ve doğasını, insanlarını, sanat yapıtlarını, gelenek ve göreneklerini araştırıp 

yazmıştır. Bu durum Seyahatname’nin önemli bir kaynak olmasını sağlamıştır. Seyahatname’nin bir 

başka önemli yönü, eserin dil ve üslubudur. Evliya Çelebi, eserini konuşur gibi yazmayı amaçlamış 

bu nedenle divan edebiyatının süslü, sanatlı anlatımından kaçınmıştır. Söz hüneri göstermek hevesine 

kapılmadan, kısa cümlelerle, sürükleyici ve akıcı bir anlatımla izlenimlerini dile getirmiştir.Yazarın 

düşünceye ve göze hitap eden güçlü tasvirler; sıcak bir mizahı mübalağa ve secilerle (iç kafiye) 

yüklü üslubu dikkat çeker. Evliya Çelebi eserinde yalnız gözlemleriyle yetinmeyip birçok bilimden 

yararlandığı gibi belli başlı kanunnamelere, menkıbelere de başvurmuştur. Bu eserinde gözlemlerini 

en ince ayrıntısıyla aktarmıştır. Evliya Çelebi gezmeye ve bu gezilerde edindiği izlenimleri yazmaya 

başlamasını, gördüğü bir rüyaya bağlar. Rüyasında Peygamber Efendimiz’e “Şefaat ya Resulallah” 

diyeceğine “Seyahat ya Resulallah” demiştir. Önce İstanbul’u daha sonra da imparatorluğun birçok 

yerini gezmiş ve gördüklerini yazmıştır. 
 

Bilginiz Olsun 
Gezgin, geziye çıkmayı iş edinen kimsedir. Gezgin yerine önceleri seyyah, 

gezi yazısı yerine de seyahatname denirdi. 

 



54 
 

Batılı anlamda gezi yazısı örnekleri sanatçıların Avrupa’ya gidip orada 

edindikleri izlenimlerini yazmaları ile başlamıştır. XIX. yy.ın sonlarında yayımlanan Ahmet Mithat 

Efendi’nin Avrupa’da Bir Cevelan ile Direktör Ali Bey’in Seyahat Jurnali adlı eseri de bu yüzyılın önemli 

gezi eserlerindendir. 1908’den sonra gezi yazısı türünde büyük ilerleme sağlanmıştır. Bunda yabancı 

ülkelerle kurulan ilişkilerin gelişmesi ve gezilerin daha kolay hâle gelmesi etkili olmuştur. Böylece bu 

türde eser sayısında artış görülmüştür. Ahmet Haşim’in Frankfurt Seyahatnamesi, Cenap Şahabettin’in 

Hicaz yolculuğunu anlatan Hac Yolunda, Suriye ve Irak’tan bahsettiği Âfâk-ı Irak ve bir Avrupa gezisinde 

izlenimlerini anlattığı Avrupa Mektupları bu dönemin önemli gezi yazısı eserlerindendir. 

Cumhuriyet Dönemi, gezi yazısı bakımından yurt içi ve yurt dışı gezilerin iyice arttığı, gezilen 

coğrafyaların çeşitlendiği, farklı bakış açılarının getirildiği, bu türün pek çok değişik örneğinin görüldüğü 

bir dönemdir. Eserlerde oldukça sade bir dil ve akıcı bir anlatımın kullanımı dikkat çeker. 

 

Bilginiz Olsun 
Gerçeği yansıtması bakımından gezi yazıları hukuk, folklor, toplumbilim 

gibi alanlar için belge işlevini görür ve bu alanlara yardımcı kaynak niteliği taşır. 

 

gezi türünde çeşitli gelişmeler görülmüştür. Bu dönemin gezi yazarlarından 

Falih Rıfkı Atay’ın dünyanın dört bir tarafına yaptığı gezilerinden oluşan yazıları gerek konuları 

gerekse göstermiş olduğu anlatım ustalığı açısından oldukça değerlidir. Falih Rıfkı Atay’ın Denizaşırı, 

Bizim Akdeniz, Tuna Kıyıları, Yolcu Defteri, Gezerek Gördüklerim gezi türünün önemli eserlerindendir. 

Yine İsmail Habip Sevük’ün Tuna’dan Batıya, Yurttan Yazılar adlı eserleri de Türk edebiyatında dili, 

anlatımı, gözlemleri yönünden ayrı bir yere sahiptir. 

Cumhuriyet Dönemi’nde gezi türünde eser veren diğer yazarlar arasında Düşsem Yollara Yollara ile 

Haldun Taner; Anadolu ile Nahit Sırrı Örik; Sovyet Rusya, Azerbaycan, Özbekistan, Bulgaristan, Macaristan 

adlı eseri ile Melih Cevdet Anday, Göz Ucuyla Avrupa ile Yusuf Ziya Ortaç; Canım Anadolu ile Bedri 

Rahmi Eyüboğlu sayılabilir. 

 

Dil Bilgisi: Cümle Çeşitleri 

Dil Bilgisi: İmla ve Noktalama( her ünitede işlenecek) 
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