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Edebî eserler, belli bir sanat anlayışı doğrultusunda yazılır. Sanatçıların içinde bulundukları gelenekten 

ve kendilerine özgü zihniyetten gücünü alan edebî eserlerin toplamı da edebiyat akımlarını 

oluşturur. Toplumsal değişmeler ve gelişmeler, bilimsel ve teknolojik yenilikler, bireysel farklılıklar 

edebî akımların oluşumunda etkili olur. Örneğin 19. yüzyılda Fransız İhtilali’nin etkisi Batı’da romantizm 

akımının oluşumuna zemin hazırlamış, Shakespeare (Şekspir), Goethe (Göte), Schiller (Şiller), 

Victor Hugo (Viktor Hugo) gibi sanatçıların eserlerinde ortak bir yönelim ve anlayış belirginleşmiştir. 

Victor Hugo öncülük etmiş, Shakespeare geliştirmiş, birçok sanatçı da eser vererek genel anlamda 

akımı oluşturmuştur. Bizim edebiyatımızda da Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi gibi sanatçılar 

dönemin koşulları ve kendi düşünceleri gereği romantizm akımının birçok özelliğini yansıtan eserler 

yazmışlardır. 

 

Edebiyat düşüncelerin, duyguların ve hayallerin insanlara estetik bir zevk içerisinde aktarılması sanatıdır şeklinde 

özetlenebilir. Düşünceler, duygular ve hayaller ise insana ait özelliklerdir. İnsan ise toplumu oluşturan çekirdek bir yapı 

özelliği taşır. Toplumun en temel yapı birimini oluşturan insanların hayalleri, duyguları ve düşünceleri de ister istemez ait 

olduğu toplumun özelliklerini barındıracaktır. Bu nedenle ortaya konmuş bir edebi eserin ait olduğu toplumdan ayrı 

değerlendirmek yapılabilecek en büyük yanlış olmaktadır. “Edebiyat ve Toplum İlişkisi“ sadece bugün değil yüzyıllardır 

güçlü bir bağ içerisindedir. Herhangi bir dönemde yazılmış edebi eseri incelediğinizde ait olduğu toplumun yaşam biçimi 

hakkında bizlere ipuçları sunacağı şüphesizdir. 

 

Genel olarak sanatın toplum özelliklerini barındırması, bunu yüzyıllar geçse de yansıtabilmesinin yanı sıra aynı zamanda 

toplum sorunlarını dile getirmesi ve bununla birlikte toplumsal değişimde söz sahibi olması da söz konusudur. Edebiyat, 

toplumun sorunlarına kayıtsız kalamaz. Toplumun sorunlarını ele almayan bir edebiyat toplumdan kopmuştur ve ömrü çok 

da uzun olmayacaktır. 

Edebiyatın tanımda yer alan “insanlarda estetik bir zevk uyandırmak” ifadesi inkar edilemez bir gerçekliktir. Ancak 

edebiyat her zaman bireysellikler içinde boğulup gitmez. Diğer sanat dallarında olduğu gibi büyük bir sorumluluk 

üstlenerek toplumsal bir görev üstlenir. İnsanları etkileme gücü bu zorlu görevin işlevselliğini arttırmaktadır. 

Son birkaç yüzyıl içinde insanoğlu dünyanın seyrini hızlı bir şekilde değiştirmiş ve güçlü bir toplumsal kalkınma 

yaşanmıştır. Artık yeni dünyada edebiyat içerisinde değerlendirebileceğimiz yazın gücünün kitleleri etkilemesi ve 

toplumsal değişimlere katkı sağlaması noktasında çok önemli rolü olduğu yadsınamaz. Toplum içindeki değişimler 

(değişim inancı) hemen edebiyata yansır ve edebiyatın sahip olduğu toplum üzerindeki etki gücüyle de bu değişim 

sürecinin çarkları tamamlanmış olur. 

Bizim edebiyatımızda uzun bir süre hakimiyet kuran “Divan Edebiyatı“nın toplumsal sorunlara değinmesi ya da toplumsal 

değişimlere önayak olması söz konusu olmamıştır. Çünkü özünde bireysel bir edebiyat olan ve sanatın kişisel olduğunu 

savunan bu edebiyat geleneği kendi toplumundan kopuktur. Ancak Tanzimat Edebiyatı ile birlikte edebiyatımızda toplum 

sorunlarının dile getirildiğini görürüz. Namık Kemal edebiyattaki bireyselliğe tepki göstermiş ve eserlerinde toplumsal 

konulara yönelmiştir. O dönem eserlerinde toplumsal bazı özelliklerin ve sorunların işlendiğini söyleyebiliriz. Ancak 

Servet-i Fünun ile birlikte tekrar bireyselliğe dönülmüştür. Dönemin baskıcı yönetiminin de etkisiyle Servet-i Fünuncular 

bireysel konuları işlemiş ve mümkün mertebe toplumsal sorunlardan kaçınmışlardır. Milli Edebiyat ile birlikte edebiyat 

artık aydın kesimin hayatını ele almaktan ziyade halka yönelmiştir. Yüzyıllardır yok sayılan Anadolu ve Anadolu halkı 

edebiyatın konusu olmaya başlamıştır. Özellikle Kurtuluş Savaşı ile birlikte Anadolu halkının göstermiş olduğu fedakarlık 

ve yeni devlet politikası edebiyat ile toplumu birleştirmiştir. Cumhuriyet ile birlikte edebiyatımız artık toplumun bir ifadesi 

konumuna ulaşmış ve toplumun yaşamış olduğu sıkıntılar güçlü bir şekilde dile getirilmiştir. Özellikle “Toplumcu 

Gerçekçi Yazarlar” edebiyatın toplumsal işlevi olduğunu savunmuş ve halkın sorunlarını dile getirmişlerdir. Bu bakımdan 

da toplumdaki değişime etkide bulunmuşlardır. 

 

Kuvvetli bir bağ içerisinde bulunan edebiyat ile toplum ilişkisini şu şekilde özetleyebiliriz: 

Edebiyat diğer sanat dalları gibi toplumsaldır. 

Toplumun her türlü özelliği edebiyata sirayet eder. 

Toplumdan uzaklaşmış bir edebiyatın varlığı mümkün değildir. 

Aynı zamanda edebiyat toplumun ifadesidir, aynasıdır. 

Toplumsal bir işlevi ve sorumluluğu bulunduğundan edebiyat toplumun sorunlarını dile getirir. 



4 
 

Toplumdaki değişimin günümüzde en önemli etkin ögelerinden biridir edebiyat. 

Bireysel olarak ele aldığımızda insanlarda yeni fikirler oluşturabilmenin de güçlü bir unsurudur. 

Bir ulusun yaşamında, tarih boyunca birtakım düşünce akımları görülebilir. Bu düşünce akımları ulusun yaşayış biçimini 

ve devlet yapısını derinden etkiler. Bu etkilenme doğal olarak edebî eserlere de yansır. 

Osmanlı Devleti’nin son zamanlarında, azınlıklar 1789 Fransız İhtilali’yle ortaya çıkan ulusçuluk düşüncelerinden 

etkilenerek bağımsızlıklarını ilan etmeye başlarlar. Osmanlı Devleti’nin dağılmaması için aydınlar, devlet adamları, şair ve 

yazarlar birtakım çözüm yolları ararlar. Bu arayışlar çeşitli akımları doğurur: Osmanlıcılık, Türkçülük, Batıcılık gibi. 

Batılı bilim adamları XVIII. yüzyıldan itibaren Türklük araştırmalarına girişirler. Eski Türklerin tarihi, dini, soyu, sanatı  

hakkında buldukları bilgiler yayımlanır. Göktürk Yazıtları okunur, çeşitli sözlükler hazırlanır. 

Batılı bilginlerin araştırmaları 1870 yıllarından sonra edebiyatçılarımızın ve tarihçilerimizin de dikkatini çeker. Türk 

tarihine, Türkçeye ve Türk soyuna karşı bir ilgi uyanır. Bu ilgi sonucunda Türkçülük akımı doğar. Başlangıçtan beri 

Türkçülük üç dalda kendini gösterir: Dilde Türkçülük, Soyda Türkçülük, Tarihte Türkçülük. 

 

 
     Toplumda meydana gelen bu tür siyasi düşünceler, toplumsal değişmeler, yeni ortaya atılan bilimsel görüşler; resim, 

müzik, mimari gibi güzel sanatlarda meydana gelen yenilikler yaşamın bir parçası olarak edebiyata da yansır, edebî 

akımların doğmasına neden olur. Belli bir dönemde, ortak bir düşünce ve sanat amacıyla toplanan şair ve yazarların 

birbirlerininkine az çok benzer eser vermeleriyle oluşan bu hareketlere edebî akım adını veriyoruz. 

     Özellikle batı düşüncesinde görülen sürekli değişmeler edebî akımların ortaya çıkmasına yol açmış ve pek çok ulusun 

edebiyatını da etkilemiştir. 

Türk edebiyatını da etkilemiş olan batı edebiyatlarındaki belli başlı edebî akımlar şunlardır: klasisizm, romantizm, realizm, 

natüralizm, parnasizm, sembolizm, sürrealizm vb. 
 

 

Dil Bilgisi: İmla ve Noktalama 

Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 

İMLA VE NOKTALAMA 

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: 
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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) 

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, 

http://tdk.org.tr/
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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) 

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: 



7 
 

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: 

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: 

http://tdk.org.tr/
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—      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!.. 

— 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) 
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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- 

      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 
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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) 

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: 

http://tdk.gov.tr/
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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. 

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 
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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 

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. 

 

 

 

 



13 
 

 

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... 

 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... 
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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) 

 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.” 
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 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...” 

 “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. 
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“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 

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?” 

1. Cumhuriyet Dönemi’nde (1923-1940) yazılmış iki hikâye örneği  

2. Cumhuriyet Dönemi’nde (1940-1960) yazılmış üç hikâye örneği  

 

Hikâye (öykü), yaşanmış veya yaşanabilir bir olayı veya durumu, kişiyi, yer ve zaman belirterek 

anlatan edebî bir türdür. Kişi, olay veya durum, yer (çevre, mekân) ve zaman olmak üzere dört yapı 

unsurundan oluşur. Ayrıca her hikâyede bir anlatıcı vardır. Anlatıcı, belirli bir bakış açısıyla olay veya 

durumu aktarır. Bir çatışma üzerinde şekillenen hikâyede olay sayısı azdır ve kişi kadrosu dardır. “İç 

konuşma”, “iç çözümleme”, “bilinç akışı” gibi anlatım teknikleri kullanılabilir. 

Hikâyede insan ve toplum hayatının en önemli, etkili olayları veya durumları ele alınır; okurda zevk 

ve heyecan uyandırmak amaçlanır. 

Hikâye türü, tarihî süreç içinde olaya dayalı bir tür olarak gelişmiştir. Herhangi bir olayın belli bir 

düzen içinde merak unsuruyla ele alındığı bu hikâye tarzına “olay hikâyesi” denir. Olayı arka planda 

tutarak yaşamın belli bir kesitini ele alan hikâye türüne ise “durum hikâyesi” denir. 

Dünya edebiyatında hikâye türünün ilk örneği, İtalyan yazar Boccaccio’nun (Bokaçyo) Decameron 
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Hikâyeleri (Dekameron) kabul edilir. 18. yüzyılda Voltaire (Volter), hikâye türünde eserler vermiştir. 

19. yüzyılda romantizm ve realizm akımlarının etkisiyle de Batı’da hikâye türü karakteristik özelliklerine 

ulaşmıştır. Alphonse Daudet (Alfons Dode), Guy de Maupassant (Giy di Mupason) gibi sanatçılar 

bu türde eser veren sanatçılardır. Guy de Maupassant klasik hikâye türünün temsilcisidir. Rus yazar 

Anton Pavloviç Çehov (Anton Pavloviç Çehov) ise durum hikâyesinin temsilcisidir. 

Edebiyatımızda destan, masal, halk hikâyesi, meddah hikâyeleri, mesneviler hikâyeciliğimizin ilk 

örnekleri olarak verilebilir. Batılı tarzda ilk hikâye örnekleri edebiyatımızda Tanzimat Dönemi’nden 

itibaren verilmeye başlanmıştır. Tanzimat’tan sonra Edebiyatı Cedide Dönemi’nde de tekniğin güçlü 

olduğu hikâyeler yazılmıştır. Millî Edebiyat Dönemi’nde ise sanatçılar millî kaynaklara yönelmişler; 

millî tarihi, Anadolu’nun sosyal hayatından konuları hikâyelerde ele almışlardır.

CUMHURİYET DÖNEMİ’NDE (1923 - 1940) HİKÂYE 

 

1923 - 1940 yıllarında hikâye yazarlarımız gözleme dayalı gerçekçiliğe yönelmişlerdir. Hikâye bu 

dönemde bağımsız bir tür olarak görülmüş, olay hikâyesi tarzında hikâyelerin yanında Memduh Şevket 

Esendal’la başlayan ve Sait Faik Abasıyanık’la devam eden durum hikâyeleri yazılmaya başlanmıştır. 

Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Reşat Nuri Güntekin gibi Cumhuriyet Dönemi’nin 

ilk yıllarının roman yazarları, hikâye türünde de eserler yazmışlardır. Ancak dönemin ilk 

yıllarında hikâye türüne daha çok ağırlık veren yazar, Reşat Nuri Güntekin’dir. Reşat Nuri’yi izleyerek 

ilk hikâye kitaplarını 1923 - 1940 yıllarında yayımlayan yazarlar Kenan Hulusi Koray, Sadri Ertem, 

Sabahattin Ali ve Sait Faik Abasıyanık’tır. Bu dönemde sanatın toplum üzerinde bir işlevinin olması 

gerektiği düşüncesi egemen olmaya başlamıştır. Bu anlayışla da hikâyeler yazılmaya başlanmıştır. 

1923 - 1940 yıllarında yazarlarımız, gözleme dayalı gerçekçilikle eserler yazmışlardır. Bir yandan klasik 

hikâye yazma yönteminin gelişmesi öte yandan Sait Faik’le durum hikâyesinin yaygınlaşmaya başlaması, 

hikâye yazma yönteminde yapılan değişiklikte ilk adımlar olarak bu dönemde önem taşır. 

 

 

OLAY HİKÂYESİ 

Olay hikâyesi, bir olay çevresinde gelişen ve sonuçlanan hikâyelerdir. Bu hikâye türünde ana olay 

“serim, düğüm, çözüm” bölümleriyle anlatılır. Olay örgüsü hikâyenin en önemli yapı unsurudur. Kişiler bu 

olayın çevresinde kurgulanır. Olay hikâyesinde çatışma ön plandadır. Hikâye sürekli bir aksiyon (hareketlilik) 

içerir. Mekânla kişiler arasında güçlü bir ilişki vardır. Kişi ile kişinin yaşadığı çevre bütünlük gösterir. 

Gamsız’ın Ölümü hikâyesi, bütün özellikleriyle bir olay hikâyesi örneğidir. Bir köpeğin başından geçen 

bir olay, birden fazla etkili çatışmayla okura sunulmuş, hikâyenin sonunda da düğüm çözümlenmiştir. 

Ayrıntının önemsendiği bu hikâye türünün ilk önemli örneklerini Fransız yazar Maupassant verdiği 

için bu tarz hikâyeye “Maupassant tarzı hikâye” de denir. Ayrıca bu tarz hikâyeye “klasik hikâye” 

de denir. Bizim edebiyatımızda Ömer Seyfettin, Reşat Nuri Güntekin, Refik Halit Karay gibi birçok 

yazar bu tarz hikâyelerle tanınmıştır. 

 

DURUM HÎKAYESİ 

Durum hikâyesi, yaşamın veya insan davranışlarının bir kesitini veren hikâyelerdir. Bu hikâye türünde 

büyük olaylar anlatılmaz. Olay basitleştirilir veya olaya çok önceden olmuş izlenimi verilir. Hikâyenin 

merkezi olay değil olayın çevresindeki durum ve duygulardır. Olaydan çok psikolojik tahlillere 

yer verilir. Amaç, okurda bir izlenim uyandırmaktır. Kişiler fazla idealize edilmez. Mekân tasvirlerine 

ağırlık verilmez. Bir girişe ihtiyaç duyulmadan doğrudan durum (kesit) anlatılır, sonuç bölümüne de 

genellikle yer verilmez. Okuduğunuz hikâyede Sait Faik, okura bir sonuç sunmamıştır. Yazar böylelikle 

herkeste farklı bir çağrışım uyandırmayı amaçlamıştır. 

Rus yazar Çehov bu hikâye türünde ilk eserleri verdiği için bu tarz hikâyeye “Çehov tarzı hikâye” de 

denir. Ayrıca bu tür hikâyeye “kesit hikâyesi” de denir. Bizim edebiyatımızda Memduh Şevket Esendal, 

Sait Faik Abasıyanık, Cevat Şakir Kabaağaçlı, Tarık Buğra gibi birçok yazar bu tarz hikâyelerle 

tanınmıştır. 

 

BEN MERKEZLİ HİKAYE 

Durum hikâyesine benzer ama kahramanın daha çok kendi ruh durumu ve hayal dünyasını yansıttığı hikâyelere ben 

merkezli hikâye” adı verilir. Bu hikâyelerde olaylar kahraman anlatıcı bakış açısıyla aktarılır. Hikâyenin ana kahramanı 

yazardır. Yazar, yaşadığı olayları kendini hikayenin merkezine koyarak, kendisini birey olarak aktarır. Bu hikaye çeşidinde 

yazar, gözlemlerden ve olaylardan hareket ederek bireysel depresyon ve çıkmazlara yönelir. Bu nedenle bu hikâyelere 

“bireyi birey olarak inceleyen hikâyeler” de denir. Hikâye karakteri dış dünyayı içinde olduğu ruh durumuna göre algılar 

ve anlatır. Hikâye kahramanı genellikle hayal dünyasına sığınır. İlk defa batıda ortaya bu tarz hikayenin ilk temsilcisi 

Franz Kafka’dır. 

Ben merkezli öykünün Türk edebiyatında başlatan isim Haldun Taner’dir. Bilge Karasu, Oğuz Atay ve Nezihe Meriç de 

bireyi birey olarak ele alan (ben merkezli) hikâyeleri bulunan yazarlardır. 
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HALK HİKAYESİ  
Gerçek ya da gerçeğe yakın olayların anlatıldığı uzun soluklu anlatım türüdür. Geleneksel bir içeriği olan, kuşaktan kuşağa 

sözlü olarak aktarılan öykülerdir. Genellikle sevgi ve kahramanlık konularını işler. Kişiler gerçek yaşama uygundur. Bu 

kişilerin olağanüstü özellikleri oldukça sınırlıdır. Halk hikâyeleri, diğer insanlara göre daha kültürlü kişiler tarafından 

anlatılır. Nesir nazım karışımı bir anlatım kullanılır. Kerem ile Aslı, Ferhat ile Şirin ünlü halk hikâyelerindendir. 

Destanların, zaman içerisinde biçim ve öz değişikliğine uğramasıyla oluşan ürünlerdir. Halk hikâyelerinde olağanüstü 

unsurlar azalmış, kişiler ve olaylar doğal boyutlarına gelmiştir. Halk hikâyeleri ilahi bakış açısı ile oluşturulur. Yani 

hikâyelerin anlatıcısı her şeyi bilmektedir. Bu hikâyelerin metinleri kurmacadır ve bu metinlerde dil şiirsel işleviyle 

kullanılmıştır. 

 

1940 - 1960 YILLARI CUMHURİYET DÖNEMİ’NDE HİKÂYE 

1940 - 1960 yılları Cumhuriyet Dönemi’nde ele alınan konuların çeşitliliği artmış, daha çok gözleme 

dayanan gerçekçi hikâyeler yazılmıştır. Anadolu’ya, halkın yaşamına ağırlık verilmeye başlanmıştır. 

Bu dönemin hikâyelerinde “millî–dinî duyarlılık”, “toplumcu–gerçekçi anlayış” ve “bireyin iç dünyasını 

esas alan anlayış” gibi bazı eğilimler görülmektedir. 

1940’lı yıllarda Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Anadolu’nun durumu, İkinci Dünya Savaşı sonrası 

toplumsal sorunlar hikâyelerde işlenmiştir. Bu dönemde Aka Gündüz, Bahaeddin Özkişi gibi sanatçılar 

millî–dinî duyarlılığı yansıtan hikâyeler yazmışlardır. Millî–dinî duyarlılığı yansıtan eğilimdeki yazarlar 

hikâyelerde Millî Mücadele, Doğu–Batı çatışması, ahlaki bozukluklar gibi konuları ele almışlardır. 

1950’li ve 1960’lı yıllarda daha çok yazar ve eser ortaya çıkmıştır. Memur, işçi, köylü, kasabalı ve 

şehirlerin kenar mahallelerindeki insanların sorunları toplumcu–gerçekçi yönelimle hikâyelerde işlenmiştir. 

Sadri Ertem, Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Kemal Tahir, Fakir Baykurt, Samim Kocagöz, Talip 

Apaydın gibi yazarlar bu yönelime bağlı eserler vermişlerdir. 

Sonraki zaman dilimlerinde insanın yaşam kavgası, kadının toplumdaki yeri ve çocuklar önem kazanmaya 

başlamış; Peyami Safa, Memduh Şevket Esendal, Tarık Buğra, Cevat Şakir Kabaağaçlı, Sabahattin 

Kudret Aksal gibi yazarlar bireyin iç dünyasını esas alan anlayışla insan gerçekliğini psikolojik 

yönüyle yansıtan hikâyeler yazmışlardır. 

 

HİKÂYEDE ANLATIM TEKNİKLERİ 

1. İç Konuşma: Hikâyede kişinin kendi kendine içinden konuşmasıdır. Bu teknikte anlatıcı devreden 

çıkar. Okurla kahraman baş başa kalır; okur, kahramanın iç dünyasına girer. Okur, kahramanın iç 

dünyası ve düşünceleri hakkında bilgilenir. Konuşma cümlelerine sıklıkla yer verilir. Feyza Hepçilingirler’in 

Eski Bir Balerin adlı kitabındaki Er Mektubu Görülmüştür hikâyesinden alınan aşağıdaki parçada 

kahraman, iç konuşma tekniği ile duygu ve düşüncelerini doğrudan okura iletmiştir. 

“Her zaman beklediğim büyülü gücü yarattı bu dörtlük. Aldı, götürdü beni, yemyeşil bir çayırın 

ortasına bırakıverdi. Altımda ebemgümeçleri, hışır hışır kırılıyor. Elimde yapraklı, tomurlu, top top 

beyaz çiçekli bir dal. Küçücük ninelerin oluşturduğu çiçek yumakları. Bütün özlemlerimle birleşip 

ak bir çiçek topu olan bu dal sensin. Evim var sende; anam, babam, doğmamış çocuğum var.” 

2. İç Çözümleme: Hikâyede kişinin duygu ve düşüncelerinin yazar / anlatıcı tarafından anlatılmasıdır. 

Anlatıcı, hikâyede kahramanın aklından geçenleri sanki onun karşısında durup da okuyormuş 

gibi verir. İç çözümlemede anlatıcı devreden çıkmaz. Adalet Ağaoğlu’nun Karanfilsiz hikâyesinden 

alınan aşağıdaki parçada anlatıcı, kahramanın aklından geçenleri anlatarak iç çözümleme yapmıştır. 

“İlkin şaşırdı. Onun kasa yapımındaki yorgunluğunu şuradaki serin sularla giderdiğini, içini 

dışını yıkadığını sanmıştı. Derken ürktü, yüzüne bakmadı onun. Direndi. Karanfillerinden birini 

kulak ardından çekip resimli tahtanın üst başına kondurdu.” 

3. Bilinç Akışı: Bu teknik, kişilerin iç dünyalarını aracısız olarak okura iletme olanağı sağlar. Bireyin 

duygu ve düşünceleri doğal biçimde yansıtılır. Kahramanın duygu ve düşünce dünyası düzensiz bir 

şekilde verilir. Anlatım, çağrışımlara dayalıdır. Bilinç akışında bireyin zihninden geçenler, birbirinden 

bağımsız cümlelerle âdeta bir sayıklamayı andırır biçimde sergilenir. Duygu ve düşünceler art arda 

sıralanır. Düşüncelerde mantıksal bir bağ yoktur. Sait Faik Abasıyanık’ın Hallaç hikâyesinden alınan 

aşağıdaki parçada kahramanın düşünceleri akıp gitmektedir ve düşünceler arasında mantıksal bir bağ 

yoktur. Çağrışım ve imgelere dayalı bir anlatım vardır. 

“O gün ne güzel bir gündü! Deniz ne serindi! Ne güler yüzlüydü sandallar, çocuklar, kadınlar! 

Dünya yüzünde bir tek kötü lakırdı, kötü hareket, kötü düşünce o gün için -o günün başı 

için- insan elinden, insan dilinden, insan kafasından çıkmamış gibi bir akşam oldu. Ben her 

zamanki gibi kimsesiz, pazarımı bitirmiştim. Hayatımdan memnundum. Her şey ışıl ışıldı. Her 

şey mavi, akşama doğru kırmızı, sonra lâcivert oldu. 

Bugün kimse ölmesindi. Bugün döğüş edilmesin, bugün kimse ağlamasındı. Akşama doğru 

vapur iskelesine gittim. Daha vapura vakit vardı. İki çocuk iskelenin parmaklıklarında cambazlık 

yapıyor, bir adamla mini mini bir kız çocuğu elleri balık pulu içinde, balık avlıyorlardı. İskelenin 

iç çırpınmayan bina gölgeleri düşmüş denizi Monako Prensi’nin akvaryumu gibiydi. Köyden 

güneş çekilmişti. Onu tarifelerin asıldığı siyah tahtanın dibine çömelmiş gördüm. Yüzü kıpkırmızıydı. 
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Bugün iyi çalışmış olacaktı. Yüzünde, iskeleye inerkenki pembelik kalmamıştı. Çok 

kanlıydı. Mavi gözleri uçuk, korkuluydu. Yanında durdum.” 

 

ÇATIŞMA 

Çatışma; öyküleyici metinlerde (roman, hikâye, tiyatro, masal vb.) gerilimi sağlayan, olayların dayandığı 

asıl unsurdur. Eserin bütününde işlenen ve çoğunlukla zıtlıklara dayalı sorun veya sorunlardır. 

Birbirine karşıt unsurların, karakterlerin bir arada anlatılması, sergilenmesi ile oluşur. Kahramanların 

karşıt tavırları, duruşları; birbiriyle tezat teşkil eden mekânların yan yana, iç içe sergilenmesi; sunulan 

yaşam biçiminin iki zıt yüzü, çatışmayı oluşturan unsurlardır. 

 

AÇIK VE ÖRTÜK İLETİ 

Öğretici metinlerle edebî metinlerin iletileri birbirinden farklıdır. Öğretici metinlerde (makale, 

fıkra, röportaj vb.) ileti, tektir ve anlaşılırdır. Bu nedenle öğretici metinlerde ileti açıktır. “Teknoloji insan 

yaşamını kolaylaştırmaktadır.” cümlesinde ileti olan teknolojinin insan yaşamındaki olumlu etkisi, 

açık biçimde ifade edilmektedir. Edebî metinlerde ise ileti, kesin bir yargıya dönüştürülerek verilmez, 

metnin dokusuna sindirilir. Bu nedenle edebî metinlerin iletisi, örtük iletidir.“Ulusun, korkma! Nasıl 

böyle bir imanı boğar? / Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar.” dizelerinde tek diş olarak teknolojik 

güç verilmiş ve bu gücün bir inancı yok edemeyeceği örtük bir ileti biçiminde ortaya konmuştur. 

 

GERİYE DÖNÜŞ 

Geriye dönüş, kronolojik bir biçimde gelişen olay örgüsünde geçmişe yönelik bilgi vermek amacıyla 

kullanılan bir anlatım tekniğidir. Hikâyede olaylar belli düzende ilerlerken zaman durdurularak 

geçmişteki zamana dönülür. Bu zaman diliminde oluşan olaylardan söz edilir. Bu teknikte amaç, olayların 

geçmişini aydınlatmak, hikâyedeki kişiler hakkında bilgi vermektir. 

 

Hikayenin Özellikleri 

1. Hikaye yaşanmış ya da yaşanması muhtemel olayları anlatır. 

2. Romanlara göre olaylar çok daha kısa anlatılır. 

3. Hikayelerin olay ve durum olmak üzere iki ayrı türü vardır. 

4. İlk hikaye örneği Boccaccio’nun  Decameron adlı eseridir. 

5. Türk edebiyatındaki ilk hikaye kitabı ise Ahmet Mithat Efendi’nin Letaif-i Rivayat’idir. 

6. Hikayeler dört yapı unsurundan oluşmaktadır: olay, kişi, zaman ve mekan. 

7. Romana göre kişi sayısı daha azdır. 

8. Hikayede plan şu şekildedir: serim, düğüm ve çözüm. 

Hikayenin Bölümleri 

Çoğu hikaye serim, düğüm ve çözüm bölümlerinden oluşmaktadır. Ancak bazı hikayelerde (Durum hikayelerinde) bu 

bölümlerin bulunma zorunluluğu olmamaktadır. Serim düğümünde olaylar başlatılır ve kişi, zaman, mekan hakkında kısa 

bilgiler verilir. Olayların, merakın ve heyecanın doruğa ulaştığı nokta ise düğüm bölümünde yer almaktadır. Olayların 

sonuçlandığı, okuyucunun kafasındaki merak duygusunun giderildiği yer ise çözüm bölümüdür. 

Hikayede Kullanılan Anlatım Biçimleri 

Hikayelerde birçok anlatım biçimi kullanılmakla birlikte en çok kullanılan anlatım biçimleri “Öyküleyici anlatım” ve 

“Betimleyici anlatım”dır. Bu anlatım türleri hakkında bilgi almak için aşağıda yer alan başlıklara tıklayabilirsiniz. 

 

 

 

Dil Bilgisi: Cümlenin Ögeleri 

Cümlenin Ögeleri: Metindeki cümlelerin ögelerini bulma ve işlevlerini belirleme 

Dil Bilgisi: İmla ve Noktalama 

Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 

 

1. Temel Ögeler (Yüklem, Özne)  

2. Yardımcı Ögeler (Nesne, Dolaylı Tümleç, Zarf Tümleci) 3. Ara söz 

Cümle, bir düşünceyi, bir dileği, bir haberi ya da duyguyu tam olarak anlatan, bir veya birden çok sözcükten oluşmuş 

anlatım birimidir. Cümle içindeki sözcüklerin tek başlarına ya da diğer sözcüklerle grup oluşturarak yaptıkları göreve de 

öge denir. 
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Cümlenin oluşumu için çekimli bir fiil ya da ek fiille  çekimlenmiş  isim soylu bir sözcük gerekir. Bu iki unsurdan birinin 

özelliklerine sahip bir sözcük, bir cümleyi oluşturmak için yeterlidir. 

Cümlenin öğeleri, temel ögeler, yardımcı ögeler ve ara sözler olmak üzere üç temel grupta incelenir: 

 

 

 

Cümlenin Ögeleri  

1. Temel Ögeler 

Bir düşünceyi, bir dilek ya da duyguyu söz veya yazı ile anlatabilmek için en az iki öge gereklidir. Bunlar yüklem ve 

öznedir. Bunlara cümlenin temel öğeleri denir. 

1.1. Yüklem (Fiil, Eylem) 

Cümledeki işi, hareketi, yargıyı bildiren çekimli unsura yüklem denir. Yükleme, cümlede yargı bildiren çekimli öge de 

diyebiliriz. Yüklem, yukarıda belirttiğimiz gibi, cümlenin temel ögesidir. Yani yüklem olmadan cümle de oluşmaz. 

Örnek(ler) 

» Ben işlerimi zamanında yaparım. 

cümlesinde “yapmak” sözcüğü, bir yargı taşıdığı için yüklemdir. 

» Buradaki evlerin hepsi çok güzeldi. 

cümlesinde “güzeldi” sözcüğü bağımsız bir yargıyı sonuca bağladığı için yüklemdir. 

» Komşu, komşunun külüne muhtaçtır. 

cümlesinde ise “muhtaç” ismi, ek eylemin geniş zamanı ile çekimlenerek yüklem görevini üstlenmiştir. 

 NOT  Yüklemi bulmak için herhangi bir soru yoktur. Fiiller ya da isim soylu sözcükler çekimlenerek bu görevi üstlenir. 

Yüklem bir sözcükten oluşabileceği gibi sözcük grubundan da oluşabilir. 

Örnek(ler) 

» Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. 

cümlesinde “üstündeki kandır” sıfat tamlaması, 

» Kadın, çocuğunu çok merak ediyordu. 

cümlesinde “merak ediyordu” birleşik eylemi, 

» Babamın çantası, arabanın bagajındaymış. 

cümlesinde “arabanın bagajındaymış” isim tamlaması yüklem görevinde kullanılmıştır. 

1.2. Özne 

Yüklemin bildirdiği iş, oluş ya da durumu yapan veya cümledeki olanı karşılayan ögeye özne denir. Özne, cümlenin temel 

öğesidir; ancak her cümlede bulunmak zorunda değildir. 

Özne, fiil cümlelerinde işi yapandır. İsim cümlelerinde bir eylem bulunmadığı için özne, yüklemin bildirdiği durumda 

olandır. Özne, yükleme sorulan “kim, ne?” soruları ile bulunur. Ancak özellikle “ne” sorusu, nesneyi bulmak için de 

sorulduğundan, özne sorusunu yükleme “yapan kim, olan ne?” biçimlerinde sormamız daha doğru olur. 

Örnek(ler) 

» Çocuklar bahçede neşeyle koşuyor. (koşan kim?/ kim koşuyor?) 

cümlesinde “koşma” eylemini gerçekleştiren “çocuklar”dır. Bunu yükleme sorduğumuz “koşan kim?” sorusu ile 

bulabiliyoruz. 

» Bugün hava çok güzeldi. (güzel olan ne?) 

cümlesinde özneyi bulmak için sorumuzu yüklemle birlikte sorarız: “Güzel olan ne?” Cevap durumundaki “hava” 

sözcüğü özne görevindedir. 

 >  Özne; gerçek özne, gizli özne ve sözde özne olmak üzere üç grupta incelenir: 

1.2.1. Gerçek (Açık) Özne 

Yüklemin bildirdiği yargıyı gerçekleştiren ya da yargının konusu olan varlığın cümlede açıkça ifade edildiği öznedir. 

Örnek(ler) 

» Bu konuyu bize Aydın anlatacak. (anlatacak olan kim?/ kim anlatacak?) 

cümlesinde “Aydın” öznedir. Çünkü yüklemde bildirilen “anlatma” işini yapan durumundadır. 

 1.2.2. Gizli Özne 

Cümlede bir sözcük olarak bulunmayan, yüklemin çekiminden anlaşılan öznelere gizli özne denir. 

Örnek(ler) 

» Bu konuyu size anlatacağım. (anlatacak olan kim?/ kim anlatacak?) 

cümlesinin yüklemi “anlatacağım” sözüdür. Özneyi bulmak için “anlatacak olan kim?” diye soruyoruz, “Ben” cevabı 

alıyoruz; ancak bu söz cümlede yok, biz bunu yüklemin bildirdiği şahıstan çıkarıyoruz. Öyleyse bu cümlenin öznesi gizli 

öznedir. 
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» Dün akşam çok eğlendik. (eğlenen kim? → biz → gizli özne) 

» Bize soğuk davranıyor. ( soğuk davranan kim? → o → gizli özne) 

1.2.3. Sözde Özne 

Eylemin kim tarafından yapıldığı belli olmayan cümlelerde işten etkilenen unsur özne kabul edilir. Böyle öznelere sözde 

özne denir. 

Örnek(ler) 

» Bu konu çok iyi anlaşıldı. 

cümlesinin yüklemi “anlaşıldı” sözüdür. Özneyi bulmak için “anlaşılan ne?” diye soruyoruz, “Bu konu” cevabı alıyoruz. 

“Bu konu” sözü burada özneymiş gibi gözükse de aslında işi yapan değil, işten etkilenen konumundadır. “anlaşılma” 

eyleminin kimin tarafından yapıldığı belli değildir, bu eylem sonucunda “bu konu”nun anlaşıldığı bellidir. Eylemin kimin 

tarafından yapıldığı belli olmadığı için “bu konu” özne olarak kabul edilmektedir. 

  NOT  Söz ya da söz öbekleri cümlede özne olabilir. Ad tamlaması, sıfat tamlaması özne olarak kullanılabilir. 

Örnek(ler) 

» Uzun boylu, genç biri kapıyı açtı. 

cümlesinde “uzun boylu genç biri” sıfat tamlaması özne durumundadır; çünkü “açtı” eylemini yapan kişidir. 

» Dolabın kapısı kilitliydi.. 

cümlesinde “dolabın kapısı” belirtili isim tamlaması özne göreviyle kullanılmıştır; çünkü özneyi bulmak için sorulan 

“kilitli olan ne” sorusuna “dolabın kapısı” ad tamlaması cevap vermektedir. 

2. Yardımcı Ögeler 

Cümlenin yardımcı öğeleri nesne, dolaylı tümleç (yer tamlayıcısı), zarf tümleci (zarf tamlayıcısı) ve edat tümlecidir. 

 

 

2.1. Nesne 

Nesne, cümlede öznenin yaptığı işten etkilenen öğedir. Nesne, sadece yüklemi geçişli olan fiil cümlelerinde vardır ve 

yükleme sorulan “ne, neyi, kimi?” sorularıyla bulunur. 

Örnek(ler) 

» Bugün seni çok aradım. (kimi aradım?) 

cümlesinde yükleme sorulan “kimi?” sorusuna cevap veren “seni” sözcüğü nesnedir. 

» Fuardan kardeşime kitap aldım. (ne aldım?) 

cümlesinde “ne” sorusuna cevap veren “kitap” sözcüğü nesnedir. 

 >  Nesneyi belirtili nesne ve belirtisiz nesne olmak üzere iki grupta incelemek mümkündür: 

2.1.1. Belirtili Nesne 

Yükleme sorulan “neyi, kimi?” sorularına cevap veren sözcük ya da sözcük gruplarıdır. Belirtili nesne durumundaki 

sözcük ya da sözcükler yükleme belirtme hâl ekiyle (-i) bağlanır. 

Örnek(ler) 

»Bu maçı mutlaka izlemeliyim. (neyi izlemeliyim?) (belirtili nesne) 

cümlesinde “neyi” sorusuna cevap veren “bu maçı” sözü belirtili nesne olarak kullanılmıştır. 

 2.1.2. Belirtisiz Nesne 

“-i” belirtme hâl ekini almayan ve özneyi bulduktan sonra yükleme sorulan “ne?” sorusuna cevap veren sözcükler, 

belirtisiz nesne olur. 

Örnek(ler) 

» Adam bir çuval taşıyordu? (ne taşıyordu?) (belirtisiz nesne) 

cümlesinde yükleme sorulan “ne” sorusuna “bir çuval” cevabını alıyoruz. Bu sözcük yalın olarak kullanıldığından yani 

belirtme hâli eki almadığından belirtisiz nesnedir. 

  NOT  Cümlenin öğeleri bulunurken özne ve nesneyi karıştırmamak için önce yüklemi, sonra özneyi, daha sonra da 

nesneyi bulmalıyız. 

Örnek(ler) 

» Kalemi dün akşam kaybolmuş. 

özne                               yüklem 

cümlesinde özneyi bulmadan “Neyi kaybolmuş?” sorusunu sorar ve “kalemi” sözcüğüne nesne dersek yanılmış oluruz. 

Çünkü önce özneyi bulmalıyız. Buna göre “Kaybolan ne?” sorusunu sorduğumuzda “kalemi (Onun)” cevabını alırız. 

Demek ki “kalemi” sözcüğü nesne değil, öznedir. 

 Dolaylı Tümleç, yüklemi yer anlamıyla tamamlayan ögedir. 

2.2. Dolaylı Tümleç (Yer Tamlayıcısı) 
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Cümlede yaklaşma, bulunma, uzaklaşma bildiren, yüklemi yer anlamıyla tamamlayan öğedir. Yer tamlayıcısı “-e, -de, -

den” ekleriyle oluşan sözcük veya sözcük gruplarıdır. Dolaylı tümleç, yükleme sorulan “kime, kimde, kimden; nereye, 

nerede, nereden; neye, neyde, neyden?” gibi sorularla bulunur. 

  

Örnek(ler) 

» Baş ucumdaki lâmbayı yakıp, saate baktım. (neye baktım?) (yer tamlayıcısı) 

cümlesinde yükleme sorulan “neye” sorusuna cevap veren “saate” sözcüğü dolaylı tümleçtir. 

» Seninle evde konuşacağım. (nerede konuşacağım?) (dolaylı tümleç / yer tamlayıcısı) 

cümlesinde yükleme sorulan “nerede” sorusuna cevap veren “evde” sözcüğü dolaylı tümleç görevindedir. 

 NOT  İsmin “-e, -de, -den” hâl eklerini alan her sözcük cümlede dolaylı tümleç görevinde bulunmaz. Bu ekleri alan 

sözcükler, cümlede zaman veya durum bildirirse, zarf tümleci olur. 

Örnek(ler) 

» Tam iki saat ayakta bekledik.”  (zarf tümleci) 

» Unutma, akşama seninle buluşacağız.” (zarf tümleci) 

Yukarıdaki cümlelerde “ayakta ve akşama” sözleri zarf tümleci görevindedir. Bunu yükleme sorduğumuz sorulardan da 

anlayabiliriz. Birinci cümlede hâl ekini alan sözcük “nasıl”, ikinci ve üçüncü cümledeki sözcükler ise “ne zaman” 

sorularına cevap vermektedir. 

2.3. Zarf Tümleci (Zarf Tamlayıcısı) 

Yön, zaman, tarz, sebep, miktar, vasıta ve şart bildirerek yüklemi tamamlayan ve yükleme sorulan “ne zaman, nasıl, niçin, 

niye, neden, ne kadar, ne şekilde?” gibi sorulara cevap veren söz ya da söz öbekleri cümlede zarf tümleci (zarf tamlayıcısı) 

olarak kullanılır. 

Örnek(ler) 

» Batuhan bugün derse gelmedi. (ne zaman gelmedi?) (zarf tümleci) 

cümlesinde yükleme sorulan “ne zaman” sorusuna cevap veren “bugün” sözü zaman bildiren zarf tümlecidir. 

» Tuğçe derslerine çok çalışırdı. (ne kadar çalışırdı?) (zarf tümleci) 

cümlesinde yükleme sorulan “ne kadar” sorusuna cevap veren “çok” sözcüğü miktar bildiren zarf tümleci görevinde 

kullanılmıştır. 

 NOT  Aşağı, yukarı, içeri, dışarı, ileri, geri vb.” sözcükler, yalın halde kullanıldığında zarf tümlecidir. Ancak bu 

sözcükler isimlere eklenen hâl eklerini aldıklarında zarf tümleci olmaz, cümlenin farklı bir ögesi olur. 

Örnek(ler) 

» Ahmet, dışarıya çıkmıştı. (nereye çıkmıştı?) (dolaylı tümleç / yer tamlayıcısı) 

cümlesinde “Nereye çıkmıştı?” sorusuna cevap veren “dışarıya” sözcüğü “-e” hal eki aldığı için dolaylı tümleçtir. 

» Görevli, içeriyi kontrol etti. (nereyi kontrol etti?) (nesne) 

cümlesinde “Nereyi kontrol etti?” sorusuna cevap veren “içeriyi” sözü hal eki aldığı için nesne görevindedir. 

» Aşağı bakma sakın. 

cümlesinde “Nereye bakma?” sorusuna cevap veren “aşağı” sözü hal eki almadan yön bildirdiği için zarf tümlecidir. 

2.3.1. Edat Tümleci 

Yüklemin ne ile (hangi araçla), kimin ile, hangi amaçla, yapıldığını gösteren söz öbeklerine edat tümleci denir. Yükleme 

sorulan “ne ile, ne için, kiminle, kimin için?” sorularıyla bulunur. 

 

Edat tümleci olarak adlandırılan tümleçler de birer zarf tümlecidir. Çıkmış sorularda, seçeneklerde bile olsa, edat 

tümleci adının geçtiği görülmemiştir. Ancak bazı soruların çözümünde yardımcı olduğu söylenebilir. Eğer seçeneklerde 

“edat tümleci” adı geçmiyorsa, siz “edat tümleci” olarak gördüğünüz söz öbeklerine zarf tümleci de diyebilirsiniz. 

Örnek(ler) 

» O, bütün yazılarını, dolma kalemle yazar. (ne ile yazar?) 

» Bu araştırmayı arkadaşlarıyla yapmış. (kiminle yapmış?) 

» Bu yemekleri sizin için hazırladım.(kimin için?) 

3. Ara Söz 

Herhangi bir ögenin açıklayıcısı olarak cümleye giren, iki virgül veya iki kısa çizgi arasında yer alan, cümleden 

çıkarıldığında cümlenin anlamında herhangi bir daralmaya yol açmayan, bazen bağımsız olarak da cümleye girebilen 

sözcük ya da sözcük gruplarına ara söz denir. 

Örnek(ler) 

» Dil, insanın en güçlü silahı, konuştukça etkisini gösterir. 

» İzmir’e, doğduğu kente, gidiyordu. 

» Yaşlı adam onu, kara kuru çocuğu, bağrına bastı. 
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Yukarıdaki cümlelerde ara söz, cümlenin sırasıyla “özne, dolaylı tümleç, nesne” gibi öğelerini oluşturmuştur. 

» Ülkenize, Belçika’ya, bizi de davet eder misiniz? 

» Dünyanın en yüksek noktasına, Everest’e, bir Türk sporcu da tırmandı. 

cümlelerinde “Belçika” ve “Everest’e” sözleri ara sözdür ve dolaylı tümleçlerin açıklayıcısı olarak kullanılmıştır. 

 NOT  Ara söz, bir ögenin açıklayıcısı olarak kullanılmışsa, daima açıkladığı ögeden sonra gelir. Bir ögenin açıklayıcısı 

olarak kullanılmamışsa cümlede bağımsız olarak kullanılır ve cümle dışı unsur olarak kabul edilir. 

Örnek(ler) 

» O günün akşamı, sen de hatırlayacaksın, çay bahçesinde oturmuştuk. 

cümlesinde “sen de hatırlayacaksın” sözleri ara sözdür; ama herhangi bir ögenin açıklayıcısı olarak kullanılmamıştır 

dolayısıyla cümle dışı unsurdur. 

 

Şiir; vezin, kafiye, redif, ses tekrarı, nazım birimi, nazım biçimi gibi özelliklerin; edebî sanat, imge 

gibi unsurların tema ve konu çevresinde birleşmesiyle oluşan; duygu, düşünce ve hayali etkili biçimde 

anlatmayı sağlayan bir türdür.

Şiir; söyleyiş ve biçim yönünden tarih içinde farklı dönemlerde farklı özelliklere sahip olmuştur. 

11. yüzyıla kadar devam eden İslamiyet öncesi Türk şiiri, millî zevkin özelliklerini taşıyan bir şiirdir. 

Türklerin henüz edebî ürünlerini yazıya geçirmedikleri dönemlerde dilden dile aktardıkları destan, sagu, 

koşuklar dönemin başlıca ürünleridir. Millî zevki yansıtan bu ürünlerde yabancı kelimeler oldukça azdır, 

edebî bir üslup vardır. Yiğitlik, sevgi, hüzün gibi temalar şiirlerde yer almıştır. 

Türklerin İslamiyet’i benimsemeleriyle birlikte şiirimizin 11. yüzyılda yeni bir kimlik kazanıp 19. 

yüzyılın ortalarına kadar devam eden dönemine “İslami Dönem Türk Şiiri” denir. İslamiyet, yaşamın her 

alanına yeni anlayışlar getirirken edebiyatımıza da pek çok yenilik getirmiştir. İslam kültürünün etkisiyle 

oluşan bu dönemle birlikte edebiyatımız üç koldan gelişmiştir. İslam öncesi sözlü geleneğin devamı olan 

halk edebiyatı (âşık tarzı halk edebiyatı ve anonim halk edebiyatı), İslam kültürünün etkisiyle gelişen 

divan edebiyatı ve bu iki edebiyat arasındaki tasavvuf edebiyatıdır.

 

I. DÖNEM TANZİMAT ŞİİRİ 
 

19. yüzyıldan itibaren Batılı şiir anlayışları ve akımlarının etkisiyle şiirimizde yeni bir dönem başlamıştır. 

Tanzimat Dönemi adı verilen bu dönemde şiirde birçok yenilik görülmektedir. Dönemin ilk 

zamanlarında Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa gibi şairler şiire başlık vermişler, şiirde noktalama işaretlerini 

kullanmışlar ve şiire yeni içerikler getirmişlerdir. “Eşitlik, adalet, hukuk, millet” gibi temalarda 

şiirler yazmışlardır. 

Bu dönemde divan şiirinin şekil özelliklerine bağlı kalmışlar; konu, tema ve kavramlarda köklü 

değişiklikler yapmışlardır. Okuduğunuz şiirde divan şiirinin nazım biçimi, nazım birimi, aruz ölçüsü 

ve kafiye anlayışı görülmektedir fakat içerikte divan şiirinde olmayan konular ele alınmıştır. 

 

II. DÖNEM TANZİMAT ŞİİRİ 
 

I. Dönem Tanzimat sanatçıları şiiri, düşüncelerini topluma ulaştırmada bir araç olarak görmüşlerdir. 

Bu nedenle toplum için sanat anlayışına bağlıdırlar. II. Dönem Tanzimat sanatçıları ise edebiyatı güzel 

sanatların bir dalı olarak görmüşler, şiirde de estetik bir gaye gütmüşlerdir. Şiirde bireysel duyuş ve 

düşünüşleri ön plana çıkarmışlardır. Abdülhak Hamit Tarhan, Recaizade Mahmut Ekrem gibi şairler 

politikadan uzak durarak sanat için sanat anlayışıyla şiirler yazmışlardır. Yeni duyuş ve tarzlarla hareket 

etmişlerdir. Okuduğunuz bu şiirde şair, tabiatın insan ruhu üzerindeki derin etkisini ve tabiatın felsefi 
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boyutunu divan ve I. Dönem Tanzimat şiirinden oldukça farklı, yeni bir anlayışla ele almıştır. 

 

 

SERVETİFÜNUN DÖNEMİ’NİN ŞİİR ANLAYIŞI 

 

Recaizade Mahmut Ekrem’in yönlendirmesiyle Servet-i Fünun dergisi etrafında 1896’da toplanan 

Tevfik Fikret, Cenap Şahabettin gibi şairlerin ve Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf gibi yazarların 

oluşturduğu edebî topluluk olan Servetifünun’da toplumsal sorunlardan uzak durulmuş; bireyin iç 

dünyası, hayalleri ve özlemleri şiirlerde ele alınmıştır. 

1901’e kadar devam eden bu topluluk, Fransız şiirini örnek alarak şiirimize birçok yenilik kazandırmıştır. 

Şiirde konu bütünlüğünü sağlamışlardır. Türk şiirinde o güne kadar gelen beyit hâkimiyetini 

kırmışlardır. Okuduğunuz şiirde de görüldüğü gibi anlam bir dizeye sıkıştırılmamış, birden fazla dizeye 

yayılmıştır. Aruz kalıplarını kırmışlar, şiirin konusuna göre seçmişlerdir. Batı şiirinden sone, terza-rima 

gibi nazım biçimlerini alarak şiir yazmışlar; divan edebiyatının nazım biçimi olan müstezatı, serbest 

müstezata dönüştürmüşlerdir. Batı edebiyatı akımları olan parnasizm ve sembolizm akımlarından 

etkilenmişlerdir. 

Sadece şiirin değil kelimelerin de ahengine önem verdiklerinden şiirlerini ahenkli kelimelerden 

oluşturmaya çalışmışlardır. 

Şiirimizde kafiyenin kulağa hitap etmesi ilkesini benimsemişlerdir. 

Oldukça süslü ve ağır bir dil kullanmışlardır. Yeni hayalleri anlatan Arapça, Farsça tamlama ve 

ifadelere fazlaca yer vermişlerdir. Okuduğunuz şiirdeki “cûşiş-i ahzân”, “hayâlât-ı perişân” gibi tamlamalar 

yenidir. Şair, soyut unsurları somut unsurlarla bağdaştırarak duygularını belirgin kılmak için bu 

yönteme başvurmuştur. 

Bu topluluğa “yenilikçi edebiyat” anlamına gelen Edebiyatıcedide de denir. 

 

SERVETİFÜNUN ŞİİRİNDE PARNASİZMİN ETKİSİ 
 

Servetifünun sanatçıları parnasizmin şiir anlayışını eserlerinde uygulamıştır. Parnasiyenlere göre 

şiirde biçim, mimari eserlerde olduğu gibi bütünlük içinde olmalıdır. Ölçü, kafiye uyumu, dize kümelenişi 

gibi biçimsel açılardan şiirin kusursuzluğunu ve mükemmelliğini amaçlarlar. Şiirde bir bütünlük 

sağlamaya çalışırlar. Tabiatın güzelliklerini aşırı duygusallığa girmeden ele alırlar. Okuduğunuz şiirde 

şairin amacı, güzel ve büyük bir eser yaratmaktır. Şair, tabiatın güzelliklerini etkili bir biçimde tasvir 

etmiştir. 

 

SEMBOLİZM AKIMININ SERVETİFÜNUN ŞİİRİNE ETKİSİ 
 

Sembolist sanatçılara göre somut varlıklar, dış dünya ile insanın duyuları arasında köprü kurmaya 

yarayan birer simgedir. Onlara göre dış dünya ancak insanın algılayış biçimiyle var olur. Servetifünun 

şairleri sembolizm akımından da etkilenmişlerdir. Semboller aracılığıyla dış çevrenin insan üzerindeki 

etkilerini ve izlenimlerini anlatmışlardır. Şiiri sessiz bir müzik olarak tanımlamışlar ve müziği şiirin 

amacı durumuna getirmişlerdir. 

Onlara göre şiir; bir şey anlatmak için yazılmaz, düşüncelere değil duygulara seslenir. Şiirde anlamı 

kapalı tutmuşlar ve böylece herkes şiiri kendine göre yorumlamıştır. Kelimenin anlamına değil musiki 

değerine önem vermişlerdir. Anlam kapalılığı ve farklı çağrışımlar yaratabilmek için mecaz ve istiareden 

fazlaca yararlanmışlardır. Böyle olduğu için dilleri de ağırdır. 

Gerçeklerden kaçma, hayale sığınma, çirkinlikleri ve kötülükleri hayal aracılığıyla güzelleştirme 

belirgin özelliklerindendir. Karamsarlık, şairlerde görülen ortak bir yöndür. 

 

FECRİATİ TOPLULUĞU 
 

Fecriati Topluluğu, Servetifünun Dönemi’ne tepki olarak doğmasına rağmen Servetifünun Dönemi’nin 

şiir anlayışını devam ettiren bir topluluktur. 

Servetifünun sanatçıları, 1901’de dağılmıştır. 1908’e kadar topluluk sanatçıları bir araya gelmemiş, 

değişik dergi ve gazetelerde edebî faaliyetlerini bireysel olarak devam ettirmişlerdir. Bu yıllarda yetişen 

genç sanatçılar, bir araya gelerek bir topluluk hâlinde çalışma ihtiyacı duymuşlardır. 2 Mart 1909’da 

aralarına bazı Servetifünun sanatçılarını da alarak toplanmışlar, topluluğa isim olarak “geleceğin ışığı” 

anlamına gelen “Fecriati”yi uygun görmüşlerdir. 24 Şubat 1910’da Servet-i Fünun dergisinde bir bildiri 

(beyanname) yayımlayarak sanat ve edebiyatla ilgili düşüncelerini “Sanat, şahsi ve muhteremdir.” 

ilkesine göre ortaya koymuşlardır. Bu beyanname, edebiyatımızda yayımlanan ilk beyannamedir. 

Ahmet Hâşim, Emin Bülent, Hamdullah Suphi, Refik Halit, Fuat Köprülü, Yakup Kadri, Faik Ali, 

İzzet Melih gibi sanatçılar, topluluğun üyeleridir. Topluluğun sanatçıları eleştirdikleri sanatçılardan 

daha iyi eserler ortaya koyamamışlar, sanatta bireysellikten uzaklaşamamışlardır. Dil ve üslup açısından 

Servetifünun’un devamı olmuşlardır. Bunda genç olmaları, ülkenin içinde bulunduğu koşullar ve etkili 

biçimde gelişen Millî Edebiyat akımının etkileri vardır. Topluluk 1912’de dağılmış, topluluğun üyeleri 
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farklı edebî yönelimlerle eserler vermeye devam etmişlerdir. 

 

SAF ŞİİR 

 

Saf şiir, Fransız şair Paul Valery’nin (Pol Valeri) şiirde dili her şeyin üstünde tutan görüşünden etkilenen 

ve divan şiirinin biçimci yapısından yararlanmaya çalışan Ahmet Hâşim, Yahya Kemal Beyatlı, 

Ahmet Hamdi Tanpınar gibi şairlerde görülen ortak bir zevk ve anlayıştır. Saf şiire “öz şiir” de denir. 

Bu anlayışa göre önemli olan, güzel şiir yazmaktır. “Şiir rahat yazılabilmeli ve dil, daima üstün tutulmalı.” 

ilkesini benimsemişlerdir. Şiirde belli bir fikri işlememişler, okurda estetik bir haz uyandırmayı 

amaçlamışlardır. Düşsel ögelere fazlaca yer vermişlerdir. Şiirlerde bireysellik ağır basar. Şiirsel musikiyi 

önemsemişler, imgelerle şiirde bir musiki oluşturmuşlardır. Anlaşılmak için değil hissedilmek için şiir 

yazmışlardır. 

Şiirde biçime çok önem vermişler; nazım birimi, kafiye, ölçü gibi şiir unsurlarını ustaca kullanarak 

kusursuz şiir oluşturmaya çalışmışlardır. Okuduğunuz şiirde oldukça etkili bir şekilde işlenmiş bir dil 

vardır. Şair; şiirin kafiye çeşidi, kafiye dizilişi, ölçü, nazım birimi gibi biçime dayalı tüm unsurlarında 

ustalıkla çalışmıştır. Seçilen kelimelerin çağrışımlarını, tema ve biçimsel özelliklerle birleştirerek şiirde 

müzikal bir söylem oluşturmuştur. Bu ayrıntılardan dolayı Kar Mûsikîleri şiiri, saf şiir anlayışına göre 

oluşturulmuş bir şiirdir. 

 

MİLLÎ EDEBİYAT DÖNEMİ ŞİİRİ 

 

Tanzimat Dönemi’nde Ahmet Vefik Paşa, Şemsettin Sami, Ali Suavi gibi sanatçılar, Türklük bilincine 

yönelerek milliyetçilik akımının hazırlayıcısı olmuşlardır. Bu dönemde dilin sadeleştirilmesine 

yönelik görüşler ortaya konmuş; Şinasi, Ahmet Mithat Efendi, Muallim Naci gibi sanatçılar nispeten 

sade bir dil kullansalar da önemli bir gelişme sağlanmamıştır. 

Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu siyasi, ekonomik durumlardan dolayı sanatçılar arasında 

Türkçülük düşüncesi yaygınlaşmaya başlamıştır. II. Meşrutiyet’ten sonra Türklerin tarih, dil ve edebiyatına 

yönelik araştırmalar başlamış; Türkçeyi sadeleştirme önemsenmiştir. 

1911’de Selanik’te Genç Kalemler dergisinin yayımlanması Millî Edebiyat akımının başlangıcı 

kabul edilse de Mehmet Emin Yurdakul’un akımın oluşmasında önemli bir yeri vardır. 

Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, Rıza Tevfik Bölükbaşı gibi şairler eserlerini sade bir Türkçeyle 

yazmışlar; şiirlerinde hece ölçüsünü kullanmışlardır. Millî kaynaklardan konularını almışlar, ülke 

meselelerine yer vermişlerdir. 

Beş Hececiler olarak da bilinen Faruk Nafiz Çamlıbel, Halit Fahri Ozansoy, Orhan Seyfi Orhon, 

Enis Behiç Koryürek, Yusuf Ziya Ortaç, bu dönemde ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında toplum gerçekleri 

ile millî his ve heyecanları şiirlerinde işlemişlerdir. 

 

 

MANZUME VE MANZUM HİKÂYE 

 

Nazımla yazılmış eserlere manzume veya manzum eser denir. Gerçekte olmuş veya olması muhtemel 

olayların şiir biçiminde yazıldığı hikâyelere ise manzum hikâye denir. Manzum hikâye; sosyal, 

ahlaki bir olayın veya durumun daha etkili anlatılmasını sağlayan bir türdür. Manzum hikâyelerde 

serim, düğüm ve çözüm bölümleri; kişiler, tasvirler ve ruh tahlilleri gibi bir hikâyeye özgü unsurlar 

yer alır. Okuduğunuz şiirde sosyal bir durum; olay, kişi, yer, zaman, çatışma gibi hikâye unsurlarıyla ve 

kafiye, ölçü, ses tekrarı, nazım birimi gibi şiire özgü unsurlarla anlatılmıştır. Bu yönleriyle Seyfi Baba 

şiiri, bir manzum hikâyedir. Tanzimat sonrasında gelişen manzum hikâyede bu şiirde olduğu gibi beyit 

bütünlüğü ortadan kaldırılarak anlam, birkaç beyitte tamamlanmıştır. 

Manzum hikâye, Servetifünun Dönemi’nde yaygınlaşmaya başlamıştır. Türün edebiyatımızda 

önemli temsilcileri Mehmet Âkif Ersoy ve Tevfik Fikret’tir. Mehmet Âkif Ersoy’un Küfe, Mahalle 

Kahvesi, Hasta, Köse İmam; Tevfik Fikret’in Balıkçılar, Hasta Çocuk adlı eserleri manzum hikâyenin 

edebiyatımızdaki önemli örnekleridir. 

 

CUMHURİYET’İN İLK YILLARINDA TÜRK ŞİİRİ 

 

Cumhuriyet’in ilk yıllarında Türk şiiri, birçok yönden Millî Edebiyat’ın devamıdır. Halk şiiri geleneğinden 

yararlanılmış, Anadolu insanı ve onun yaşamı lirik bir söyleyişle dile getirilmiş, didaktik 

tarzda şiirler yazılmıştır. Hece ölçüsüyle ve halk Türkçesiyle şiirler söylenmiştir. Rıza Tevfik Bölükbaşı, 

Mehmet Emin Yurdakul, Ziya Gökalp, Beş Hececiler bu dönemde eser vermişlerdir. 

 

TÜRK DÜNYASI EDEBİYATI 

 

Türk dili geniş bir coğrafyada asırlardır kullanılan, oldukça nitelikli edebî eserlerle taçlandırılan 

bir dildir. Türkiye dışında Azerbaycan, Irak, Bulgaristan, Batı Trakya, Kazakistan, Türkistan, Kıbrıs, 
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Özbekistan gibi birçok ülkede edebî eserler verilmiştir ve verilmeye devam etmektedir. Türkiye dışında 

gelişen bu edebiyata Türk dünyası edebiyatı denmektedir. 

Birçok baskıya ve olumsuz koşula rağmen zengin bir kültür mirasına sahip Türk toplulukları, edebiyatlarını 

korumaya ve geliştirmeye çalışmışlardır. Bulgaristan Türkleri edebiyatında Recep Küpçü, 

Kazan Türkleri edebiyatında Mağcan Cumaybayulı, Kıbrıs Türkleri edebiyatında Osman Türkay, Özbekistan 

Türkleri edebiyatında Abdülhamit Süleyman Çolpan, Türkmenistan Türkleri edebiyatında 

Ata Atacanoğlu, Irak Türkleri edebiyatında Ata Terzibaşı gibi şairler Türkçe şiirler söylemişlerdir. 

 
 

Dil Bilgisi: Cümlenin Ögeleri 

Cümlenin Öğeleri :  Metindeki cümlelerin ögelerini bulma ve işlevlerini belirleme 

Dil Bilgisi: İmla ve Noktalama 

Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 

 

 

 

 

Metinler, öğretici metinler ve edebî metinler olarak ikiye ayrılır. Edebî metinler, estetik bir haz 

uyandırmak için yazılan, kurmaca metinlerdir. Öğretici metinler ise düşünceye dayalı olan, kurmaca 

niteliğe sahip olmayan metinlerdir. Bazı öğretici metin türleri ise bilimsel metinler olarak da adlandırılabilir. 

Bilimsel metinler, dilin kullanılış biçimi ve kurmaca olup olmamaları yönünden edebî metinlerden 

ayrılır. Anlatımı olabildiğince anlaşılır olan bilimsel metinlerde amaç, bilgi ve düşünceyi doğru ve 

açık biçimde okura sunmaktır. Bilimsel metinler teze dayalı olması, araştırma verileriyle desteklenmesi, 

yararlanılan kaynakların gösterilmesi, anlatım dilinin nesnel olması yönüyle edebî metinlerden farklı 

özellikler gösterir. 

Bilimsel metinler hazırlanırken özetleme, alıntılama, kaynak gösterme gibi teknikler kullanılır. 

Makale; bir konuyu, bir olayı, bir eseri ele alıp onların çeşitli özelliklerini ayrıntılarıyla inceleyen ve 

onunla ilgili birtakım sonuçlara ulaşan; yahut bir görüşü, bir iddiayı belge ve kanıtlarla destekleyerek 

savunan yazılara denir. Bilimsel nitelikli yazılardır. Bu nedenle senli benli konuşmalara, günlük dilde 

kullanılan bazı kelimelere ve süslü anlatıma makalede yer verilmez. 

Makale, gazete ve dergi yazısıdır. Günü gününe yazılma zorunluluğu yoktur. Makalede kullanılan 

dil anlaşılırdır, dolaylı anlatımlardan ve söz oyunlarından uzak durulur. Ortaya konan düşünceleri destekleyen 

örneklere yer verilir. Makalede konu sınırlaması yoktur. Güzel sanatlar, politika, toplumsal ve 

bilimsel konular, günlük olaylar gibi birçok konuda yazılabilir. 

Makalede temel öge düşüncedir. Ele alınan düşünce veya ileri sürülen iddia yazının girişinde ortaya 

konur. Bu fikrin belgeler ve kanıtlarla desteklenmesi yazının gelişme bölümünü oluşturur. Bu bölümde 

yazar, düşünceyi geliştirme yollarından yararlanır. 

Alanında yetkin kimselerce yazıldığından makalede bilimsel bir anlatım vardır. Terimlere ve teknik 

deyimlere yer verilir. Açıklayıcı ve tartışmacı anlatım biçimlerinden sıklıkla yararlanılır. Kurallı cümleler 

çokça tercih edilir. 

Makale, gazetecilikle birlikte gelişen bir türdür. Edebiyatımızda ilk makale Tanzimat Dönemi’nde 

çıkarılan Tercüman-ı Ahvâl gazetesinde Şinasi tarafından yazılmıştır. Dönemin Namık Kemal, Ziya 

Paşa, Ahmet Mithat Efendi gibi yazarları, bu türde metinler yazmışlardır. Daha sonra dergilerde de 

yayımlanmaya başlayan makale türü, ülkemizde bilimin gelişmesi ve bilimsel kuruluşların sayısının 

artması ile gelişmiştir. 

Edebî ve bilimsel makale olmak üzere iki tür makale vardır. Edebî makalelerde dil, edebiyat ve 

sanatla ilgili konular ele alınır. Bilimsel makale ise tıp, sosyoloji, ekonomi gibi bilimle ilişkili dallara 

yönelik konuların ele alındığı makalelerdir. Bilimsel makaleler genellikle dergi, kitap ve Genel Ağ’da 
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yayımlanır. Gazetelerde güncel konularla ilgili, nesnel yaklaşımla yayımlanan yazılar da makale olarak 

değerlendirilir. 

Okuduğunuz Klasik ve Modern Türk Şiirinde Anne ve Çocuk İmgesi metninde bilgi verme amaçlanmış, 

araştırma ve inceleme sonuçlarından yararlanılmış, estetik kaygı güdülmeden nesnel yaklaşımlarla 

ele alınan tez kanıtlanmaya çalışılmıştır. Bu nedenle metnin türü edebî makaledir. 

 

Makalenin özellikleri şunlardır: 

Makalede temel unsur düşünce “fikir”dir. 

Yazar, herhangi bir konudaki görüşlerini, belli kanıtlar, belgeler, inandırıcı veriler kullanarak anlatmaya çalışır, böylece 

okuyucuyu bilgilendirmeyi amaçlar. 

Makalenin amacı; açıklama, eleştiri, tanıtım, bilgilendirme de olabilir. Ama genellikle eleştirel tutum ön plandadır. 

Makaleler, yazıldıktan sonra bir araya getirilerek makale kitapları şeklinde yayımlanabilir. 

Makalede açık, anlaşılır, ciddi bir dil kullanılır. 

Makaleler öğretici yazılardır. Bu nedenle yazar tutarlı, tarafsız, bilimsel bir üslûp kullanır. 

 

Makale Türleri 

Makaleler seçilen konuya göre uzun ya da kısa olabilir. Makale her konuda yazılabilir. Makalenin yazılacağı konu güncel 

olabileceği gibi, felsefi, bilimsel, sanatsal da olabilir. Ancak edebî makale sanatla ilgili konuları işler. Makaleler 

niteliklerine göre temelde “edebî makale” ve “mesleki makale” olmak üzere iki grupta toplanabilir. 

a. Edebî makale: Dil, edebiyat ve sanatla ilgili konuları işleyen makale türüdür. 

b. Meslekî makale: Tıp, ekonomi, sosyoloji gibi bilimin ve bilime dayalı mesleklerin değişik dalları ile ilgili konulan 

işleyen makale türüdür. 

 

Türk Edebiyatında Makale 

Türk edebiyatında makale türünün ilk örnekleri Tanzimat döneminde görülür. İlk makale, Şinasi tarafından çıkarılan ve ilk 

özel gazete kabul edilen Tercüman-ı Ahval de (1860) yayımlanmıştır. Türk edebiyatındaki bu ilk makale Tercüman-ı 

Ahval Mukaddimesi‘dir. Namık Kemal, Ziya Paşa, Şemsettin Sami, Muallim Naci, Beşir Fuad gibi sanatçılar bu türün 

gelişmesini sağlamıştır. Servet-i Fünun döneminde ise bu tür yayılmış, gelişmiş, olgunlaşmıştır. Türk edebiyatında makale 

türünde Hüseyin Cahit, Cenap Şahabettin, Fuat Köprülü, Nurettin Topçu gibi sanatçılar eser vermiştir. 

 

Dil Bilgisi: Cümlenin Ögeleri 

Cümlenin Ögeleri: Metnin seçilmiş bölümündeki cümlelerin ögelerini bulma ve işlevlerini belirleme 

Dil Bilgisi: İmla ve Noktalama 

Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 

 

 

Sohbet, güncel bir konuyu okurla konuşuyormuş gibi samimi ve anlaşılır bir üslupla ele alan bir 

yazı türüdür. 

Yazar ele aldığı konuyu fazla derinlemesine girmeden, okuyucuyla içten bir ilişki kurarak anlatır; 

düşüncelerini kanıtlama yoluna gitmez. Yazar sadece kendi düşüncelerini ve çevresinde gelişen olayları 

yorumlar. 

Sohbette konular gündelik olaylardan, sanat ve edebiyat dünyasından, herkesin paylaştığı ortak 

yaşantılardan ve değerlerden seçilir. 

Sohbet yazıları uzun yazılar değildir. Genellikle gazete ve dergilerde yayımlanır. Kimi yazarlar bu 

türde yazdıklarını bir kitapta toplayarak da yayımlayabilir. 

20. yüzyılın başından itibaren edebiyatımızda gelişen sohbet türünde Ahmet Rasim, Şevket Rado, 

Nurullah Ataç, Suut Kemal Yetkin, Melih Cevdet Anday gibi sanatçılar eser vermiştir. 
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Sohbet türünde yazılara eskiden musahabe denirdi. 

Sohbet yazıları, okurda yazarla sohbet ediyormuş etkisi bırakır. Anlatımda yazar, okura doğrudan 

sorular sorabilir, nükteli sözlerden, atasözlerinden yararlanabilir. 

Okuduğunuz bu metinde yazar, içten bir üslupla bayram öncesi elbise alma geleneğimizle ilgili 

bir olayı ayrıntıya girmeden işlemiştir. Metinde okura doğrudan sorular sorarak, konuşma dilinde 

kullanılan kelimelere yer vererek okurla sohbet havası oluşturmuştur. Bunlar sohbet türünün belirgin 

özellikleridir. 

 

Fıkra, gazete veya dergilerin belli köşelerinde yayımlanan, belgelendirme ve kanıtlama gereği duyulmadan 

günlük olayları, ülke sorunlarını veya yazarın bir konu hakkındaki görüş ve düşüncelerini 

çeşitli yönlerden inceleyen ve yorumlayan kısa yazılardır. 

Fıkra, konuşma diliyle yalın biçimde yazılır. Yazar, ele aldığı konuyu ilginç noktalara taşır; inandırıcı, 

etkileyici ve akıcı bir dil kullanır. 

Fıkra, günübirlik yazı olduğu için yazar gündemi yakalamak zorundadır. Bu nedenle fıkralar, pek 

kalıcı yazılar değildir. 

Gazete ve dergi yazısı olan fıkra, edebiyatımızda gazetelerin çıktığı Tanzimat Dönemi’nde yazılmaya 

başlanmış, zamanla da gelişmiştir. Ahmet Rasim, Ahmet Hâşim, Burhan Felek, Peyami Safa gibi 

sanatçılar fıkra türünde eserler vermiştir. 

Fıkra, günümüzde köşe yazısı olarak adlandırılmaktadır. 

Bazı fıkralar edebî bir niteliğe sahiptir. Bu tür fıkralarda günlük bir olay ele alınsa da üslup açısından 

yazı kalıcıdır. Ahmet Rasim, Ahmet Hâşim, Yusuf Ziya Ortaç, Şevket Rado, Falih Rıfkı Atay bu 

tür fıkralarda usta sanatçılardır. 

Okuduğunuz Leylek adlı metinde yazar, güncel bir olayı konu edinmiş, görüşlerini kanıtlama çabasına 

girmeden yalın bir dille okurlarına aktarmaya çalışmıştır. Ele alınan konu, her zaman geçerliliğini 

sürdüren bir konudur. Yazarın üslubu da etkileyici olduğu için bu fıkra, edebî bir fıkradır; günümüzde  

de ilgiyi çekebilmektedir. 

FIKRA, SOHBET, DENEME ARASINDAKİ BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR 

 
Fıkra, deneme ve sohbet türlerinin ortak noktaları şunlardır: Fıkra, deneme ve sohbette konu sınırlaması 

yoktur. Bu üç tür de düşünceye dayalı yazılardır ve gazete çevresinde gelişen türlerdir. Uzun 

olmayan fakat etkili bir içeriğe ve üsluba sahip türlerdir. Fıkra, deneme ve sohbet türlerinin farklı 

noktaları ise şunlardır: Sohbette yazar okurla konuşuyormuş gibi bir üslubu benimserken denemede 

kendi kendisiyle konuşuyormuş gibi bir üslubu benimser. Deneme türünde ele alınan düşünce, derinlemesine 

irdelenirken sohbette derinlemesine bir irdeleme söz konusu değildir. Deneme yazarı okuru 

kendi düşüncesine çekmeyi amaçlamazken sohbet yazarı okuru konu üzerinde düşündürmeye çalışır. 

Fıkra, etkisi uzun süren bir yazı türü değilken sohbet ve deneme hemen hemen her zaman okunabilen 

türlerdir. Sohbette yazar, karşısında biri varmış gibi sorular sorar, sorulara cevaplar verir; fıkrada ise 

yazar, samimi bir dille konusunu işler, okura doğrudan seslenmez. 

 

Söyleşi türünün genel özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: 

 
* Kompozisyon türü olarak söyleşi; makale plânıyla, fakat bir karşılıklı konuşma havası içinde yazılan yazılardır. 

* Söyleşiler, genellikle günlük sanat olaylarını konu olarak ele alır. 

* Gazete ve dergi yazılarındandır. 

* Yazarın, okuyucu ile bir sohbet havası içinde senli benli konuştuğu yazı türüdür. 

* Yazar, düşüncelerinin doğruluğunda ısrar edici olmaz. 

* Söyleşide, daha çok yazarın kişisel düşünceleri ağırlık kazanır. 

* Söyleşilerin en önemli özelliği, yazarın samimi, içten bir ifade tarzını ortaya koymasıdır. 

* Ayrıca, bu tür yazılarda anılar, fıkralar ve çeşitli güncel olaylar verilerek yazarın duygu ve düşünceleri 

desteklenebilir. 

 

Fıkra yazı türünün belirleyici özellikleri şunlardır: 

 Fıkralar güncel (aktüel) bir olayı konu edinirler. Gazetelerin belli bir köşesinde yayımlanan bu yazıların 

yarına kalırlığı yoktur. 

 Fıkra yazarı, işlediği konuyu görüşleri açısından değerlendirir. Bunu yaparken bir görüşü ayrıntılarıyla ele 

alma, kanıtlama yoluna gitmez. 

 Fıkrada anlatım yalın ve yoğundur. 

 Yazar, çok çeşitli konulardan söz açabilir; Enflasyon, seçimler, terörle ilgili olaylar, erozyon, çevre kirliliği, 

dünyanın herhangi bir yerindeki savaş ... fıkra konusu olabilir. 

https://www.turkedebiyati.org/kompozisyon-bilgisi.html
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 Düşünsel bir planla yazılır ve değişik anlatım biçimlerinden yararlanılır. 

 Bu tür edebiyatımıza Tanzimat'la birlikte girmiştir. 

Türk Edebiyatında Fıkra 

 

Türk edebiyatında fıkra, 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ilk gazetelerle (İlk özel gazete 1860 yılında yayın 

hayatına giren "Tercüman-ı Ahvâl" dir.) birlikte görüldü. Başlangıçta sadece siyasî ve sosyal konular etrafında 

yazılan fıkralar, zaman içinde sınırlarını genişletmiş, bugün sanattan spora, ekonomiden siyasete kadar toplumun 

günlük bütün sorunlarını kuşatmıştır. 
 

Dil Bilgisi: Cümlenin Ögeleri 

Cümlenin Ögeleri: Metnin seçilmiş bölümündeki cümlelerin ögelerini bulma ve işlevlerini belirleme 

Dil Bilgisi: İmla ve Noktalama 

Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 

Roman, insanın başından geçmiş ya da geçebilecek, tasarlanmış olayları anlatan uzun, kurmaca 

metinlere denir. Roman, bir olay etrafında gelişir; ana olayı destekleyen ikinci dereceden olaylar yardımıyla 

ve kahramanların duygularının incelenmesiyle derinleşir. Roman bir olay, olayda yer alan şahıslar 

(kahramanlar), olay zamanı ve olayın geçtiği yer (mekân) olmak üzere dört temel unsur üzerine kurulur. 

Edebiyatımızda divan edebiyatındaki Leyla ile Mecnun, Hüsrev ile Şirin, Yusuf ile Züleyha gibi 

mesneviler; halk edebiyatındaki Kerem ile Aslı, Tahir ile Zühre gibi hikâyeler, meddah hikâyeleri veya 

destanlar gibi olay çevresinde gelişen ve anlatma esasına dayalı ürünlerimiz varsa da Batılı anlamda 

roman 19. yüzyılda Tanzimat’la edebiyatımıza girmiştir. Edebiyatımıza Fransızcadan tercümeyle giren 

romanın ilk örneği Yusuf Kamil Paşa’nın Fenelon’dan çevirdiği Telemak adlı eserdir. Çevirilerden 

sonra ilk yerli romanımız Şemsettin Sami’nin yazdığı Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat’tır. Namık Kemal’in 

İntibah’ı ve Ahmet Mithat Efendi’nin Felâtun Bey’le Râkım Efendi’si ise bu dönemde yazılan önemli 

romanlarımızdandır. Tanzimat Edebiyatının II. Dönemi’nden itibaren Recaizade Mahmut Ekrem’in 

Araba Sevdası, Samipaşazade Sezai’nin Sergüzeşt romanı teknik yönden güçlü romanlar olarak karşımıza 

çıkar. Tanzimat Dönemi’nin sonlarına doğru, daha gerçekçi konulara değinen, tekniği gelişmiş 

romanlar yazılmaya başlanır. 

Servetifünun Dönemi’nden itibaren teknik yönden kusursuz, Batılı romanlarla boy ölçüşebilecek 

romanlar yazılmaya başlanmıştır. Halit Ziya Uşaklıgil bu dönemin en önemli romancısıdır. 

 

1923 - 1950 YILLARINDA TÜRK ROMANI 

 

1910 yılından itibaren millî duyguların ağır basmasıyla ve Türkçülük akımının etkisiyle millî konulara 

değinen, Anadolu’yu konu edinen romanlar yazılmaya başlanmıştır. 1930’lara kadar Millî Edebiyat 

etkisinde gelişen romanda eskiye karşı yeni değerlerin yüceltilmesi işlenmiştir. Bu dönemde Reşat 

Nuri Güntekin, Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu gibi romancılarımız eser vermiştir. 

1930’lardan sonra Türk romanında köylülerin, işçilerin, geçim sıkıntısı çekenlerin yaşamından ve sorunlarından 

söz edilmeye başlanmıştır. Romanlarda Anadolu coğrafyası ve insanı, köyden kente göçün 

neden olduğu sorunlar Sadri Ertem, Sabahattin Ali gibi toplumcu–gerçekçi anlayışa bağlı sanatçılar 

tarafından işlenmiştir. 

İnsanın gerçekliğini psikolojik yönüyle anlatan Peyami Safa, Abdülhak Şinasi Hisar gibi romancılar 

da bireyin iç dünyasını esas alan yönelimle romanlar yazmışlardır. 

1923 - 1950 yıllarında sanatçılar, konularını günlük hayattan almışlar, toplum sorunlarını derine 

inmeden gözlemci–gerçekçi eserler yazmışlardır. Duygusal ve acıklı olaylar üzerine kurulmuş, rastlantılarla 

gelişen, zengin–yoksul, iyi–kötü gibi kalıplaşmış tiplerin işlendiği romanlar ortaya konmuştur. 

1940’lardan itibaren II. Dünya Savaşı’nın yıkımları, iki kutuplu bir dünyada kendine yer açma çabaları, 

sanayileşmenin getirdiği problemler, iç ve dış göç olguları romanlarda işlenmiştir. Bu dönemde yazarlar 

https://www.turkedebiyati.org/tanzimat-donemi-gazetecilik.html
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çok iyi tanıdıkları yöreleri, o yörelerin insanlarını hayat mücadeleleri ve yaşama biçimleriyle yansıtmaya 

özen göstermişlerdir. Bu dönemin romancılığında görülen en önemli yönelimlerden biri de köy romancılığıdır. 

Köy gerçeği romanlarda etkili biçimde ele alınmıştır. Kasaba ve şehirlerde yaşayan dar gelirli 

insanların içinde yaşadıkları toplumsal düzen de giderek romanlarda ele alınmıştır. Türk kadınının çağdaşlaşmak 

için verdiği mücadele başta olmak üzere, ekonomik bağımsızlığı, kadın–erkek münasebetleri, 

kadının aile ve toplum içindeki yeri, durumu da romanlarda ele alınmıştır.

 

ROMANDA MODERNİZM 

 

19. yüzyılda büyük gelişme sağlayan geleneksel roman anlayışı devam ederken 20. yüzyılın ilk 

çeyreğinde yeni bir roman anlayışı ortaya çıkar. Aydınlanmayla birlikte oluşan, hümanizm ve demokrasi 

temeli üzerine yükselen bir düşünce sistemi olan modernizm, birçok alanı olduğu gibi romanı da 

etkilemiştir. 

I ve II. Dünya Savaşları’nın insanlık üzerindeki yıkıcı etkileri modernizmin doğuşunda büyük rol 

oynamıştır. “İnsan, yaşadığı dünyada hep acılarıyla baş başa kalmış ve yalnızlıktan kurtulamamıştır. 

 

Öyleyse insanın bu durumunu anlatmak gerekir.” görüşünden hareket eden modernist romancılar, geleneksel 

romancıların aksine kişilerin iç dünyalarını romanlarına katmayı ve “dün–bugün–yarın”dan 

oluşan zaman zincirini kırmayı hedeflerler. Kişilerin anılarını ve bilgilerini, kafalarından neler geçtiğini, 

dillerinden dökülmeyip kalplerine gömdüklerini okuyucuya aktarabilmek için bilinç akışı, iç konuşma 

ve iç diyalog gibi teknikleri kullanırlar. Sinemadan aldıkları geriye dönüş tekniği ile de keskin zaman 

zincirini kırmayı amaçlarlar. Bu teknikler sayesinde okuyucu hem karakterler hakkında daha doğru 

bilgiler edinir hem de bugünün durdurulduğu, geçmişin araya girdiği iç içe geçmiş zaman ve olaylardan 

oluşan bir hikâye okur. Okuduğunuz metinde yazar, Turgut’u, içinde bulunduğu yaşamdan geçmişine 

götürmüş, iç dünyasını kahramanına söyleterek modernist romana özgü geriye dönüş tekniğinden yararlanmıştır. 

Modernist romanlarda neden–sonuç ilişkisi ortadan kalkmıştır. Roman, en baştan başlamak veya 

belirli bir biçimle bitmek zorunda değildir. Yazar, insan dışındaki dünyayı yalın biçimde yansıtmaktan 

kaçınır, geleneksel anlatımın dışına çıkar, yer yer alegorik anlatımdan yararlanır, kelimelerin çağrışım 

gücünden yararlanarak şiirsel bir dil kullanır. Tutunamayanlar romanında da başı ve sonu belli olan bir 

olay yoktur. Mekân, kişi, olay yerine bireyin iç dünyasına yönelme söz konusudur. 

Modernist yazarlar, tek bir cümlenin bile atlanamayacağı bir yapı kurarlar. Bu yapı bilinçli kurgulanmış 

bir yapıdır ve okuru etkin kılar. Bu tür romanlarda en önemli tema yabancılaşmadır. Çoklu anlatıcı, 

çoklu bakış açısı da modernist romanların başka bir özelliğidir. Okuduğunuz metinde de yazar, Turgut 

karakteriyle çevresine yabancılaşan, iç dünyasına yönelen bireyi ele almış; kahraman, gözlemci, ilahi 

anlatıcı bakış açılarını kullanmıştır. 

MODERNİST ROMANLARDA ANLATIM 

Anlatı türlerinde anlatıcı ile eser arasında önemli bir bağ bulunur. Anlatım teknikleri; yazarın duygu, 

düşünce, hayal, bilgi vb. dünyasını okuyucuya ilettiği en önemli araçlardan biridir. Yazar, eserinin 

konusuna, temasına ve amacına uygun olan anlatım tekniklerini kullanarak okuyucuya ulaşmak ister. 

Klasik anlatı türleri, yapı ve içerik bakımından karmaşık değildir. Ancak modern anlatı türlerinde yeni 

anlatım teknikleri kullanılmış, bu da anlatımda çeşitliliğin artmasını sağlamıştır. Modernist romanlarda 

özellikle bilinç akışı, iç çözümleme, geriye dönüş tekniklerinden sıklıkla yararlanılır. 

MODERNİST ROMANLARDA BİLİNÇ AKIŞI TEKNİĞİ 

Bilinç akışı tekniği, özellikle psikolojik eserlerde kullanılan bir teknik olup bireyin gizli yönlerini 

belirten etkili bir yöntemdir. Bu teknikte karakterin düşünceleri olduğu gibi ifade edilmeye çalışılır. 

Yazarlar, kronolojik zamana bağlı kalmaksızın, insanın bilinçaltının derinliklerine inebilirler. Bilinç akışı 

tekniğinde karakterin kesik cümlelerle, bir bütünlük içermeyen, çoğu zaman mantıksal çizginin dışına 

taşan karmaşası dile getirilir. Kahramanın kafasından geçenler düzensiz bir şekilde, çağrışımlarla farklı 

yönlere gider. Burada, roman karakterinin anlattıklarının çoğunda geçmişle şimdiki zaman, gerçekle 

hayal, kendi iç hesaplaşmaları bir aradadır. Bu teknikte duygu ve düşüncelerdeki karmaşıklık dikkati 

çeker. Tutunamayanlar romanından alınan 190. sayfadaki parça Turgut’un bir iş için geldiği Ankara’da 

Nermin’in akrabalarına uğrarsa ne tip konuşmalar olabileceğini kafasında şekillendirmeye çalıştığı, bir 

yandan da kendi kendisi ile iç konuşmalar yaptığı bilinç akışı tekniğine örnektir. 

 

“Sizlere uğramadan edemedim. Şehri çok güzel ve değişmiş buldum. Yeni taşındığınız evi bulmakta 

güçlük çekmedim. Oğlunuz çok büyümüş. İnşallah büyüyünce sen de Turgut amcan gibi 

mühendis olursun. Daha beter olsun. Nermin ne yapıyor. İyidir, selam ve sevgileri var. İnşallah bir 

dahaki sefere onu da getiririm. Sen derslerine çalışıyor musun bakayım? Kaşlarını çattı. Amcalar 

bazen kaşlarını çatar, onlara güven olmaz. Süheyla’yı hatırlayacaksınız, teyzemin gelini. Nermin’le 

birlikte geliniz bir dahaki sefere. Geliriz dedik ya uzatmayın. Gitmiş kadar oldum.” 

 

MODERNİST ROMANLARDA İÇ ÇÖZÜMLEME TEKNİĞİ 
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İç çözümleme, anlatı türleri içinde kahramanların iç dünyasının, duygu, düşünce ve hayallerinin 

yazar tarafından ifade edildiği bir anlatım tekniğidir. Bu tekniği kullanan yazar, mümkün olduğunca 

objektif olur. İç çözümleme tekniği kahramanların tanıtımına yardım ettiği gibi anlatımın gerçekliğe 

daha da yakın olmasını sağlar. Okuduğunuz metinden alınan aşağıdaki parçada Turgut’un tedirginliği, 

korkusu, içindeki tepkileri yazar tarafından verilerek iç çözümleme tekniğinden yararlanılmıştır. 

 

“Turgut, önündeki direksiyona, belli etmek istemediği bir çekingenlikle bakıyordu. Kimse 

sezmeden, korkusunu farketmeden, bu inatçı ve onu tanımayan sertlikle nasıl uyuşabilecekti? Öğrendikten sonra, bütün 

zorluklar geride kaldıktan sonra vücudun her parçasında, başlangıçta bu 

makine kadar kör ve inatçı olan direnmenin yumuşadığını, mümkün olduğunu gördüğü zaman, 

yazık ki geçiş süresini unutuverir insan.” 

 

MODERNİST ROMANLARDA GERİYE DÖNÜŞ TEKNİĞİ 

Geriye dönüş, zamanın kurgusuyla ilgili bir tekniktir. Anlatıcı, şimdiki zamandan önceki zamanlara 

giderek kahramanın geçmişinde meydana gelmiş bir veya birkaç olayını anımsatır. Geriye dönüş 

tekniği, konunun daha iyi anlaşılmasında, kahramanların tanıtılmasında ve olayların sebeplerinin ortaya 

konmasında anlatıcıya yardımcı olur. Okuduğunuz metinden alınan aşağıdaki parçada Turgut’un 

araba sürmeyi öğrendiği ve eşiyle konuştuğu zamandan üniversite yıllarına gidilerek geriye dönüş 

tekniği yapılmıştır. 

 

“Üniversitede ders çalışırken de Selim, arkadaşlarına böyle takılırdı. Kim çıkarmıştı bu sözü? 

Kenan çıkarmıştı. Yüksek matematikten haziranda geçince, Selim’le bir olup, etüd odasında, 

çalışmaya çalışan Turgut’un baş ucundan ayrılmamışlardı. Kenan, Selim’in okulda tanıdığı ilk 

insandı. Turgut’un onları ilk farkettiği gün, sıranın üstüne bir şeyler yazıyorlardı.” 

 

1950 - 1980 YILLARINDA ROMAN 

1950’den itibaren ülke sorunlarını irdeleyen bir yaklaşımla romanlar yazılmıştır. Bu yıllarda aydınların 

yaşama yaklaşımı, romanlara yansırken 1960’tan sonra insana yönelen bir anlayışla romanlar 

yazılmıştır. Mahmut Makal, Dursun Akçam, Talip Apaydın, Fakir Baykurt gibi yazarlar köy yaşamına 

yönelmişlerdir. Tarık Buğra, Ahmet Hamdi Tanpınar gibi romancılar da kaybolan değerlere özlemi 

işleyen romanlar yazmışlardır. Mustafa Necati Sepetçioğlu, Hüseyin Nihal Atsız, Sâmiha Ayverdi, 

Yahya Akengin, Emine Işınsu, Sevinç Çokum, Mustafa Miyasoğlu gibi romancılarımız ise millî, dinî 

ve tarihî hassasiyeti ön planda tutarak eserler vermiştir. Romanlarında emek, yoksulluk, sömürülme 

gibi temaları işleyen Kemal Tahir, Rıfat Ilgaz, Yaşar Kemal, Orhan Kemal gibi romancılar da toplumcu- 

gerçekçi bir anlayışla işçilerin, köylülerin ve yoksulların yaşamını ele almıştır. 1960’lardan itibaren 

Yusuf Atılgan, Adalet Ağaoğlu, Ferit Edgü, Pınar Kür, Oğuz Atay, Nazlı Eray gibi sanatçılar modernizmden 

beslenerek farklı anlatım teknikleri ve postmodernist anlayışla roman yazmışlardır. 

 

Dil Bilgisi: Anlatım Bozuklukları 

Anlatım Bozuklukları:  Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır.  

Dil Bilgisi: İmla ve Noktalama 

Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 

 

1. Anlamsal Bozukluklar  

2. Yapısal Bozukluklar 

Duygu ve düşüncelerimizi karşımızdakine aktarırken kurduğumuz cümlelerin açık ve anlaşılır olması, gereksiz unsurlar 

taşımaması, çelişkili anlatımlardan uzak olması ve dil bilgisi açısından doğru olması gerekir. Cümlelerimiz bu özellikleri 

taşımadığında, anlatım bakımından bozuk olur; iletişim tam olarak gerçekleşmez. 

Anlatım bozuklukları, anlamsal (anlama dayalı) bozukluklar ve yapısal (yapıya dayalı) bozukluklar olmak üzere 

iki temel başlıkta incelenir. 

 

1. Anlamsal (Anlama Dayalı) Anlatım Bozuklukları 

1.1. Gereksiz Sözcük Kullanılması 

İyi ve sağlam bir cümlede gereksiz sözcük bulunmaz. Cümlede gereksiz sözcüğün kullanılması, anlatım bozukluğuna yol 

açar. Cümlede düşüncenin belirtilmesinde belli bir görevi olmayan sözcükler gereksizdir. Bu tür sözcükler, cümleden 

çıkarılmalıdır. Bunu şöyle yapabiliriz: 
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Bir sözcük cümleden çıkarıldığında, cümlenin anlam ve anlatımında bir bozulma, daralma olmuyorsa, o sözcük 

gereksizdir. Çıkarıldığında cümlenin anlamı ve anlatımı bozuluyorsa, o sözcük gereklidir. 

Gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozuklukları, eş anlamlı kelimelerin bir arada kullanılması ve 

anlamca birbirini kapsayan kelimelerin bir arada kullanılması olmak üzere iki şekilde oluşur: 

1.1.1. Eş Anlamlı Sözcüklerin Bir Arada Kullanılması 

Bu tür anlatım bozuklukları aynı anlama gelen sözcüklerin veya söz gruplarının aynı cümle içerisinde kullanılmasıyla 

oluşur. 

Örnek(ler) 

» “Bari hiç olmazsa sen yanımızda kal.” cümlesinde “bari” ve “hiç olmazsa” sözcükleri aynı anlama gelmektedir. Bu iki 

sözcük de aynı anlama geldiğine göre, cümlede ikisinin bulunmasına gerek yoktur. Demek ki biri gereksiz kullanılmıştır. 

Bu durumda cümleyi “Bari sen yanımızda kal.” ya da “Hiç olmazsa sen yanımızda kal.” şeklinde kurabiliriz. 

» Yetkililer hâlâ bir açıklama yapmadı henüz. 

cümlesinde “hâlâ” ve “henüz” sözcükleri eş anlamlıdır. İki sözcük de “şimdiye kadar” anlamındadır, iki sözcük de aynı 

anlamı karşıladığına göre, biri gereksizdir, çıkardığımızda cümlenin anlamında bir daralma olmaz. O hâlde cümleyi iki 

şekilde oluşturabiliriz: 

“Yetkililer hâlâ bir açıklama yapmadı.” 

“Yetkililer bir açıklama yapmadı henüz.” 

» Hükümet bu kanunu Meclis’ten aynen, olduğu gibi geçirmek istiyordu. 

cümlesinde “aynen” ve “olduğu gibi” sözleri anlamca aynıdır. İki sözcük de “değiştirmeden, değişiklik yapmadan” 

anlamındadır. Cümlede bozukluğu gidermek için bu iki sözcükten birini çıkarırız: 

“Hükûmet bu kanunu Meclis’ten olduğu gibi geçirmek istiyor.” 

“Hükûmet bu kanunu Meclis’ten aynen geçirmek istiyor.” 

» Çocuk, az kalsın, neredeyse merdivenden düşecekti. 

cümlesinde “az kalsın” sözcüğü de “neredeyse” sözcüğü de aynı anlama gelmektedir: Bir işin olması, gerçekleşmesi çok 

yakınken olmaması. İyi bir cümlede aynı anlama gelen sözcükler kullanılmamalı, kuralından hareketle bu iki sözcükten 

birini çıkarırız: 

“Çocuk, az kalsın merdivenden düşecekti.” 

“Çocuk, neredeyse merdivenden düşecekti.” 

1.1.2. Anlamca Birbirini Kapsayan (İçeren) Sözcüklerin Bir Arada Kullanılması 

Bazen cümlede aynı anlama gelen sözcükler kullanılmaz. Anlamca birbirini kapsayan sözcükler kullanılabilir. Bir 

sözcüğün ifade ettiği anlam, diğer sözcük içinde olduğundan, bu tür ifadeler de anlatım bozukluğuna yol açar. 

Örnek(ler) 

» Kardeşim soruları hemen çözüverdi. 

cümlesinde böyle bir kullanım söz konusudur. “Hemen” ile “çözüverdi” sözcükleri eş anlamlı değildir. Ancak “çözüverdi” 

eyleminde “tezlik, hemen yapma” anlamı vardır. Eylemde bu anlam olduğuna göre cümlede tekrar “hemen” sözcüğünün 

kullanılmasına gerek yoktur: “Kardeşim soruları çözüverdi.” 

» Okula her gün iki kilometre yaya yürüyerek giderdi. 

cümlesinde “yaya” ve “yürüyerek” sözcüklerinin birlikte kullanılması anlatım bozukluğuna yol açmıştır. Çünkü 

“yürümek” sözcüğünde “yaya” anlamı zaten vardır. Öyleyse cümleyi şöyle söyleyebiliriz: “Okula her gün iki kilometre 

yürüyerek giderdi.” 

» Almanya’daki arkadaşımla karşılıklı mektuplaşırız. 

cümlesinde anlatım bozukluğu vardır. Burada “karşılıklı” sözcüğü gereksiz kullanılmıştır. Çünkü “mektuplaşmak” eylemi 

zaten “karşılıklı” yapılır. Bu sözcükte “karşılıklı” anlamı olduğuna göre aynı sözcüğü cümlede tekrar etmek yanlıştır: 

“Almanya’daki arkadaşımla mektuplaşırız.” 

1.2. Anlamca Çelişen Sözcüklerin Kullanılması 

İyi bir cümle, karşıladığı yargıyı tam olarak anlatmalıdır. Yani cümleden bir anlam çıkarılmalıdır. Böyle olmaz da cümle 

çeşitli anlamlara gelirse; hem öyle bir anlam, hem böyle bir anlam çıkarsa ve birden çok yoruma yol açarsa, o cümlede 

çelişkili anlatım söz konusudur. İyi bir cümle açık olmalıdır. Cümledeki açıklık ise anlamın kolayca anlaşılır olması 

demektir. Anlamca birbiri ile uyuşmayan sözcüklerin bir arada kullanılması, cümlede çelişkili ifadenin doğmasına neden 

olur. 

Örnek(ler) 

» Tam üç yıla yakın bir zaman insanlık dramı yaşandı burada. 

cümlesinde çelişkili bir anlatım söz konusudur. Bu cümlede “tam” ve “üç yıla yakın bir zaman” sözleri çelişkili anlatıma 

yol açmıştır. Cümlenin doğru kullanımı şöyle olmalıdır: “Üç yıla yakın bir zaman, insanlık dramı yaşandı burada.” 

» Elbette Selim de ağabeyleri ile gitmiş olabilir. 
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cümlesinde “gitmiştir” mi, yoksa “gitmiş olabilir” mi anlatılmak isteniyor. Yani cümlede ya kesinlik ya da ihtimal anlamı 

olmalıdır. Cümlede ikisi de olduğundan çelişkili anlatım söz konusu. Bu cümle iki şekilde düzeltilebilir: “Elbette Selim de 

ağabeyleri ile gitmiştir.” “Selim de ağabeyleri ile gitmiş olabilir.” 

1.3. Sözcüğün Yanlış Anlamda Kullanılması 

Sözcüklerin karşıladığı anlam iyi bilinmelidir. Bu olmazsa, anlatmak istediğimiz düşünce ile ortaya çıkan düşünce farklı 

olur. Bu nedenle konuşurken ya da yazarken, düşüncelerimizi tam ifade edecek sözcükleri kullanmalıyız. Aksi hâlde 

düşüncelerimizi iyi anlatamayız, hatta sözümüz yanlış anlaşılabilir. 

Örnek(ler) 

» Türkiye’de birçok göl kuraklık tehlikesi yaşıyor. 

cümlesinde “kuraklık” sözcüğü yanlış kullanılmıştır. Çünkü bu sözcük “toprak için nemi olmayan, çorak” anlamında 

kullanılır. Cümlede ise topraktan değil, gölden söz edilmiş. Öyleyse göllerde suyun çekilmesi söz konusu olabilir. Bu da 

“kuruma” sözcüğü ile anlatılabilir. Bu durumda cümlenin doğru şekli şöyle olacaktır: “Türkiye’de birçok göl kuruma 

tehlikesi yaşıyor.” 

» Öğretmen, konuyu en ayrımına kadar anlatmıştı. 

cümlesinde “ayrım” sözcüğü yanlış kullanılmıştır. “Ayrım” sözcüğünde “başkalık, fark” anlamı vardır. Cümlede 

anlatılmak istenen bu anlam değildir. Konunun detaylarının da anlatıldığı anlamı verilmek isteniyor cümlede. Bu anlam 

“ayrıntı” sözcüğü ile sağlanabilir. Demek ki “ayrıntı” sözcüğü yerine “ayrım” sözcüğü kullanılarak yanlışlık yapılmıştır: 

“Öğretmen konuyu en ayrıntısına kadar anlattı.” 

» Yaş geliştikçe yalnız çevrenizdekilere değil, memleketinize de yardım aşkıyla yanıyorsunuz.” 

cümlesinde “gelişmek” sözcüğü yanlış anlamda kullanılmıştır. Çünkü yaş gelişmez, ilerler. Bu nedenle cümlenin doğrusu 

şu şekilde olmalı: “Yaş ilerledikçe yalnız çevrenizdekilere değil, memleketinize de yardım aşkıyla yanıyorsunuz.” 

» Politika konusunda gençleri azımsamak doğru değildir. 

cümlesinde “küçümsemek” sözcüğünün yerine “azımsamak” sözcüğü kullanılarak anlatım bozukluğu yapılmıştır. Çünkü 

“azımsamak “ile” küçümsemek” sözcükleri farklı anlamlar taşımaktadır. “Azımsamak”ta bir şeyi sayıca az bulmak söz 

konusudur. “Küçümsemek” sözcüğü ise bir şeyin niteliği ile ilgilidir. Bu sözcükte bir şeye değer vermemek, onu küçük 

görmek anlamı vardır. Cümlenin doğrusu şöyle olacaktır: “Politika konusunda gençleri küçümsemek doğru değildir.” 

» Herkes, petrol ücretlerinin yüksekliğinden yakınıyor. 

cümlesindeki “ücret” sözcüğü yanlış kullanılmıştır. Çünkü “ücret” sözcüğünde iş gücünün karşılığı olan para anlamı 

vardır. Bu sözcük yerine “fiyat” sözcüğü getirilmelidir. Bu, bir şeyin para karşılığı değerini ifade eder: “Herkes, petrol 

fiyatlarının yüksekliğinden yakınıyor.” 

1.4. Sözcüğün Yanlış Yerde Kullanılması 

Cümledeki sözcüklerin yerinde kullanılmaması, söylenmek istenenin karşıtı bir anlamın ortaya çıkmasına ya da cümlenin 

anlaşılmamasına yol açar. 

Örnek(ler) 

» Yeni okula geldim ki ders zili çaldı. 

cümlesinde “yeni” sözcüğü yanlış yerde kullanıldığından cümlenin anlamı da bozulmuştur. Cümlede anlatılmak istenen 

“okulun yeniliği” değildir. Aslında birinin “okula vardığı sırada” zilin çalması anlatılmak istenmiştir. Öyleyse cümlenin 

doğru şekli şöyle olmalıdır: “Okula yeni geldim ki ders zili çaldı.” 

» Çok sınıfta duran öğrencilerin elbette canı sıkılır. 

cümlesinde “çok” sözcüğünün yanlış yerde kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. Bu cümlede “çok” 

sözcüğü “sınıf” sözcüğünden önce kullanıldığı için sanki öğrenciler değişik sınıflarda bulunmuşlar da onun için sıkılmışlar 

anlamı çıkmıştır. Halbuki cümlede öğrencilerin bir sınıfta “uzun süre bulunması” anlatılmak istenmiş. Cümlenin doğru 

şekli şöyle olmalıdır: “Sınıfta çok duran öğrencinin elbette canı sıkılır.” 

» Fizik dalında yapılan yarışmada ülkemizi üç üniversiteli genç temsil edecek. 

cümlesinde sözcüğün yanlış yerde kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. Bu cümlede “üç” sözcüğü 

yanlış yerde kullanılmış, bu nedenle yanlış bir anlam oluşmuştur. Cümlede asıl anlatılmak istenen, “üniversiteli üç 

genç”tir; ancak “üç” sözcüğü yanlış yerde kullanılınca cümleden “üç tane üniversite bitirmiş genç” anlamı çıkıyor. Bu 

nedenle “üç” sözcüğü “genç” sözcüğünden önce kullanılmalıdır: “Fizik dalında yapılan yarışmada ülkemizi üniversiteli üç 

genç temsil edecek.” 

1.5. Deyimin Yanlış Anlamda Kullanılması 

Deyimler, dilin anlatım gücünü ve söyleyiş güzelliğini zenginleştiren unsurlardır. Deyimler, kısa ve özlü sözlerdir. 

Deyimlerin kalıplaşmış anlamları vardır ve deyimler bu kalıplaşmış anlamları çerçevesinde kullanılır. Kalıplaşmış belli bir 

anlamı karşılayan deyimin başka bir anlamda kullanılması, anlatım bozukluğuna yol açar. 

Örnek(ler) 

» Onun bize yaptığı iyiliklere hep göz yumduk. 
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cümlesinde “göz yummak” deyimi yanlış anlamda kullanılmıştır. Bu, “kusurlarını hoş karşılamak, görmezlikten gelmek” 

anlamında bir deyimdir. Yukarıdaki cümlede ise “kusur” yok, bir kişinin iyilikleri var. Bu nedenle “göz yummak” deyimi 

yanlış kullanılmıştır: “Onun bize yaptığı iyiliklere minnettar kaldık.” 

» Müfettişlerin geleceğini öğrenen müdürün etekleri zil çalıyordu. 

cümlesinde “etekleri zil çalmak” deyiminin yanlış kullanılmasından kaynaklanan bir anlatımn bozukluğu vardır. “Etekleri 

zil çalmak”, çok sevinmek, işleri yolunda olmak anlamında bir deyimdir. Bu deyimin yerine “etekleri tutuşmak” deyiminin 

kullanılması gerekir. “Etekleri tutuşmak” çok heyecanlanmak anlamında bir deyimdir. Doğrusu: “Müfettişlerin geleceğini 

öğrenen müdürün etekleri tutuştu.” 

» Şoför hatalı sollama yapmış, bütün yolcuların canı burnuna gelmişti. 

cümlesinde “canı burnuna gelmek” deyiminin yanlış kullanılmasından doğan bir anlatım bozukluğu vardır. Çünkü 

cümlede büyük bir tehlike ile yüz yüze gelme anlatılmaktadır. Ama bu yanlış bir deyimle ifade edilmiştir. Çünkü “canı 

burnuna gelmek” deyimi “çekilen sıkıntıların dayanılmaz hâle geldiği durumlar” için kullanılır. Doğrusu: “Şoför hatalı 

sollama yapmış, bütün yolcuların yüreği ağzına gelmişti.” 

1.6. Anlam Belirsizliği 

Kişilerden ya da onlarla ilgili durumlardan söz ederken, o kişilerin yerini tutan zamirleri kullanmayız. Bundan dolayı 

cümlede kişi bakımından bir belirsizlik ortaya çıkar. Anlam belirsizliği dediğimiz bu ifade bozukluğunu gidermek için 

cümlede sözünü ettiğimiz kişinin yerini tutacak zamiri mutlaka kullanmalıyız. 

Örnek(ler) 

» Okula gitmediğini bugün öğrendim. 

cümlesinde böyle bir bozukluk vardır. Bu cümlede kişi zamiri kullanılmadığı için “kimin okula gitmediği” tam olarak 

bilinmiyor: O mu, sen mi? Çünkü cümle; 

“Onun okula gitmediğini bugün öğrendim.” ya da 

“Senin okula gitmediğini bugün öğrendim.” olabilir. Bu nedenle kişi kavramının net olması için cümleye kişi zamiri 

mutlaka getirilmelidir. 

» Kardeşini okulda göremedim. 

cümlesinde de anlam belirsizliği vardır. Bu cümlede kimin kardeşinden söz edildiği belli değildir. Bunu engellemek için 

kişi zamiri cümleye getirilmelidir: 

“Senin kardeşini bugün okulda göremedim.” 

“Onun kardeşini bugün okulda göremedim.” 

 

  UYARI  Anlam belirsizliği sadece kişi zamirinin kullanılmaması ile ilgili değildir. Anlam belirsizliği noktalama 

yanlışlığından da kaynaklanabilir. 

Örnek(ler) 

» Gazeteci bayanın sözlerini dikkatle dinledi. 

cümlesinde anlamca bir belirsizlik vardır. Çünkü cümlede sözleri dinleyen “gazeteci” mi, yoksa “bayan” mı olduğu belli 

değildir. Bu belirsizliği “gazeteci” sözünden sonra cümleye virgül (,) getirerek giderebiliriz. 

 

1.7. Mantık ve Sıralama Yanlışlığı (Hatası) 

Cümlede verilen kavramların önem sırasının karıştırılması ya da cümlenin mantık açısından yanlış oluşturulması 

sonucunda ortaya çıkan anlatım bozukluklarıdır. 

Örnek(ler) 

» İlk kez gerçekleşen gösteriye katılım rekor düzeydeydi. 

Bu cümlede mantık hatası yapılmıştır çünkü ilk kez yapılan bir gösteriye gelen izleyici sayısının, rekor düzeyde olup 

olmadığı bilinemez. 

» Bırak patates doğramayı, yemek bile yapamaz o. 

cümlesinde sıralama hatası vardır. Yemek yapmak, patates doğramaktan daha zor ve üst düzey bir eylemdir. Bu yüzden 

“patates doğramayı” sözüyle “yemek bile yapamaz” sözü yer değiştirmelidir: “Bırak yemek yapmayı, patates bile 

doğrayamaz o” 

2. Yapısal (Yapıya Dayalı) Anlatım Bozuklukları 

2.1. Özne-Yüklem Uyumsuzluğu 

Özne – yüklem uyumsuzluğu kişi bakımından, tekillik-çoğulluk bakımından ve özne eksikliği bakımından olmak üzere üç 

grupta incelenir: 

2.1.1. Kişi Bakımından Uyumsuzluk 

İyi bir cümlede özne ve yüklem arasında kişi bakımından uyum olmalıdır. 
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 KURAL  Özne birinci tekil, ikinci tekil veya üçüncü tekil (ben, sen, o) ise yüklem birinci çoğul kişiye göre 

çekimlenmelidir. 

Örnek(ler) 

» Ben ve Ayhan buraya daha önce gelmişti.” 

1. çoğul (biz)                                       3. tekil (onlar) 

cümlesinde özne ile yüklem arasında uyumsuzluk söz konusu. Özne 1. çoğul olduğuna göre yüklemin de birinci çoğul 

olması gerekir: 

“Ben ve Ayhan buraya daha önce gelmiştik.” 

1. çoğul (biz)                                    1. çoğul (biz) 

 >  Bu kural tekil kişiler için olduğu gibi çoğul kişiler için de geçerlidir. 

Örnek(ler) 

» Ben ve arkadaşlarım burayı seviyoruz. 

1. çoğul (biz)                                1. çoğul (biz) 

» Ben ve o bu sabah İzmir’e gideceğiz. 

1. çoğul (biz)                               1. çoğul (biz) 

» Sen ve kardeşin bu ödevi bitirmelisiniz. 

2. çoğul (siz)                              2. çoğul (siz) 

 

1.1.2. Tekillik-Çoğulluk Bakımından Uyumsuzluk 

Özne ile yüklem arasında belli bir uyum söz konusudur. 

Özne insan ve çoğul ise yüklem tekil ya da çoğul olabilir. Ancak insan dışındaki varlıkların (hayvan, bitki, kavramlar…) 

çoğul şekilleri özne olduğunda yüklem daima tekil olur. 

Örnek(ler) 

» Çocuklar bahçede top oynuyorlar. 

» Öğretmenler, öğrencilerinin iyiliğini ister. 

Yukarıdaki örneklerde olduğu gibi özne insan ve çoğulken yüklem çoğul ya da tekil olabiliyor. Diğer bütün durumlarda 

yüklem her zaman tekil olur. 

» Kuşlar ne de güzel uçuyorlar. (yanlış) 

Kuşlar ne de güzel uçuyor. (doğru) 

» Ağaçlar çiçek açmışlar. (yanlış) 

Ağaçlar çiçek açmış. (doğru) 

» Gözlerim yakını iyi görmüyorlar. (yanlış) 

Gözlerim yakını iyi görmüyor. (doğru) 

1.1.3. Özne Eksikliği Bakımından Uyumsuzluk 

Özne ile yüklem arasında tekillik, çoğulluk ve kişi uyumsuzluğunun yanında, özne eksikliği de anlatım bozukluğuna yol 

açar. 

Özne, cümlenin temel ögesidir. Yüklemde bildirilen iş, oluş ya da hareketi yapan durumundadır. Yüklemdeki eyleme göre 

öznenin olmaması ya da bir öznenin birden fazla yükleme bağlanması anlatım bozukluğuna yol açar. Bu, daha çok sıralı ve 

bağlı cümlelerde karşımıza çıkan bir bozukluktur. 

Örnek(ler) 

» Bir milletin dili ve edebiyatı hür olmadıkça yükselemez. 

cümlesinde özne eksikliğinden kaynaklanan bir bozukluk söz konusudur. Bu cümlede özne belirtilmemiş, bu da ifadeyi 

eksik bırakmıştır. Cümleye özne getirerek bozukluğu giderebiliriz: 

“Bir milletin dili ve edebiyatı hür olmadıkça o millet yükselemez.” 

Bu cümle başka şekilde de düzeltilebilir: “Bir millet, dili ve edebiyatı hür olmadıkça yükselemez.” 

» Herkes ondan nefret ediyor, onun yüzünü bile görmek istemiyordu. 

cümlesinde “herkes” öznedir. Bu özne “nefret ediyor.” ve “görmek istemiyordu.” yüklemlerine bağlanamadığından 

bozukluk meydana gelmiştir. 

“Herkes ondan nefret ediyor.” doğru. Ama: “Herkes onun yüzünü bile görmek istemiyordu.” cümlesinde “herkes” öznesi 

“görmek istemiyordu” yüklemine bağlanamıyor. Bu nedenle ikinci cümleye özne getirilmeli, ifade düzeltilmelidir: 

“Herkes ondan nefret ediyor, hiç kimse onun yüzünü bile görmek istemiyordu.” 

özne                          yüklem           özne                                           yüklem 

» Onun tezi yakında bitecek ve öğretmen olarak göreve başlayacak. 

cümlesinde “özne” eksikliği bozukluğa yol açmış. Bu cümlede “onun tezi” ikinci cümlenin öznesi olarak da 

görüldüğünden anlatım bozulmuştur. Bu bozukluk ikinci cümleye özne getirilerek giderilebilir: 
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“Onun tezi yakında bitecek ve o öğretmen olarak göreve başlayacak.” 

özne                          yüklem      özne                                          yüklem 

 

2.2. Eklerle İlgili Yanlışlar 

Cümlede eklerin eksik ya da fazla kullanılması anlatım bozukluğuna yol açar. 

Örnek(ler) 

» Biz okumasını sevmeyen bir milletiz. 

cümlesinde “okumasını” sözcüğünde iyelik eki gereksiz ve yanlış kullanılmıştır. Cümlenin doğrusu: “Biz okumayı 

sevmeyen bir milletiz.” olmalıdır. 

» Hayat kimine mutluluk verdiğini, kimini mutsuz ettiğini görüyoruz. 

cümlesinde ilgi eki “eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. Çünkü cümlede “verdiğini” sözcüğüne 

sorduğumuz “kimin verdiğini” sorusuna cevap alamıyoruz. “Hayat” sözcüğüne “-ın” ilgi eki getirilirse bu cümledeki 

anlatım bozukluğu giderilir: “Hayatın kimine mutluluk verdiğini, kimini mutsuz ettiğini görüyoruz.” 

2.3. Öge Eksikliği 

Cümlede kullanılması gereken bir öğenin bulunmaması, anlatım bozukluğuna yol açar. Cümlenin temel öğeleri özne ve 

yüklem eksikliğini işlediğimizden, burada nesne ve dolaylı tümleç eksikliği üzerinde duracağız. 

Öge eksikliği sıralı ve bağlı cümlelerde karşımıza çıkar. Genellikle ortak kullanılan öğelerin yükleme bağlanamamasından 

kaynaklanır. 

Örnek(ler) 

» Ben öğretmenime inanır ve severim.” 

cümlesinde “öğretmenime” dolaylı tümlecinin “inanır ve severim” yüklemlerine bağlanmak istenmesi anlatım 

bozukluğuna yol açmıştır. 

“Ben öğretmenime inanırım.” olur; ama “Ben öğretmenime severim.” olmaz. 

Bu nedenle ikinci cümleye “nesne” getirilerek bozukluk giderilebilir: 

“Öğretmenime inanır, onu severim.” 

» İnsanlar gazetelere inanmıyor bu nedenle de çok az okuyor. 

cümlesinde nesne eksikliğinden kaynaklanan bir bozukluk söz konusudur. Çünkü “inanmak” eylemi geçişsizdir. Nesne 

almadan kullanılabilir. Ama “okumak” eylemi geçişlidir. Öyleyse bu eyleme göre, cümleye nesne getirmek gerekir. Nesne 

getirilmediğinde cümlede yanlış bağlanma ortaya çıkacaktır: insanlar gazetelere inanmıyor, gazetelere okuyor.” Dikkat 

ettiyseniz “gazetelere okuyor” ifadesi yanlıştır. Bunu gidermek için de ikinci cümleye nesne getiririz. Bu durumda cümle 

şöyle olur: 

“İnsanlar gazetelere inanmıyor, bu nedenle de gazeteleri çok az okuyor.” 

» Neden en çok şairlere kızarlar, korkarlar. 

cümlesinde dolaylı tümleç eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. Bu cümledeki “şairlere” dolaylı 

tümleci “kızarlar” yüklemine bağlanabiliyor; ama “korkarlar” yüklemine bağlanamıyor. Bu nedenle ikinci cümleye dolaylı 

tümleç getirilmelidir: 

“Neden en çok şairlere kızarlar, şairlerden korkarlar.” 

2.4. Yüklem Eksikliği 

Sıralı ve bağlı cümlelerde iki cümlenin bir yükleme bağlanması sonucu anlatım bozukluğu meydana gelir. Yüklem 

eksikliği, bazen ikinci bir eylemin kullanılmaması ya da ek eylemin ortak kullanılması ile oluşur. 

 

Örnek(ler) 

» Beşiktaş iskelesine geldiğimizde o işine, ben evime gittim. 

cümlesinde “yüklem” eksikliği anlatım bozukluğuna yol açmış. Her iki cümleyi “gittim” yüklemine bağlayamayız. “Ben 

gittim” olur ama “o gittim” olmaz. Bu nedenle cümledeki yüklem eksikliğini giderirsek cümle anlamlı hâle gelir: 

“Beşiktaş iskelesine geldiğimizde o işine gitti, ben evime gittim.” 

» İyi biri olduğundan dün de, bugün de kuşkuya düşmüyorum. 

cümlesinde yüklem eksikliği bozukluğa yol açmıştır. Evet, “bugün kuşkuya düşmüyorum” ifadesi doğru, ama “dün 

düşmüyorum” yanlıştır. 

Bu nedenle cümleye yüklem getirilmelidir: 

“İyi biri olduğundan dün de kuşkuya düşmedim, bugün de düşmüyorum.” 

» Evimiz küçük, bahçesi de güzel değildi. 

cümlesinde ek-fiil eksikliği nedeniyle esas anlatılmak istenen, ifade edilemiyor. Cümlede evin küçük olduğu, bahçenin 

güzel olmadığı söylenmek istenirken bunun tersi bir anlam ortaya çıkıyor (evin küçük olmadığı, bahçenin güzel olmadığı). 

Bu nedenle ek-fiil eksikliği giderilerek cümle anlamlı hâle getirilmeli: 
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“Evimiz küçüktü, bahçesi de güzel değildi.” 

2.5. Tamlama Yanlışları 

Çoğunlukla ad ve sıfatların aynı tamlanana bağlanması sonucu oluşan bir anlatım bozukluğudur. Bu nedenle isimlerle 

sıfatların aynı tamlanana bağlandığı kullanımlara dikkat etmek gerekir. 

Örnek(ler) 

» Özel ve kamu kuruluşları iki gün tatil edildi. 

cümlesinde “kamu kuruluşları” ifadesi doğrudur. Çünkü bu, isim tamlamasıdır. Ancak “özel” sözcüğü “kuruluşları” 

tamlananına bağlanamaz. Çünkü “özel” sözcüğü sıfattır. Bu nedenle “özel kuruluşları” ifadesi yanlıştır. Cümledeki 

bozukluğu gidermek için “özel” sözcüğünden sonra “kuruluşlar” sözü getirilmelidir: 

“Özel kuruluşlar ve kamu kuruluşları iki gün tatil edildi.” 

» Derste belgisiz ve işaret sıfatlarını işledik. 

cümlesinde “belgisiz” sözcüğü sıfat, “işaret” sözcüğü ise isimdir. Hem sıfatın hem ismin aynı tamlanana (sıfatları) 

bağlanması anlatım bozukluğuna yol açmıştır. Bu bozukluğu gidermek için “belgisiz” sözcüğünden sonra “sıfatlar” 

sözcüğünü getirmek gerekir: 

 

“Derste belgisiz sıfatları ve işaret sıfatlarını işledik.” 

 UYARI  Dilimizde çokluk anlamı taşıyan belgisiz sıfat tamlamalarındaki isimler çokluk eki almaz. 

Örnek(ler) 

» Burada insanı şaşkına çeviren birçok güzellikler var.” 

cümlesinde “birçok güzellikler” belgisiz sıfat tamlamasındaki “güzellikler” sözcüğünde “-ler” eki gereksiz kullanılmıştır. 

Çünkü “birçok” sözünde zaten çokluk anlamı vardır. Cümlenin doğrusu: 

“Burada insanı şaşkına çeviren birçok güzellik var.” şeklinde olmalıdır. 

 2.6. Bağlaç Yanlışları 

Bağlaçlardan bazıları olumlu ve olumsuz yargıları birbirine bağlar. Bu duruma uymayan kullanımlarda anlatım bozukluğu 

meydana gelir. 

Örnek(ler) 

» Ahmet Bey oğlunu çok seviyor fakat bir dediğini iki etmiyordu. 

Bu cümlede “fakat” kullanılması doğru değildir. “fakat” bağlacı bir olumlu yargıyla bir olumsuz yargıyı birbirine bağlar. 

Bu cümlede ise ilk yargı da olumludur. Bu yüzden “fakat” çıkarılmalı, yerine “ayrıca” bağlacı kullanılmadır: 

“Ahmet Bey oğlunu çok seviyor ayrıca bir dediğini iki etmiyordu.” 

» Ben yarın dışarı çıkamam, ama evde yapılacak bir sürü işim var. 

Bu cümlede “ama” kullanılması doğru değildir. “Ama” cümleden atılmalı ya da yerine “çünkü” getirilerek şu şekilde 

kurulmalıdır: “Ben yarın dışarı çıkamam, çünkü evde yapılacak bir sürü işim var.” 

  

Tiyatro, dramatik metinlerin sahnede canlandırılmasıyla ortaya çıkan sanat dalıdır. Belli bir 

metne dayanması ve sahnelenmesi, tiyatroyu hem edebî metin hem de güzel sanatların bir dalı yapar. 

Büyük oranda sahnede canlandırma amacıyla yazılan tiyatro metinleri az da olsa okunmak amacıyla 

da yazılabilir. 

Eski Yunan’da MÖ 6. yüzyılda Dionysos (Dionis) adındaki tanrı kahraman adına düzenlenen 

dinî törenlerden doğan ve zamanla sanat hâline gelen tiyatro, Eski Yunan’da büyük gelişme sağlamış, 

çeşitlenerek günümüze ulaşmıştır. Bizim edebiyatımızda ise Batı kültürüyle tanışmadan önce Karagöz, 

kukla, orta oyunu, meddah hikâyeleri, köy seyirlik oyunları gibi geleneksel tiyatro türlerimiz 

vardır. Batılı anlamda tiyatro, Tanzimat Dönemi’nde edebiyatımıza girmiştir. Batılı tarzda ilk tiyatro 

eserini Şinasi, Şair Evlenmesi oyunuyla vermiş, Namık Kemal’in Vatan yahut Silistre oyunu da sahnelenen 

ilk eserimiz olmuştur. Tanzimat Dönemi’nde Ahmet Mithat Efendi, Recaizade Mahmut Ekrem, 

Abdülhak Hamit Tarhan, Ahmet Vefik Paşa, Güllü Agop gibi sanatçılar tiyatro türünde önemli 

çalışmalar yapmışlardır. Servetifünun Dönemi’nde yavaş da olsa tiyatro türü gelişimini sürdürmüştür. 

Fecriati Dönemi’nde geri planda kalan tiyatro, Millî Edebiyat Dönemi’nde ön plana çıkmıştır. 
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1923 - 1950 YILLARINDA CUMHURİYET TİYATROSU 

 

1923’te Cumhuriyet’in ilanıyla tiyatro, uygarlığın vazgeçilmez gereği olarak görülmüş;siyasi, ekonomik ve fikrî 

hareketlere bağlı bir 

gelişim göstermiştir. 27 Ekim 1914’te ilk resmî Türk tiyatrosu Darülbedayi kurulmuştur. Bu kurum sayesinde oyunlar 

sergilenmiş, oyuncular yetiştirilmiş, oyunlar yazılmış, toplumda bir tiyatro bilinci oluşturulmuştur. Darülbedayi, 

1931’de İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları adını almıştır. 1927’de, Darülbedayi’nin başına 

getirilen Muhsin Ertuğrul, yerli yazarları yüreklendirmiş, Batı’dan çevrilen çağdaş tiyatro 

eserlerini Türk toplumuna sunmuş; oyunculuk, sahneleme, dekor kullanımı ve yetişmelerine 

katkıda bulunduğu oyuncularla günümüz Türk tiyatrosunun temellerini atmıştır. 

Avrupa tiyatrosunun yakından takibi, aydınlarımız ve yöneticilerimiz tarafından Batılı tiyatronun 

benimsenmesi, tiyatro binalarının ve topluluklarının kurulması, oyuncuların yetişmesi, yerli oyunların 

yazılması, gazete ve dergilerde yazı ve eleştirilere yer verilip tartışmalar yapılması, tiyatronun gelişimine 

katkı sağlamıştır. 

Cumhuriyet Dönemi’nin ilk yıllarındaki oyun yazarları, daha çok tarihimize ve efsanelerimize 

yönelerek ulusçuluğu aşılayan düşüncelerin üzerinde durmuşlar; toplumsal sorunları, değer yargılarının 

değişmesini ve ruhsal çelişkileri vermeye çalışmışlardır. Ankara’da Devlet Konservatuvarı açılmış, bu 

oluşum tiyatronun gelişmesini olumlu yönde etkilemiştir. 

 

1940’lı yıllarda Devlet Konservatuvarı ilk mezunlarını vermiş, şehir tiyatrolarımız gelişmiş, özel 

tiyatrolar yurt çapında turnelere çıkmış ve çocuk tiyatroları kurulmuştur. 

Oyun yazarlığı da Cumhuriyet Dönemi’nde Batı modelini uygulayan tiyatronun kurumsallaşması 

ile gelişme göstermiştir. Bu dönemde Batılı oyun yazarları, yöneticileri ve başarılı oyuncularından yararlanma 

yoluna gidilmiş, Batı tiyatrosunun temel unsurları modern Türk tiyatrosuna uygulanmıştır. 

Ülkenin yapısından hareket edilerek komedi ve dram türlerinde eserler verilmiştir. Avrupa tiyatrosundan 

etkilenen Türk yazarları, yazdıkları oyunlarda öncelikle, Osmanlı toplumundan modern topluma 

geçilirken yaşanan sancıları, geçmişteki sorunları, toplumdaki yozlaşmayı, ahlak çöküntüsünü eleştirel 

bir gözle gündeme getirmişlerdir. İbnürrefik Ahmet Nuri Sekizinci, Musahipzade Celal gibi Millî Edebiyat 

Dönemi’nde eser veren sanatçılar, Cumhuriyet’in ilk yıllarında da eser vermeye devam etmişlerdir. 

Geçiş sürecini konu alan Reşat Nuri Güntekin’in Yaprak Dökümü ve Ahmet Kutsi Tecer’in Köşebaşı 

adlı oyunları bu dönemde yazılan önemli oyunlardır. Vedat Nedim Tör, Nâzım Hikmet, Necip Fazıl 

Kısakürek de eserlerinde aşırı duygulu, bunalımlı kişileri işlemişlerdir. 1933 yılına kadar yazarlarımız 

Türk ulusunu ve Türk yurdunu sevdirmeyi amaçlayan oyunların yanında Türk gücünü, güzel ahlakını 

öven ve kaynağını Türk efsaneleri ile masallarından alan oyunlar yazmışlardır. Faruk Nafiz Çamlıbel’in 

Akın, Özyurt, Kahraman; Yaşar Nabi Nayır’ın Mete; Necip Fazıl Kısakürek’in Sabır Taşı, Tohum; Behçet 

Kemal Çağlar’ın Çoban ve Atilla adlı eserleri bu dönemde verilen eserlerden bazılarıdır. 

 

KOMEDİ 

 

Komedi, yaşamın ve toplumun gülünç yönlerini göstermek ve ders vermek amacıyla yazılan tiyatro 

türüdür. İzleyiciye güzel vakit geçirtmeyi amaçlayan komedi, konusunu günlük hayattan alır. Her sosyal 

tabakadan insan, oyuna konu edilir. Seçkin bir üslup tercih edilmez. Koro ve diyalog bölümlerinden 

oluşur. Üç birlik kuralına uyulur. Beş perdeden oluşur. Komediler konularına göre sınıflandırılır. Karakter 

komedisi, çeşitli dönemlerdeki ve ülkelerdeki insanların kişilik özellikleri üzerinde duran, onların 

gülünç ve aksak yönlerini ön plana çıkaran komedi türüdür. Töre komedisi de bir dönemin, toplumun 

gelenek ve göreneklerin gülünç ve aksak yönlerini konu edinen komedi türüdür. Entrika komedisi ise 

olayların karışık ve şaşırtıcı yönlerini merak ve coşku unsurlarıyla ele alan komedi türüdür. 

DRAM 

 

Dram, komik ve trajik olayların birleşiminden oluşan tiyatro türüdür. Yaşamın güzel, çirkin, acıklı, 

gülünç, sıradan yönleri bir bütün hâlinde ele alınır. Dramda komedi ve trajedi türlerinin kimi özellikleri 

bir arada yer alır ve konu sınırlaması yoktur. Oyunun kişileri toplumun her tabakasından seçilir. Oyunda 

gerçeklik aranır. Dram türündeki eserlerde yaşamın olumlu veya olumsuz bütün yönleri sahnelenir. 

Dramda üç birlik kuralına uyma zorunluluğu yoktur. Perde sayısında bir sınırlama yoktur. 

 

TRAJEDİ 

 

Trajedi korku, acıma, ölüm, kin, öç alma, sevgi, hayranlık gibi temaları işleyen tiyatro türüdür. Erdem 

ve ahlakın önemsendiği bir türdür. Değişmeyen kuralları vardır. Konusunu tarihten ve mitolojiden 

alır. Kişiler tanrı, kral, kraliçe gibi seçkin kişilerdir. Günlük yaşamın sıradan olaylarına, çirkin sahnelere, 

öldürme, yaralama gibi kanlı olaylara sahnede yer verilmez. Bu tür olaylar, sahnenin dışında geçer ve 

izleyiciye oyuncu tarafından duyurulur. Üç birlik kuralı (olay, mekân ve zamanda birlik) vardır. Beş 
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perdeden oluşur. Manzum olarak yazılır. Seçkin bir üslup kullanılır. Trajedide amaç, izleyicide korku 

ve merhamet uyandırmaktır. 

 

1950 SONRASI TÜRK TİYATROSU 

 

1940 - 1960 yıllarında ülkedeki değişim, hayatla iç içe bir sanat olan tiyatromuzu da yakından ilgilendirmiştir. 

Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Adana, Trabzon ve Diyarbakır gibi kentlerde perdelerini 

açan Devlet Tiyatroları turneler düzenleyerek Türkiye’nin her yanında izleyiciye ulaşmıştır. Haldun 

Taner, Turgut Özakman, Aziz Nesin, Nazım Kurşunlu gibi sanatçılar bu dönemde eserler vermişlerdir. 

Dünya ve Türk tiyatrosunu incelemek, tiyatro tarihimizi ve eserlerimizi yurt içinde ve yurt dışında 

tanıtmak için inceleme ve çalışmalar yapmak, tiyatro kültürüne sahip insanlar yetiştirmek, genç yazarlara 

tiyatro eseri yazma tekniğini öğretmek amacıyla 1958’de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih–Coğrafya 

Fakültesinde bir tiyatro enstitüsü kurulmuştur. 1960 - 1980 yıllarında özel tiyatroların sayıları 

artmıştır. Bu dönemde akademik düzeyde tiyatro eğitimi yapılması, tiyatro sanatı konusunda bilimsel 

araştırmaların çoğalması, tiyatro eleştirilerinin gelişmesi, tiyatroyla ilgilenenlerin tartışma ortamı bulması, 

tiyatro kongrelerinin düzenlenmesi bu sanatın sorunlarının çözülmesinde önemli adımlardır. 

1960’lar Türk tiyatrosunun parlak dönemidir. Oyun yazarları bu dönemde toplumsal sorunları 

işleyen başarılı örnekler sunmuşlardır. Haldun Taner, Keşanlı Ali Destanı’yla geleneksel Türk tiyatrosunun 

belirleyici özelliklerini, toplumsal ve siyasal bir içerikle birleştiren yeni bir yerli epik tiyatro 

oluşturmuştur. Oyunların sayısında büyük bir artışın gözlemlendiği bu dönemde oyunların konuları 

da çeşitlenmiştir. Oktay Rifat, Melih Cevdet, Refik Erduran, Turgut Özakman, Nezihe Meriç 

gibi yazarlar bireyden hareketle topluma yönelmişlerdir. Oktay Rifat’ın Kadınlar Arasında, Melih 

Cevdet’in İçerdekiler ve Mikado’nun Çöpleri, Haldun Taner’in Fazilet Eczanesi, Huzur Çıkmazı gibi 

oyunları bireyden hareketle toplumsal çarpıklıkları işleyen eserlerdir. Bu dönemde tiyatro, işçi ve köylü 

kesiminin sorunlarına da eğilir. Orta sınıftan ailelerin yaşadığı toplumsal ve ekonomik sorunlar, köy 

ve gecekondu ortamı, toplumun yaşama ve giyinme biçimi dil özellikleriyle sahneye getirilir. Refik 

Erduran Cengiz Han’ın Bisikleti’nde eski yaşam biçiminden kurtulmaya çalışan bir erkeğin tutumuyla 

Batılılaşmanın yanlış anlaşıldığını işler. Turgut Özakman; Güneşte On Kişi, Komşularımız oyunlarıyla 

ferdin kendini küçük görme duygusunu toplumsal şartlar açısından inceler. Yine bu dönemde konularını 

Osmanlı tarihinden, halk kahramanlarının hayatlarından ve mitolojiden alan oyunlar yazılır. 

Turan Oflazoğlu, Orhan Asena, Güngör Dilmen, Necati Cumalı bu alanda eserler vermişlerdir. Oyun 

yazarlığında büyük bir atılım görülen bu dönemde Adalet Ağaoğlu, Nezihe Aras, Recep Bilginer gibi 

yeni bir yazar kuşağı da yetişmiştir. 

 

Dil Bilgisi: Anlatım Bozuklukları 

Anlatım Bozuklukları:  Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır.  

Dil Bilgisi: İmla ve Noktalama 

Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 

1. Cumhuriyet Dönemi’nden iki eleştiri örneği 

2. Cumhuriyet öncesi dönemden bir eleştiri örneği 

 

 
Eleştiri, sanat, düşünce veya edebiyat eserini her açıdan inceleyip bunların zayıf ve güçlü yönlerini 

belirten, bir yazarın veya eserin gerçek değerini ortaya koyan yazı türüdür. 

Sanat ve edebiyat alanlarında yol gösterici yazılardan olan eleştiri, düşünce yazısıdır. 

Eleştiride hareket noktası eser ve sanatçıdır. Eleştiri, sadece yerme amacıyla yapılmaz;iyiye, doğruya, 

güzele götüren yazı türüdür. Eleştiride amaç, sanat eserinin güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koymaktır. 

Böylelikle hem sanatçıyı hem de sanatı geliştirir. 

Eleştiri yapan kimseye eleştirmen (münekkit) denir. Eleştirmen; kültürlü, çağın koşullarını bilen, 

ön yargılara kapılmayan, geniş ve ileri görüşlü bir kişidir. Eleştirmenin görevi güzellik oluşturmak değil 

ortaya çıkarılmış güzelliği değerlendirmek, okurlara sunmaktır. Eleştirmen, bir sanat eserinin gerçek 

değerini ortaya koyduğu için topluma ve sanatçıya büyük yararlar sağlar. Sanatçıyı gerçeğe ulaştırarak 

toplumun da sanat zevkini yükseltir. 

Okuduğunuz Ahmet Muhip Dıranas başlıklı eleştiri yazısında eleştirmen, şairin farklı ve önemli 
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yönlerini olumsuz ve olumlu eleştiriler yaparak ortaya koymaya çalışmış; yargılarını şairin şiirlerinden 

örnekler vererek, şairi başka şairlerle karşılaştırarak sanatçıyı okura tanıtmaya çalışmıştır. Eleştirmenin 

amacı bu yazıda sanatçının gerçek değerini ortaya koymaktır. 

Batı edebiyatının önemli türlerinden biri olan eleştiri, özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 

önemli bir gelişme göstermiştir. Hippolyte Taine (Hipolayt Teyn), Brunetiere (Brunediyor), 

Lemaitre (Limoydır), Lessing (Lesing) gibi yazarlar Batı edebiyatında bu türle ilgili ön plana çıkan 

eleştirmenlerdir. 

Batı’da oldukça önemsenen eleştiri, 20. yüzyılın başlarından itibaren çok güçlenmiş, sanat ve düşünce 

alanlarında önemli gelişmelerin altyapısını hazırlamıştır. 

Tenkit kelimesiyle de karşılanan eleştiri, edebiyatımızda gazetenin ortaya çıkmasıyla başlamıştır. 

Bu açıdan Tanzimat sanatçıları, ilk eleştirmenler olarak kabul edilir. Namık Kemal, Muallim Naci, 

Recaizade Mahmut Ekrem gibi yazarlar, eleştiri türünde eserler vermiştir. Servetifünun Dönemi’nde 

Hüseyin Cahit Yalçın; Millî Edebiyat Dönemi’nde Abdülhak Şinasi Hisar, Reşat Nuri Güntekin; 

Cumhuriyet Dönemi’nde de Nurullah Ataç, Vedat Günyol, Tahir Alangu, Asım Bezirci, Rauf 

Mutluay, Fethi Naci gibi yazarlar eleştiri türünde eserler vermiştir. 
 

Eleştiri, edebiyatımıza Tanzimat Dönemi’nde Batı’dan gelmiştir. Bu dönemde önce dille ilgili eleştiri 

yazıları yazılmış, sonra türün alanı genişlemiştir. Servetifünun Dönemi’nden itibaren de Batılı tarzda 

eleştiriler yazılmıştır. Cumhuriyet Dönemi’ndeki büyük ve hızlı gelişmelerin etkisiyle eleştiri türünde 

Orhan Şaik Gökyay, Ahmet Hamdi Tanpınar, Mehmet Kaplan, Cemil Meriç, Mehmet Fuat, Metin 

And gibi birçok yazar türün gelişimine katkı sağlamıştır. 

 
CUMHURİYET DÖNEMİ’NDE EDEBÎ ELEŞTİRİ 

 
Cumhuriyet Dönemi’nde 1940’lı yıllardan itibaren eleştiri türünde hem nitelik hem de nicelik 

açısından önemli gelişmeler olmuştur. Eleştiriye ilgi artmış, yeni eleştirmenler yetişmiştir. Eleştirmenlerdeki 

artış, eleştiri kuramlarındaki çeşitlilik eleştirimizin kalitesini de yükseltmiştir. Eleştiride 

uzmanlaşma başlamış; şiir, roman, hikâye eleştirmenleri gibi sadece bir edebî türde yoğunlaşan eleştirmenler 

yetişmiştir. 

Edebî eleştiri türünde biçim–içerik, açıklık-kapalılık, eski–yeni, edebiyatta yarar, toplum için sanat, 

sanat için sanat, yenilik, sanatta güzel ve fayda gibi genel konuların üzerinde durulmuştur. Roman ve 

hikâyede yazarların roman anlayışları, kişiyi canlandırmadaki ustalıkları, bakış açıları, dili ve ayrıntıyı 

kullanmadaki becerileri ele alınan konulardır. 

 

ELEŞTİRİ TÜRLERİ 

 

Eleştirmenlerin eserleri inceleme biçimleri ve esere yaklaşım tarzları bakımından eleştiri, türlere 

ayrılabilir. Eleştiri türleri şunlardır: 

1. Öznel eleştiri: Eleştirmenin, kendini okurun yerine koyduğu eleştiri türüdür. Eleştirmen, eserin 

kendi üzerinde bıraktığı etkiden yola çıkarak öznel görüşlerini belirtir. Kurallarla sınırlı olmadığı için 

bir iddia ortaya konmaz. Öznel eleştiriye izlenimci eleştiri de denir. 

2. Tarihî ve sosyolojik eleştiri: Eleştirmenin; eseri, eserin oluşturulduğu zamanın toplumsal şartlarına 

göre değerlendirdiği eleştiri türüdür. Topluma dönük eleştiri de denir. Eleştirmen, eserle ilgili 

yorumlarını yazarın hayatıyla ve öteki eserleriyle karşılaştırarak verir. Eleştirmen, esere toplumsal bir 

belge olarak bakar. Eser incelenirken ekonomik sebeplere dayalı toplum düzenine ve sınıf çatışmalarına 

dikkat edilir. 

3. Yazara / sanatçıya yönelik eleştiri: Eleştirmenin eseri açıklamak için eser ile eseri yapan arasında 

ilgi kurduğu eleştiri türüdür. Eleştirmen, sanatçının hayatını ve kişiliğini inceler. Elde ettiklerini belge 

olarak kullanır. Bu eleştiri türü ikiye ayrılır. Eserle yazarın hayatı arasında ilişki kuran eleştiriye biyografik 

eleştiri, yazarın ruh dünyasını inceleyip eseri değerlendiren eleştiriye de ruh bilimsel eleştiri 

denir. 

4. Esere yönelik eleştiri: Eser incelenirken konunun nasıl işlendiği, işlenişinde izlenen yol, eseri 

oluşturan anlatım biçimi, dilin kullanımı, tema, konu, yapı gibi hususları değerlendiren eleştiri türüdür. 

5. Çözümleyici eleştiri: Ele alınan eseri çok yönlü inceleyen ve okuru bilgilendiren eleştiri türüdür. 

En çok başvurulan bu eleştiri türünde eleştirmen, eseri oluşturan unsurları belli kurallara ve ölçülere 

bağlı kalarak değerlendirir. Bunu yaparken yukarıda verilen eleştiri yöntemlerinden yararlanabilir. 

Okuduğunuz Kuyucaklı Yusuf yazısı, çözümleyici eleştiri türüne örnektir. 

 

CUMHURİYET ÖNCESİ DÖNEMDE ELEŞTİRİ 
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Divan edebiyatında ünlü kişilerin yaşam öykülerinin toplandığı tezkireler şairlerin hayatlarına ilişkin 

bilgi verir. Sözü edilen şairin eserlerine yönelik kısa değerlendirmeler içerir. Bu açıdan tezkireler 

eleştiri türüyle benzerlik gösterir. Ayrıca divan edebiyatındaki hiciv, halk edebiyatındaki taşlamalar da 

siyasi ve sosyal içeriğe sahip olduklarından eleştiri türünün birçok özelliğini yansıtır. 

Batılı tarzda eleştiri, edebiyatımızda Tanzimat Dönemi’nden itibaren görülür. Bu dönemde önce 

dille ilgili eleştiriler yazılmış, sonra türün alanı genişlemiştir. Namık Kemal’in Tasvir-i Efkâr gazetesinde 

yayımlanan Lisân-ı Osmanînin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülahâzatı Şâmildir yazısı türün edebiyatımızdaki 

ilk örneğidir. Ziya Paşa’nın bu dönemde yazdığı Şiir ve İnşa, Namık Kemal’in Tahrib-i 

Harabat yazıları türün önemli örnekleridir. Yine bu dönemde Recaizade Mahmut Ekrem ile Muallim 

Naci ve Namık Kemal ile Ziya Paşa arasında geçen tartışmalara yönelik eleştiri türünde yazılar yazılmıştır. 

Servetifünun Dönemi’nde Ahmet Şuayip ve Hüseyin Cahit Yalçın gibi yazarlar nitelikli 

eleştiriler ortaya koymuştur. 

 

Muallim Naci, 1893 yılında Tercüman-ı Hakikat gazetesinin edebiyat bölümünü yönetmeye başlamış, 

edebiyat ortamına klasik edebiyat lehine bir canlılık kazandırmıştır. 1886’da Menemenlizade 

Tahir Efendi, Elhan adlı bir şiir defterini hazırlayıp görüşlerini almak için Recaizade Mahmut Ekrem’e 

sunar. Bu çalışmada Muallim Naci’nin Gark-ı Nur redifli gazeline Recaizade Mahmut Ekrem 

tarafından daha önce yazılmış nazire, silinerek Recaizade Mahmut Ekrem’e sunulmuştur. Recaizade 

Mahmut Ekrem bu şiir defterini övmek için Takdir-i Elhan adlı eleştiriyi yazar. Muallim Naci de 

Demdeme (Gürleme) adlı bir eleştiri dizisi ile Recaizade Mahmut Ekrem’in Zemzeme (Şakıma) adlı 

şiir kitabındaki şiirleri eleştirir. Muallim Naci ve Recaizade Mahmut Ekrem taraftarları arasındaki bu 

tartışma ileri boyutlara taşınınca yönetim tarafından yasaklar getirilmiştir. 

Yine bu dönemde Malumat dergisinde Hasan Asaf adlı genç bir şairin yazdığı “Zerre-i nurundan 

iken muktebes / Mihr-ü maha etmek işaret abes” beyitinde yer alan “abes-muktebes” kelimelerindeki 

“s” harfinin kafiye olup olmamalarıyla ilgili bir tartışma daha yaşanmıştır. O dönemde Arap harfleri 

kullanıldığından “abes” kelimesinin sonundaki “s” harfi “ ث” ile “muktebes” kelimesinin sonundaki “s” 

harfi de “ س” ile yazılmaktadır. “s” sesi farklı iki işaretle karşılandığından sesin kafiye olmasıyla ilgili 

farklı görüşler ortaya çıkmıştır. 

 

Türk Edebiyatında  Eleştiri 

Tanzimat dönemi Romantikleri Şinasi, Namık Kemal, Recaizade Ekrem, Abdülhak 

Hamid; Realistleri Samipaşazade Sezai, Beşir Fuad, Nabizade Nazım, Mizancı Murad'tır. 

Serveti Fünun döneminde, Cenap Şahabettin intikad (sahte olanı gerçeğinden ayırmak) anlayışıyla tenkit 

eder. Halit Ziya, Mehmet Rauf, Nabizade Nazım, Hüseyin Cahit dönemin eleştiricileridir. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında eleştiri; 

 Yahya Kemal ve Ahmet Haşim'le başlar.İsmail Habip Sevük ve 

 Ahmet Hamdi Tanpınar eleştiriyi edebiyat tarihi içinde ele alırlar. 

 Nurullah Ataç,Suut Kemal Yetkin iki öznelci eleştirmendir. 

Sistematik eleştirmenler Asım Bezirci, Fethi Naci, Hüseyin Cöntürk bağımsız yöntemi geliştirdi. 

Sabahattin Eyüboğlu ile Vedat Günyol hümanist eleştirmenlerdir. 

 

Çağdaş eleştirmenler; 

 Mehmet Kaplan,Tahsin Yücel,Akşit Göktürk,Şara Sayın,Ünsal Oskay,Murat Belge,Orhan Burian, 

 Tahir Alangu,Memet Fuat,Mehmet Doğan,Bedrettin Cömert,Enis Batur,Nihat Sami Banarlı, 

 Cemil Meriç,Kenan Akyüz,Melih Cevdet,Konur Ertop,Orhan Şaik Gökyay,Alpay Kabacalı, 

 Cevdet Kudret,Agah Sırrı,Berna Moran,Rauf Mutluay,Yaşar Nabi,Ahmet Oktay,Atilla Özkırımlı, 

 Nermi Uygur ve Fuat Köprülü. 
 

Dünya edebiyatında Boielau, A. France; Türk edebiyatında ise Mehmet Kaplan, Nurullah Ataç, Cemil 

Meriç ve Hüseyin Cahit Yalçın eleştiri türünün önemli temsilcileridir. Edebiyatımızdaki ilk eleştiri Namık 

Kemal'in Tahrib-i Harabat'ıdır. 

 

Eleştirinin belirleyici özellikleri nelerdir? 

 Düşünsel plânla yazılır. 

https://www.turkedebiyati.org/Dersnotlari/tanzimat_edebiyati.html
https://www.turkedebiyati.org/edebiyat_akimlari/romantizm.html
https://www.turkedebiyati.org/sinasi.html
https://www.turkedebiyati.org/namik_kemal.html
https://www.turkedebiyati.org/recaizade_mahmud_ekrem.html
https://www.turkedebiyati.org/abdulhak_hamit_tarhan.html
https://www.turkedebiyati.org/abdulhak_hamit_tarhan.html
https://www.turkedebiyati.org/edebiyat_akimlari/realizm.html
https://www.turkedebiyati.org/sami_pasazade_sezai.html
https://www.turkedebiyati.org/yazarlar/besir-fuat.html
https://www.turkedebiyati.org/nabizade_nazim.html
https://www.turkedebiyati.org/serveti_funun_yazarlari_eserleri.html
https://www.turkedebiyati.org/cenap_sehabettin.html
https://www.turkedebiyati.org/halit_ziya_usakligil.html
https://www.turkedebiyati.org/mehmet_rauf.html
https://www.turkedebiyati.org/nabizade_nazim.html
https://www.turkedebiyati.org/huseyin_cahit_yalcin.html
https://www.turkedebiyati.org/yahya_kemal_beyatli.html
https://www.turkedebiyati.org/ahmet_hasim.html
https://www.turkedebiyati.org/ismail-habip-sevuk.html
https://www.turkedebiyati.org/ahmet_hamdi_tanpinar.html
https://www.turkedebiyati.org/nurullah_atac.html
https://www.turkedebiyati.org/yazarlar/suut_kemal_yetkin.html
https://www.turkedebiyati.org/yazarlar/asim-bezirci.html
https://www.turkedebiyati.org/yazarlar/fethi-naci.html
https://www.turkedebiyati.org/huseyin-conturk/
https://www.turkedebiyati.org/sabahattin_eyuboglu.html
https://www.turkedebiyati.org/yazarlar/vedat-gunyol.html
https://www.turkedebiyati.org/yazarlar/mehmet_kaplan.html
https://www.turkedebiyati.org/yazarlar/tahsin-yucel.html
https://www.turkedebiyati.org/yazarlar/murat-belge.html
https://www.turkedebiyati.org/orhan-burian.html
https://www.turkedebiyati.org/yazarlar/tahir-alangu.html
https://www.turkedebiyati.org/mehmet-fuat.html
https://www.turkedebiyati.org/sairler/enis_batur.html
https://www.turkedebiyati.org/yazarlar/nihat_sami_banarli.html
https://www.turkedebiyati.org/yazarlar/cemil-meric.html
https://www.turkedebiyati.org/sairler/melih_cevdet_anday.html
https://www.turkedebiyati.org/sairler/orhan_saik_gokyay.html
https://www.turkedebiyati.org/cevdet_kudret.html
https://www.turkedebiyati.org/yazarlar/agah-sirri-levent.html
https://www.turkedebiyati.org/berna_moran.html
https://www.turkedebiyati.org/sairler/yasar_nabi_nayir.html
https://www.turkedebiyati.org/sairler/ahmet-oktay.html
https://www.turkedebiyati.org/yazarlar/atilla-ozkirimli.html
https://www.turkedebiyati.org/yazarlar/nermi-uygur.html
https://www.turkedebiyati.org/mehmet_fuat_koprulu.html
https://www.turkedebiyati.org/Dersnotlari/dunya_edebiyati.html
https://www.turkedebiyati.org/boileau.html
https://www.turkedebiyati.org/anatole-france.html
https://www.turkedebiyati.org/nurullah_atac.html
https://www.turkedebiyati.org/yazarlar/cemil-meric.html
https://www.turkedebiyati.org/yazarlar/cemil-meric.html
https://www.turkedebiyati.org/huseyin_cahit_yalcin.html
https://www.turkedebiyati.org/harabat-tahribi-harabat.html
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 Konu, yazının sonuna dek değerlendirilmesi yapılan esere bağlı kalmalıdır. Eser ile ilgili, değerli ve 

değersiz diye gösterilen yargılar, eserden alınacak örneklere dayandırılmalıdır. 

 Yazar, yargılarında belirli ölçülere bağlı kalmalı, eleştirileri nesnel olmalı, "beğendim, hoşuma gitti". 

gibi öznel değerlendirmelerden kaçınmalıdır. Bunun yanında eleştiri yazısını okutacak olan elbette 

eleştiri yazarının kendine özgü konuyu ele alış biçimi, kendine özgü yorumlayışı ve anlatımındaki 

üslûbudur. 

 Eleştirisi yapılan çalışma, bütün boyutlarıyla ele alınmalı, kendi türü içindeki bilimsel, sanatsal, 

toplumsal yere oturtulmalıdır. Alanındaki diğer çalışmalarla karşılaştırılarak bu türe kattıklarıyla, 

kendisinden beklendiği halde katamadıklarıyla ele alınmalıdır. 

Bu da gösteriyor ki eleştiri yazarı, her konuda eleştiri yazısı yazamaz, ancak uzmanı olduğu alanda yazabilir. 

Eleştiri yazarının alan bilgisi, eleştirdiği çalışmayı yapanın alan bilgisi ile en azından aynı düzeyde olmalıdır. 
 

Dil Bilgisi: Anlatım Bozuklukları 

Anlatım Bozuklukları:  Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır.  

Dil Bilgisi: İmla ve Noktalama 

Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 

 

Konuşmaya dayalı sözlü iletişim türlerinden olan mülakat, alanında ünlü kişileri tanıtmak yahut 

önemli olaylarla ilgili bu kişilerin görüşlerini öğrenmek amacıyla zamanı önceden belirlenmiş soru–cevap 

şeklindeki karşılıklı konuşmalara denir. Haber alma ve bilgi edinme yollarından olan ve ustaca hazırlanan 

sorulara cevap vermeye dayanan mülakatta başarılı olmak, mülakat yapan kişinin ön hazırlıklarına 

ve yeteneğine bağlıdır. 

Mülakat; görüşme için zaman isteme, konu üzerinde hazırlanma, kendini tanıtma, nezaketle muhatabın 

ilgisini çekebilme, soruları en kısa yoldan açıklayabilme gibi özelliklere sahip bir türdür. 

Bir sanatçıyı eserlerinin dışında kendi anlatımıyla daha iyi tanımayı sağlayan mülakat, edebiyatta 

önemli bir türdür. 

Bazı mülakatlar bilgi verme, bazıları da tanıtma amacına yönelik oluşturulabilir. Mülakat öğretmeye 

dayalı metin türlerindendir. 

Edebiyatımızda mülakat türünde ilk ürünler gazeteciliğin gelişmesiyle Cumhuriyet öncesinde verilmeye 

başlanmış, Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatında da türün etkili örnekleri verilmiştir. Ruşen 

Eşref Ünaydın, Hikmet Feridun Es, Mustafa Baydar, Yaşar Nabi Nayır gibi sanatçılar mülakat türünde 

eserler vermişlerdir. 

Bir mülakatta konuşma yapan kişi kadar mülakatı yapan kişi de önemlidir. Mülakatı yapan kişi, 

toplumun merak ettiği veya ilgi çekici konulara yönelik hazırladığı soruları konuşmacıya yöneltir. Bu 

sorular önceden hazırlanır ve önemine göre sıralanır. Mülakatta şahsa, özel konularla ilgili sorular 

sorulmaz. Konuşmacının konularla ilgili açık ve net görüşleri alınmaya çalışılır. Konuşmacı sorularla 

sıkılmaz. Mülakatı yapacak kişi, gerek konuyla gerekse mülakatı gerçekleştirecek kişiyle ilgili geniş bir 

araştırma yapmalıdır. 

Yazılı bir tür olan mülakat, gazete ve dergilerin dışında televizyon, radyo ve Genel Ağ ortamında da 

yayımlandığı için sözlü anlatım türü özelliğine de sahiptir. 

Amaçlı ve planlı bir konuşma olan mülakat ön hazırlık gerektirir. Önce hangi konuda kiminle görüşüleceği 

belirlenir. Daha sonra konu ortaya konur. Konuşma yapılacak kişinin yaşamı, eserleri, eylemleri 

hakkında araştırma yapılır. Sorular, toplanan bilgilere, amaca ve konuya göre hazırlanır. Görüşme sırasında 

konuşmacının sözü kesilmez, sıkıcı ve gereksiz sorular konuşmacıya yöneltilmez. Sorular tarafsız 

biçimde hazırlanır. Sorular okurun ilgisini çekmeli ve merakını gidermelidir. Sorulara alınan cevaplar 

değiştirilmeden okura aktarılmalıdır. 

Görüşmede konuşma yapılan kişinin mesleği, ilgi alanları, eserleri, görüşmenin amacı ve görüşme 

yeri hakkında kısa bilgi verilir. Görüşmeci, not aldığı veya ses alma cihazıyla kaydettiği konuşmaları ya 

olduğu gibi ya da vurgulamak istediği hususları öne çıkaran bir planla yazıp yayımlar. 

Okuduğunuz Ahmet Hâşim adlı metinde Türk şiirinde önemli başarılar elde etmiş Ahmet Hâşim’e 

önceden hazırlanmış kısa ve net sorular yöneltilmiş, böylece Ahmet Hâşim; ruh dünyası, edebî yetenekleri, 

edebiyatla ilgili görüşleri verilerek tanıtılmıştır. 
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Ruşen Eşref Ünaydın’ın Diyorlar ki ve Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal ile Mülakat eserleri 

edebiyatımızda mülakat türünün ilk örnekleri olarak kabul edilir. Hikmet Feridun Es’in Bugün de Diyorlar 

ki, Mustafa Baydar’ın Edebiyatçılarımız Ne Diyorlar, Yaşar Nabi Nayır’ın Edebiyatçılarımız Konuşuyor 

eserleri türün önemli eserleridir. Ayrıca birçok yazar ve gazeteci de bu türde eser vermiştir.

 

 

Röportaj; bir yeri, kişiyi , eşyayı ya da sanat dalını araştırma, inceleme, gezip görme yoluyla tanıtan; 

ayrıntılı bilgi veren ya da sorgulayan yazılara denir. Günümüzde yayın organlarının gelişmesi ile oldukça 

yaygın biçimde kullanılan bir edebî türdür. Okur ve izleyiciye geniş olanaklar tanıması açısından 

önemli bir türdür. 

Röportaj yazarı, metnini bir öykü kurgusu içinde okuruna sunar. Gerektiğinde fotoğraf, resim, 

grafik gibi belgelerle yazısını destekler. Yaşamın gerçeğini birçok yönüyle detaylı biçimde edebî bir 

üslupla ele alıp içerikle okuru buluşturmayı amaçlayan röportaj, bu yönleriyle haber metinlerinden 

ayrılır. Röportaj, okuru sıkmayan bir niteliğe sahiptir. Gözlemin oldukça önemli olduğu röportajda 

gerçekten de uzaklaşılmaz. 

Röportaj; ele alınan konuya göre bir insanı konu alan röportaj, bir eşyayı konu alan röportaj ve bir 

yeri konu alan röportaj biçiminde sınıflandırılabilir. Okuduğunuz Nuh’un Gemisi Peşinde adlı metin, 

bir yeri konu edinen röportajdır. 

Röportaj, tek bir yazı olabileceği gibi yazı dizisi biçiminde de olabilir. Röportajlar gazete veya 

dergilerin iç sayfalarında, hafta sonu eklerinde yer alır. Günümüzde Genel Ağ sitelerinde, bloglarda, 

sosyal paylaşım sitelerinde de röportaj yayımlanmaktadır. 

Bizim edebiyatımızda Yaşar Kemal, Fikret Otyam, Yılmaz Çetiner, Kenan Akın; Batı edebiyatında 

da Jack London (Cek Landın), Ernest Hemingway (Örnıst Hemingvey) röportaj türünün önemli 

isimlerindendir. 

 

RÖPORTAJ  İLE  MÜLAKAT ARASINDAKİ FARKLAR 

 

Röportaj ve mülakat, farklı türler olmalarına rağmen birbirileriyle çokça karıştırılır. Kimi zaman 

aynı tür olarak da algılanır. 

Mülakat; yalnızca soru ve cevaplardan oluşan, mülakatı yapan kişinin kişisel düşüncelerini metne 

aktarmadığı bir türdür. Mülakata eklenen görseller de sadece mülakat yapılan kişinin fotoğrafı olabilir. 

Mülakat türüne ilgi gösteren okur kitlesi de mülakat yapılan kişiye duyulan ilgi ile sınırlıdır. Okuduğunuz 

Ahmet Hâşim ve Cengiz Atymatov ile Dil ve Edebiyat Üzerine Mülakat adlı metinler; soru ve cevaplardan 

oluştuğu, sadece görüşmenin yapıldığı kişinin görüşlerini içerdiği ve bu kişiye ilgi duyanların 

okuyacakları metinler olduklarından bu metinlerin türleri mülakattır. 

Röportaj ise geniş anlatma olanağına sahip gezi yazısı; sohbet, deneme, hikâye, anı gibi edebî türlerin 

anlatım olanakları ve yöntemlerinden yararlanılan bir türdür. Bir insanla yapıldığında sadece soru ve 

cevaplardan oluşmaz. Bir eşyayı veya yeri de ele alabilir. Konu ve anlatım açısından oldukça geniş olanaklara 

sahiptir. Bir röportaja yazar kişisel görüşlerini yansıtır. Röportajda kullanılan görsel malzeme 

de oldukça geniştir. Ayrıca ele alınan konu, geniş bir okur kitlesine seslenir. Röportajda yazarın edebî 

bir dili genişçe kullanması da önemli bir yöndür. Okuduğunuz Nuh’un Gemisi Peşinde adlı metin; bir 

yeri ele aldığı, konu ön planda tutulduğu, yazarın kişisel görüşlerini ve izlenimlerini yansıttığı, sanatlı 

bir dil tercih edildiği için röportajdır. 

 

Mülakat (Görüşme) yaparken ve yazarken dikkat edilecek özellikler: 

 

a) Görüşmenin konusu ilgi çekici ve toplumsal açıdan önemli olmalıdır. 

b) Hangi alanda ya da konuda görüşme yapılacaksa, o alanın ya da konunun uzmanları seçilmelidir. Görüşme 

için, mümkün olduğunca birinci kaynak kişi ya da kişiler tercih edilmelidir. 

c) Görüşmeye katılacak kişi ya da kişilerle ön görüşme yapılmalıdır. Bu ön görüşmede (telefon ya da mektupla 

da olabilir.), görüşmenin amacı ve özellikleri belirtilmelidir. Özellikle, görüşmeye katılacak kişiye ne zaman, 

nerede görüşme yapılacağı hakkında bilgi verilmelidir. 

ç) Görüşmeyi düzenleyen kişi, görüşme başında nazik bir ifadeyle konuya giriş yapmalıdır. Örnek: "Sizi / 

sizleri, buraya kadar yorduğum, kıymetli zamanlarınızı aldığım için özür diliyorum. Şimdiden vereceğiniz 

bilgiler için size / sizlere çok teşekkür ederim." gibi. 
d) Görüşmeyi düzenleyen kişi, görüşmenin sonunda da yine nazik ve kibar bir ifade 

kullanmalıdır. Örnek: "Verdiğiniz önemli bilgiler için size / sizlere çok teşekkür ederim." gibi. 

e) Görüşmeyi düzenleyen kişi, soracağı soruları önceden plânlamalıdır. Konunun ya da olayın bütün boyutlarını 

yansıtacak şekilde sorularını özenle seçmelidir. 



44 
 

f) Görüşmeye katılan kişi ya da kişilerin duygu ve düşünceleri olduğu gibi yazıya geçirilmelidir. Bu nedenle, 

görüşme teyp ya da video kasetine alınmalı; daha sonra kasetteki ifadeler yazıya çevrilmelidir. 

 
Konularına Göre Röportajlar 

1. Bir yeri konu alan röportaj: Röportaj yapılan yerde sürdürülen yaşam her yönüyle bilinir. Bu yerin farklı 

yönleri film, ses ve fotoğraflarla ortaya konur. 

2. Eşyayı konu alan röportaj: Konu olan eşya her yönüyle bilinir. Eşyanın dikkat çekici ve düşündürücü yönleri 

ele alınır. 

3. İnsanı konu alan röportaj: Belli bir alanda üne kavuşmuş kişilerin dikkat çeken ve düşündüren yönleri belirtilir. 

 

Sunuş Biçimine Göre Röportajlar 

1. Amerikan röportajı: Yazıya en kuvvetli yönüyle girilir. En son söylenmesi gereken kelimeler, en önce söylenir. 

Okuyucunun hiç beklenilmeyen bir girişle karşılaşması, ilk paragrafın sürpriz uyandırması, giriş bölümünün âdeta 

şok bölümü olması bu tip röportajın en önemli özelliğidir. 

2. Alman röportajı: Bu röportajda, yazar konuyu işlerken yazıya kendini katar; konu hep “ben” ekseni etrafında 

döner. 

 

Röportaj Türünün Tarihsel Gelişimi 

 

Röportaj 20. yüzyılda, gazetenin ortaya çıkmasından sonra gelişmiştir. Dünyada Jack London. Hemingway, Sartre gibi pek 

çok ünlü edebiyatçı, aynı zamanda röportaj türünde yazılar da kaleme almıştır. Türk basınında röportaj türü, başlangıçta 

mülakat niteliğinde gelişmiş, özellikle 1960’tan sonra, Türk toplumunun çeşitli sorunları kamuoyuna duyurulurken, 

edebiyatçılarımızın röportaj türünden oldukça başarılı bir biçimde yararlanmaları, aynı zamanda da röportaj tekniğinin 

gelişmesini, röportajın gazetelerin vazgeçilmez bir birimi hâline gelmesini sağlamıştır. Basınımızda Ruşen Eşref Ünaydın, 

Falih Rıfkı Atay, Yaşar Kemal röportaj türünde yapıt veren sanatçılar arasında sayılabilir. 

 

Dil Bilgisi: Anlatım Bozuklukları 

Anlatım Bozuklukları:  Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır.  

Dil Bilgisi: İmla ve Noktalama 

Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 

  


