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İnsanların en önemli özelliği düşünme yeteneğidir. Sağlıklı bir yaşam sürebilmeleri için, işlerini 
başarılı bir şekilde yapabilmeleri için düşünmeye, düşünceye ihtiyaçları vardır. İşte bir yazarın da 
edebî metin ortaya koymasında onun düşünceleri ön plana çıkar. 
 
Hemen her edebî metnin arka planında bir düşünce vardır. Eğer bu düşünce olmazsa metni yapısal 
olarak ortaya koymak, olayları kurgulamak, kişileri anlatmak mümkün değildir. Ancak bu düşünce bir 
felsefî metinde olduğu gibi, edebî metnin tamamına yayılmaz. Edebiyat metninde felsefeyle ilgili bir 
konuya yüzeysel bir biçimde değinilir. Bu düşünce bir veya birkaç cümlede felsefe boyutunda, 
felsefeye özgü bir anlatımla dile getirilir. Zaten felsefî bir konuyu edebî metnin tamamında anlatmak 
ya da konunun ağırlıklı olarak felsefi yönüne değinmek, edebî metnin değerine, işlevine gölge 
düşürür. 
 
Madde ve yaşamayı çeşitli yönleriyle inceleyen bir düşünce sistemi olan felsefe, zaman zaman araç 
olarak edebî metinleri kullanmıştır. Bazı edebî metinlerin arka planında bazı düşünceler yatar. 
Toplumları etkileyen bu düşünceler, felsefî metin yalınlığıyla değil, değiştirilip dönüştürülerek 
anlatılır. Sayfalarca süren bir edebî metnin arkasında bir cümlelik, bir iki kelimelik bir düşünce 
olabilir. Edebî metin, bu yönüyle felsefî metinlerden ayrılır. Örneğin Albert Camus'nun romanlarında 
(Bulantı, Düşüş vs.) egzistansiyalizm (varoluşçuluk) felsefesinin işlendiği görülebilir.

Edebî eserlerde psikolojik yansımaları bulmak mümkündür. Her insanın, duyguları, düşünceleri, bir 
psikolojisi olduğu gibi, yazarların da vardır. İşte yazarlar, eserlerini yazarken o anki psikolojik 
durumlarını belli oranda eserlerine yansıtırlar. Ancak bunun birebir yansıma olduğu söylenemez. 
Yazar, duygu ve düşüncelerini, psikolojisini olduğu gibi aktarmaz. Onu dönüştürerek, değiştirerek, 
edebî metindeki kişilerde hissettirerek aktarır. Bu da yazarın psikolojik bilgilere de sahip olduğunu 
gösterir. 
 
Edebî metinler yazarlar tarafından oluşturulur (Anonim olanlar hariç). Bu eserler, bire bir yazarların 
yaşantılarını, duygularını yansıtmasalar da onlardan izler taşır. Yani, edebî metinlerde yazarın 
psikolojisinden izler vardır; derinlemesine ve bilimsel yapılan bir incelemeyle, eserler bizi yazarların 
ruh dünyasına götürebilir. Edebî eserler, insanı her yönüyle aydınlatır. İnsanın ruh dünyasına ağırlık 
veren psikolojik eserler (romanlar, duygu ağırlıklı şiirler...) insanların ruh çözümlemelerini yapar; bu 
çözümlemeler, çevremizdeki insanları daha iyi anlamamızda, "Bin bir çeşit insanın, bin bir çeşit hâli 
vardır." diyerek olayları, durumları yorumlamamızda bize yardımcı olabilir. Mehmet Rauf'un "Eylül", 
Peyami Safa'nın "Dokuzuncu Hariciye Koğuşu" adlı romanları buna güzel birer örnektir. Bu tür 
eserler, psikoloji bilimi için de önemli malzemelerdir. Ancak, edebî eserlerin, gerçeğin değiştirilip 
dönüştürülmesiyle oluşturulduğu unutulmamalıdır. Bire bir gerçeği yansıtmasa da anlatılan olayların 
ve kişilerin benzerlerini günlük hayatımızda görmemiz mümkündür. 

 

Dil değişimi veya dil dinamizmi bir dilin değişim veya gelişme sürecini belirtir ve dil değişimi 
tarihsel dilbilimin ve sosyolinguistik'in araştırma alanına girer. Kıyaslama (analoji), başka bir dilden 
alıntı ve dilde seslerin değişimi kuralı, dil değişiminin asıl itici gücü olarak kabul edilir. 

Yapısalcılık bakış açısında, dil değişimi başlığı altında eşzamanlı bir dil aşamasının unsurunun 
tarihsel, yani artzamanlı ya da eş zamanlı iki dil aşamasının birbirleri arasındaki ilişkileri 
anlaşılmaktadır. 

Nicel dilbilimin bakış açısından ise dil değişim sürecinin zaman içerisindeki seyrinde özellikle dil 
değişiminin iki bakış açısı önemlidir. Bunlar; dil değişim kuralları ve Piotrowski kurallarıdır. Ayrıca 
dil değişimine yol açan ve dil değişimini kontrol eden birçok sebebin etkisi de önemlidir. [5] 
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Diller zamanla değişime uğrarlar veya tamamen yok olurlar. Sözcük yazılışlarında, okunuşlarında ya 
da imla kurallarında oluşan yavaş ve küçük yenilikler birikerek ve büyüyerek bu değişimleri 
oluşturur. Bir dili konuşan ya da kullanan insanlar yeterince uzun bir süre fiziksel ya da kültürel 
olarak ayrı yaşarlarsa dilleri farklılaşmaya başlar. Bir lisanı belirgin farklılıklarla konuşan iki insan, 
birbirlerini anlayabiliyorlarsa ayrı lehçeleri, birbirlerini anlayamıyorlarsa ayrı dilleri konuşuyor 
olarak kabul edilirler. Dillerin birbiriyle ilişkili olup olmadıklarını anlamakta kullanılan 
göstergelerden biri de benzer anlamalar taşıyan, benzer yapılı kelimelerdir. Bu şekilde doğal olarak 
gelişmiş dillerin dışında, yapay olarak geliştirilmiş diller de vardır. Yapay dillere Esperantove 
Mondlango örnek verilebilir. 

Türkçe zaman içinde aşağıdaki gibi şekillenmiş ve değişmiştir: 

Altay dil ailesi 

Türk dil ailesi 

Güney Dilleri 

Gagavuz Türkçesi (Balkan Gökoğuz Türkçesi) (Türkiye, Avrupa) 

Gökoğuz Türkçesi (Moldova) 

Horasan Türkçesi (İran) 

Türkiye Türkçesi (Türkiye, Avrupa, Kuzey Amerika) 

Dil Değişmesinin Sebepleri 

Alman dilbilimci "Peter von Polenz", aşağıdaki durumları dil değişiminin sebepleri olarak 
adlandırmıştır. 

Ekonomi: Ekonomi alanında meydana gelen değişikliklerdir, çünkü konuşmacı veya yazar zaman 
tasarrufu ve rahatlık sebepleri yüzünden kısaltılmış bir dil kullanır. Günümüz edebiyatında 
"ekonomi" kavramı bağlam içerisinde bir talebin-kullanmanın-analizin sonucu olarak anlaşılır. O 
hâlde belirli bir amaca ulaşmak için "kendimi nasıl ifade edebilirim" sorusu akla gelir. 

Yenileşim (İnovasyon): Yenilik durumlarında ortaya çıkan değişiklerdir, çünkü yaratıcı ve 
konformist olmayan faaliyetler için dilin yerleşik yapıları yeterince uygun değildir ve bu yapıların 
gelişmeye muhtaç olduğu görülür. Yeniliklerin oluşmasındaki ve yayılmasındaki önemli güçler 
ayrıca şu prensiplerdir; "göze batmak için başkaları gibi konuşma" ve "onlara dâhil olmak için 
başkaları gibi konuş". 

Değişim: Dil kullanıcıları dilin kullanım aracının seçiminde esnektirler. Bu esneklik iletişimsel 
koşullara ve amaçlara göredir. 

Dilsel evrim: Dil kullanımı ve bu dil kullanımının etkisi toplumsal güçler aracılığıyla dil değişimini 
etkiler. 

Aynı zamanda dilin gelişimi biyolojide de geçerli kurallarla takip edilir. 

Sözlük, bir dilin kelime, deyim ve terimlerini tanımlayan; sözlerin dil bilgisindeki yerlerini bütün 

incelikleriyle veren; kullanım örneklerini sunan; kısacası dilin söz varlığını derli toplu bir araya getiren 

kaynak niteliğinde bir eserdir. Sözlükler baştan sona okunan yapıtlar olmamakla birlikte, dille birlikte gelen 

toplumsal değerleri kuşaktan kuşağa aktarmak gibi kültürel ve toplumsal bir görevi de yerine getirmektedir. 

Her dilin konu ve yöntemlerine göre çeşitli sözlükleri bulunmaktadır. Türk Dilinde de ilk sözlük olan Divanü 

Lügat’tTürk’ten itibaren çeşitli saha, dönem ve lehçelere ait sözlükler yazılmıştır. Biz bu çalışmayla 

Türkçenin sözlüklerini konu ve yöntemlerine göre genel sözlükler, iki dilli sözlükler, dönem sözlükleri, 

dialektoloji sözlükleri, etimoloji sözlükleri, osmanlıca sözlükler olarak sınıflandırıp bunları tanıtmayı 

amaçladık. Genel sözlükler kısmında Şemseddin Sami’nin Türk dilinin tarihi lehçelerini üzerine sahip olduğu 

bilgiyi ortaya koyduğu Kâmûs-ı Türkî’si, İsmail Parlatır ve diğerlerinin hazırladığı Türkçenin sözvarlığının 

tümünü içermeyi amaçlayan Türkçe sözlük, Ali Püsküllüoğlu tarafından hazırlanan Türkçenin sözvarlığını 

içerip halk arasındaki sözcüklere ve argoyada uzak kalmayan Türkçe sözlük yer almaktadır. İki dilli sözlükler 

grubunda Sır James Redhouse’nin Kur’andaki her kelimeyi, İran şairlerinden alıntıları, ArapçaFarsça ve 
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Osmanlıca atasözlerini de içine alan Osmanlı-Arapça-Farsça bir sözlük olan Türkçe-İngilizce Redhause adlı 

sözlüğü yer almaktadır. Dönem sözlükleri içinde XIII. Yüzyıldan günümüze kadar Anadolu’da yazılmış 227 

eserden taranan ve bugün kullanılmayan ya da anlamı farklı olan Türkçe sözleri tanıklarıyla beraber veren 

Tarama Sözlüğünü, Cem Dilçin tarafından 507 Meltem GÜL düzenlenen ve Türk Dil Kurumu Yayınları 

arasında çıkan Yeni Tarama Sözlüğü yer almaktadır. Diyalektoloji Sözlükleri içinde 1932 ile 1960 yılları 

arasında yurdun çeşitli yerlerinden derlenmiş Türkçe sözleri içne alan derleme sözlüğü yer almaktadır. 

Etimoloji Sözlükleri bölümünde Hermann Vâmbėry, Türk-Tatar Dillerinin Etimoloji Sözlüğü, Bedros 

Keresteciyan, MatΩrıaux Pour un Dıstıonnaıre Ĕtymologııque De La Langue Turque sözlüğü, Marttı RΣsΣnen 

tarafından yazılan Türk Dillerinin Etimoloji Sözlüğü Üzerine Bir Demene başlıklı çalışması, Nasılof-Tenışef-

Şerback-Nadalıov’un yazdığı Eski Türkçe Sözlük, Sır Gerard Clauson tarafından yazılan Onüçüncü Yüzyıl 

Öncesi Türk Dili Etimolojik Sözlüğü ve Vladimiroviç Sevortyan, Türk Dillerinin Etimolojik Sözlüğü yer 

almaktadır. Osmanlıca Sözlükler bölümünde Ahmet Vefik Paşa’nın halkın konuştuğu Türkçeyi esas alan 

Lehçe-i Osmânî adlı eseri, Muallim Naci’nin fetva maddesine kadar yazdığı Lûgat-i Nâci’si, Ferit Develioğlu 

tarafından yazılan Osmanlıcada kullanılan Arapça ve Farsça kelimeleri içine alan Osmanlıca-Türkçe 

Ansiklopedik Lûgat ile Mehmed Salâhî’nin Kâmûs-ı Osmânî adlı sözlüğü yer almaktadır.
  

 

Dil Bilgisi: Kelimede Anlam (1,2 ve 3. ünitelerde işlenecek) 

-Kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 
Dil Bilgisi: İmla ve Noktalama(bütün ünitelerde işlenecek) 
-Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır   

KELİMEDE ANLAM 

A. Anlam Bakımından Sözcükler 

1. Gerçek Anlam (Temel Anlam) 

2. Yan Anlam 

3. Mecaz Anlam 

4. Deyim Anlam 

5. Terim Anlam 

6. Argo Anlam 

7. Soyut Anlam 

8. Somut Anlam 
9. Genel ve Özel Anlam 

B. Sözcükler Arasındaki Anlam İlişkileri 

1. Eş Anlamlı Sözcükler 

2. Yakın Anlamlı Sözcükler 

3. Zıt Anlamlı Sözcükler 

4. Eş Sesli Sözcükler 

5. İkilemeler 

6. Yansımalar 

7. Atasözleri 

8. Dolaylama 

9. Anlam Genişlemesi 

10. Anlam Daralması 

11. Anlam İyileşmesi 

12. Anlam Kötülemesi 

13. Güzel Adlandırma 

SÖZCÜK (KELİME) 

Cümlenin anlamlı en küçük birimlerine ya da tek başına anlamı olmadığı hâlde cümle içinde anlam kazanan anlatım 

birimlerine kelime denir. Kelime, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan dilin anlamlı en küçük parçasıdır. Kelimelerin 

belirli bir düzen içerisinde bir araya getirilmesiyle anlaşma sağlanır. 

SÖZCÜKTE ANLAM 

Kelimeler de dil gibi canlı varlıklardır. Sahip oldukları anlamların dışında zamanla yeni anlamlar kazanabildikleri gibi bir 

anlamda birkaç kelime de kullanılabilir. Bu özellikler hem kelimenin kendisine ait olabilir, hem de diğer kelimelerle olan 

anlam ilişkisini gösterebilir. Burada kelimelerin anlam özelliklerinin yanı sıra kelimeler arasındaki anlam ilişkileri de 

karşımıza çıkmaktadır. 

Kelimeler tek başlarına anlamlı olabildikleri gibi cümlede veya söz içinde kullanılışlarına göre yeni anlamlar da 

kazanabilirler, aralarında anlamdaşlık sesteşlik gibi ilişkiler de barındırabilirler. 

https://www.turkedebiyati.org/Dersnotlari/kelimebilgisi.html#Gercek_anlam
https://www.turkedebiyati.org/Dersnotlari/kelimebilgisi.html#yan_anlam
https://www.turkedebiyati.org/Dersnotlari/kelimebilgisi.html#mecaz_anlam
https://www.turkedebiyati.org/Dersnotlari/kelimebilgisi.html#deyim_anlam
https://www.turkedebiyati.org/Dersnotlari/kelimebilgisi.html#terim_anlam
https://www.turkedebiyati.org/Dersnotlari/kelimebilgisi.html#argo_anlam
https://www.turkedebiyati.org/Dersnotlari/kelimebilgisi.html#soyut_anlam
https://www.turkedebiyati.org/Dersnotlari/kelimebilgisi.html#somut_anlam
https://www.turkedebiyati.org/Dersnotlari/kelimebilgisi.html#genel_ozel_anlam
https://www.turkedebiyati.org/Dersnotlari/kelimebilgisi.html#es_anlam
https://www.turkedebiyati.org/Dersnotlari/kelimebilgisi.html#yakin_anlam
https://www.turkedebiyati.org/Dersnotlari/kelimebilgisi.html#zit_anlam
https://www.turkedebiyati.org/Dersnotlari/kelimebilgisi.html#sestes_es_sesli
https://www.turkedebiyati.org/Dersnotlari/kelimebilgisi.html#ikilemeler
https://www.turkedebiyati.org/Dersnotlari/kelimebilgisi.html#yansimalar
https://www.turkedebiyati.org/Dersnotlari/kelimebilgisi.html#atasozleri
https://www.turkedebiyati.org/Dersnotlari/kelimebilgisi.html#dolaylama
https://www.turkedebiyati.org/Dersnotlari/kelimebilgisi.html#anlam_genislemesi
https://www.turkedebiyati.org/Dersnotlari/kelimebilgisi.html#anlam_daralmasi
https://www.turkedebiyati.org/Dersnotlari/kelimebilgisi.html#anlam_iyilesmesi
https://www.turkedebiyati.org/Dersnotlari/kelimebilgisi.html#anlam_kotulemesi
https://www.turkedebiyati.org/Dersnotlari/kelimebilgisi.html#guzel_adlandirma
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Anlam bakımından kelimeler ve kelimeler arasındaki anlam ilişkileri şunlardır: 

 

A. ANLAM BAKIMINDAN SÖZCÜKLER 

Kelimelerin taşıdıkları anlamları maddeler hâlinde sıralayalım. 

1. GERÇEK ANLAM (TEMEL ANLAM) 

Kelimelerin taşıdıkları ilk ve genel anlama gerçek anlam denir. Kelimelerin sözlükteki ilk anlamıdır. Kelimenin gerçek 

anlamı, herkesçe bilinen yaygın anlamıdır. Buna "temel anlam" da denir. 

Meselâ, "ağız" dendiğinde akla ilk gelen, organ adıdır. "göz" kelimesi de öyle. 

 Soğuktan su boruları patlamış. 

 Ayağında eski bir spor ayakkabı var. 

 Biraz sonra toprak bir yola girdik. 

 Kanadı kırık bir martı gördüm. 

 Soğuk sudan boğazı şişmişti. 

 Yataktan kalkarken başımı duvara çarptım.  

 Dün gece erken yattım. 

 Sıcak çorbayı içince rahatladım. 

 Dolaptan temiz elbiselerini çıkardı. 

 Ahmet'in burnu iyi koku alır. 

 Ağzında yaralar oluşmuştu. 

 Elini hırsla masaya vurdu. 

 İri hantal gövdesini zorlukla sürüklüyor gibiydi. 

 Gölün kıyılarını yapraksız, bodur ağaçlar kuşatmıştı. 

2. YAN ANLAM 

Temel anlamıyla bağlantılı olarak zamanla ortaya çıkan değişik anlamlara yan anlam denir. 

Sözcüğün gerçek anlamının dışında, ancak gerçek anlamıyla az çok yakınlık taşıyan yeni anlamlar kazanması yan anlamı 

oluşturur. Bir sözcüğün yan anlam kazanmasında genellikle yakıştırma ve benzerlik ilgisi etkili olmaktadır. 

Meselâ "göz" dendiğinde akla ilk gelen, kelimenin temel anlamı olan organ adıdır. Ama "iğnenin gözü", "çantanın gözü", 

masanın gözü" tamlamalarındaki anlamlar benzetme yoluyla kazandırılmış yeni anlamlardır. Bunlara da yan anlam denir. 

Meselâ, "düşmek" kelimesi "Meyveler tek tek yere düştü" cümlesinde temel anlamda; "Çocuğun pantolonu düşüyordu", 

"Bu yılın ilk karı düştü" ve "Kavakların gölgesi yola düştü" cümlelerinde yan anlamdadır. 

 Beşiktaş sırtlarına ağaç dikiyorlar. (arka taraf) 

 Gülün tomurcukları sabahleyin patlamış. 

 Uçağın kanadı havada parçalanmış. 

 Başı kırık bir çiviyi sökmeye uğraşıyor. 

 Bu dalda başarılı olabileceğimi sanıyorum. 

 Köprünün ayağına bomba koymuşlar. 

 Şişeyi boğazına kadar doldurdu. 

 Kapının kolunu kırınca babamdan azar işittim. 

 Benim yetiştirdiğim öğrenciler daha başarılı. 

 Yokuşun başına kadar koştuk. 

Somutlaşma ve soyutlaşma: Dilimizde kelimeler sadece bir anlamda kullanılamaz. Yani bir kelime birden fazla yerde 

ve çok farklı anlamlarda kullanılabilir. Onun için somutlaşma ve soyutlaşma, dilimizdeki kelimeler için her zaman 

mümkündür. 

Somut anlamıyla "geçilen yer" demek olan "yol" kelimesi "yöntem, metot" anlamına gelerek soyutlaşmıştır. 

Yakıştırmaca: Kendi adı olmayan ya da adı olduğu hâlde bilinmeyen varlıklar çeşitli özellikleri nedeniyle uygun olan 

kelimelerle adlandırılır. Buna yakıştırmaca denir. 

Uçağın kanadı, masanın gözü, ayakkabının burnu vb. 

 

3. MECAZ ANLAM 

Bir sözcüğün gerçek anlamından bütünüyle uzaklaşarak kazandığı yeni anlama mecaz anlamdenir. Başka bir deyişle bir 

kelimenin, gerçek anlamı dışında, başka bir kelimenin yerine kullanılması sonucu ortaya çıkan anlamdır. Bu kullanımda 

anlatımı renklendirmek ve kuvvetlendirmek esastır. Mecaz anlamda iki kelime bir yönüyle benzerlik ilgisi kurularak 

birbirine benzetilmiştir. 

 Bu konuyu bir daha açmayacağım. 

 İşsizlik sorunu hükümeti terletecek. 

 Derdim çoktur, hangisine yanayım. 
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 Doktora boş gözlerle bakıyordu. 

 Bu şarkıya bayılıyorum. 

 Tatlı sözlerle babasının gönlünü aldı. 

 Yakında savaş patlayacak. 

 Hepimiz onun hafif biri olduğunu biliyorduk. 

 İnce işlere aklım pek ermiyor. 

 Kitapları taşırken kolum koptu. 

 İlk damlalardan sonra yağmur birden coştu. 

 Bu söze gençlerden biri ince bir karşılık verdi. 

 Onun pişkinliğine bir anlam veremedik. 

 Cesaretinin kırılmasına sen sebep oldun. 

Mecaz anlamlar, benzetme ve ilgi yollarıyla yapılır. Benzetme yoluyla yapılanlardan biri istiaredir. İstiare açık ve kapalı 

olmak üzere ikiye ayrılır. Edebiyat dersinde söz sanatları arasında incelenir. Eğretileme ve deyim aktarması da denir. 

 "Kurban olam, kurban olam 

 Beşikte yatan kuzuya" (açık istiare) 

 "Tekerlekler yollara bir şeyle anlatıyor." (kapalı istiare) 

İlgi yoluyla yapılanlara ad aktarması denir. Ad aktarmasında benzetme amacı olmaz. İç-dış, parça-bütün, neden-sonuç, 

sanatçı-yapıt, yer-insan, yer-olay gibi ilgiler vardır. Aşağıdaki cümleler ad aktarmasına örnektir. (ad aktarması 

ayrıca mecaz-ı mürsel adıyla söz sanatlarında da işlenir.) 

 Dalgalan sen de şafaklar gibi ey nazlı hilâl 

 Saçını kestir demedim mi? 

 Bereket yağıyor; çiftçinin yüzü gülecek. 

 Ayağını çıkarmadan girebilirsin. 

 Bu olaylara Ankara sessiz kalıyor. 

 Orhan Veli'yi okur musun? 

 

4. DEYİM ANLAM 

Deyim, en az iki kelimenin kalıplaşarak yeni bir anlam kazanmasıyla oluşan mecazlı sözlerdir. Kelimelerden biri veya 

her ikisi anlam kaybına uğrar. 

 Bu sözlerle gönlümü almış mı oldun? 

 Kendi düşüncelerinde ayak diriyordu. 

 Korktuğu başına gelmiş, arabası bozulmuştu. 

 Her gördüğüne dudak büküyordu. 

 Senin yaptığın pire için yorgan yakmak. 

 İki genç adam boğaz boğaza geldi. 

 Olur olmaz konularla baş ağrıtmayı seversin. 

 Bu şekilde anlatırsanız aklı yatar. 

 Sonunda korktuğumuza uğradık, çocuk kayboldu. 

 Matematiği aklım almıyor. 

 Çocuk ağzı açık beni dinliyordu. 

 Öğrenciler, beni can kulağı ile dinliyordu. 

 Hiçbir işte dikiş tutturamamıştı. 

 Bizimkinin iyice çenesi düştü. 

 Göze girmek için her şeyi yapıyor. 

 İşin ağırlığın gözümüzü korkutmuştu. 

 Bu soruya kafa yormanı istemiştim. 

 Çocuk eli uzun biri, cüzdanımı almış. 

 Burası çok ayak altı, şurada duralım. 

Deyimlerin özellikleri: 

a) Deyimler kalıplaşmış sözlerdir. Sözcüklerin yerleri değiştirilemez, herhangi biri atılamaz, yerlerine başka kelimeler 

konulamaz. 

https://www.turkedebiyati.org/soz_sanatlari/tesbih_soz_sanatlari.html
https://www.turkedebiyati.org/deyim_aktarmasi.html
https://www.turkedebiyati.org/soz_sanatlari/mecazi_mursel_soz_sanatlari.html
https://www.turkedebiyati.org/turkce-deyimler-sozlugu/
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 Meselâ "yüzün ak olsun" yerine "yüzün beyaz olsun" denilemez, 

 "ocağına incir ağacı dikmek" yerine "ocağına çam ağacı dikmek" denilemez, 

 "ayıkla pirincin taşını" yerine "ayıkla bulgurun taşını" denilemez, 

 "dilinin altındaki baklayı çıkar" yerine "dilinin altındaki şekeri çıkar" denilemez, 

 "tüyleri diken diken ol-" yerine "kılları diken diken ol-" denemez. 

Ama istisnalar yok değildir: "baş başa vermek" ve "kafa kafaya vermek" gibi. 

Araya başka kelimeler girebilir: 

 "Başını derde sokmak" » Başını son günlerde hep derde soktu. 

b) Deyimler kısa ve özlü anlatımlardır. Az sözle çok şey anlatırlar: 

 "Çam sakızı çoban armağanı", 

 "dili çözül-", 

 "dilinde tüy bit-", 

 "dilini yut-" 

c) Deyimler en az iki sözcükten oluşurlar. Bu özellik deyimi mecazdan ayırır. 

Deyimler ya kelime öbeği ve mastar şeklinde olurlar ya da cümle şeklinde olurlar ki bunların bir kısmı gerçek 

olaylara veya öykücüklere dayanır. 

c.1. Deyimler kelime öbeği ve mastar şeklinde olurlar: 

 ağzı açık, kulağı delik, 

 eli uzun, kaşla göz arasında, 

 bulanık suda balık avla-, dikiş tutturama-, 

 can kulağı ile dinle-, köprüleri at-, 

 pire için yorgan yak-, pişmiş aşa su kat-, 

 kafayı ye-, aklı alma-, 

 akıntıya kürek çek-, ağzı kulaklarına var-, 

 bel bağla-, çenesi düş-, 

 göze gir-, dara düş-, 

c.2. Deyimler cümle şeklinde olurlar ki bunların bir kısmı gerçek olaylara ya da öykücüklere dayanır. 

 Yorgan gitti, kavga bitti. 

 Dostlar alışverişte görsün, 

 Çoğu gitti azı kaldı, 

 Allah bana ben de sana, 

 Atı alan Üsküdar'ı geçti, 

 Tut kelin perçeminden, 

 Dam üstünde saksağan, vur beline kazmayı, 

 Kızım sana söylüyorum, gelinim sen alın. 

 Ben diyorum hadımım, o soruyor kaç çocuğun var?, 

 Ne şiş yansın ne kebap, 

 Fol yok yumurta yok .. 

d) Deyimler özel anlamlı sözlerdir. 
Atasözleri ile arasındaki farklar: 

 Deyimler genel yargı bildirmezler. 

 Deyimler bir kavramı belirtmek için bulunmuş sözlerdir. 

 Öğütte bulunmazlar. 

 Atasözleri ise genel anlamlı sözlerdir. Ders vermek, öğütte bulunmak için ortaya konulmuşlardır. Deyimle 

atasözünü ayıran en önemli nitelik budur. 

Meselâ: "İşleyen demir ışıldar" atasözüdür. Çalışmanın önemini anlatmaktadır. Bu yargı dünyanın her yerindeki insan 

için geçerlidir. 

e) Deyimlerin çoğunda kelimeler gerçek anlamından çıkarak mecaz anlam kazanmışlardır. 
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 Çantada keklik, ağzı açık, kulağı delik, abayı yakmak, devede kulak, hapı yutmak, fol yok yumurta yok, hem 

nalına hem mıhına, ne şiş yansın ne kebap, ben diyorum hadımım, o soruyor kaç çocuğun var? 

Bazı deyimler ise anlamlarından çıkmamışlardır: 

 Çoğu gitti azı kaldı, ismi var cismi yok, adet yerini bulsun, Allah bana ben de sana, yükte hafif pahada ağır, özrü 

kabahatinden büyük, dosta düşmana karşı, iyi gün dostu, canı sağ olsun .. 

f) Deyimler cümlenin öğesi olabilir, cümlede başka görevler de alabilir: 

 Üzüntüsünden ağzını bıçak açmıyordu. (Yüklem) 

 Damarıma basmadan konuşamaz mısın? (Zarf tümleci) 

 Aslan payı ona düştü. (Özne, isim tamlaması) 

 O, dik kafalı biridir. (sıfat tamlaması, sıfat) 

g) Kafiyeli deyimler de vardır: 

 Ele verir talkımı, kendi yutar salkımı 

5. TERİM ANLAM 

Bir bilim, sanat ya da meslek dalıyla ilgili bir kavramı karşılayan kelimelere terim denir. Terimlerin anlamları dar ve 

sınırlıdır. 

Örnek: "Ekvator" kelimesi tek bir anlama gelir ve tek bir nesneyi karşılar. 

Örnek: kök, mısra, muson. 

"yüklem, özne, kök, zarf", dil bilgisi terimleri; "üçgen, daire, çap", kelimeleri de geometri terimleridir. 

Terimler halkın söz varlığında yer almaz, ama halk ağzında kullanılıp da sonradan terim özelliği kazanmış kelimeler 

vardır. 

Örnek: "Budala" kelimesi halkın söz varlığında aptal, anlayışsız, sersem anlamlarıyla kullanılır, fakat bu kelime 

psikolojide belli bir zeka seviyesine sahip anlamında kullanıldığında terimdir. 

Terimler, genellikle gerçek anlamıyla kullanılan sözlerdir. Terimlerin, mecaz anlamı, yan anlamı, deyim anlamı yoktur. 

 Boğaz'ı geçip Karadeniz'e ulaştık. 

 Ayağı olmayan göllerde tuz oranı yüksek olur. 

 Ağacın kökleri çok derinde. 

 Üçgenin iç açıları toplamı 180'dir. 

6. ARGO ANLAM  

Sadece belli bir topluluk ya da meslek tarafından kullanılan özel sözcüklerden oluşan dile argo denir. 

• Argo, dil içinde bir dil gibidir.  

• Külhanbeylerinin anlaşma vasıtası da denebilir. Küfürle karıştırılmamalıdır.  

• Argonun varlık sebebi kolay ve çekici anlatımı yakalama isteğidir. 

• Şekil ev anlamda ölçüsüzlük ve mübalâğa esastır. 

• Bağımsız ve sorumsuz yaşayışın dilidir de denebilir. 

• Dışa dönüklük, boşalma, rahatlama argoda sınırsızdır. Her şeye küfür kelimeleri kullanmadan küfredilir. "Canına 

yandığımın dünyası" gibi. 

Ayrıca bakınız-> Argo Sözlüğü 

 abdestini vermek: azarlamak 

 aklına tükürmek: birinin düşüncesini beğenmemek 

 röntgenci: kadınları gizlice gözetleme alışkanlığı olan erkek 

 piliç gibi: güzel ve sevimli kız 

 mektep çocuğu: acemi, toy 

 zokayı yutmak: aldatılıp zarara sokulmak 

 yutmak: iyice eksiksiz olarak öğrenmek 

 arakçı: hırsız 

 bal kabağı: aptal, beyinsiz 

 torpil, moruk, çakmak (sınıfta kalmak), asılmak... 

7. SOYUT ANLAM 

https://www.turkedebiyati.org/argo-sozlugu.html
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Beş duyu organından biriyle algılanamayan, maddesi olmayan, varlıkları inançla ve his ile bilinen kavram ve varlıkları 

karşılayan kelimelere soyut kelimeler denir; bu kelimelerin gösterdiği anlam özelliklerine de soyut anlam denir. 

 Hayal, rüya, düşünce, menfaat, sevgi, korku, güzellik... 

8. SOMUT ANLAM 

Beş duyu organında biriyle algılanabilen, maddesi olan kavram ve varlıkları karşılayan kelimelere somut kelimeler denir; 

bu kelimelerin gösterdiği anlam özelliklerine de somut anlam denir. 

 Ağaç, taş, ev, mavi, soğuk, su, masa, yol, yürümek, koşmak... 

Soyut anlamlı kelimeler mecazlı kullanılarak somuta aktarılabilir. 

 "Yazınızda kuru bir anlatım görüyorum." 

 "Adam yıldızlara basa basa yürüyordu." 

9. GENEL ve ÖZEL ANLAM 

Genel anlamlı kelimeler birden fazla kelimeyi bünyesinde bulunduran, birden çok türü kapsayan kelimelerdir. Özel 

anlamlı kelimeler ise daha dar bir anlamı, kesin ve net olarak anlatır. Anlam özelleştikçe kesinlik de artar. 

Varlık-canlı-insan-Ahmet 

Metin-paragraf-cümle-kelime-hece-harf 

B. SÖZCÜKLER ARASINDAKİ ANLAM İLİŞKİLERİ 

1. EŞ ANLAMLI SÖZCÜKLER 

Yazılış ve okunuş bakımından farklı fakat anlamca aynı olan kelimelerdir. Bu tür kelimeler birbirlerinin yerini tutabilir. 

Anlamdaş kelimelerin birisi genelde yabancı kökenlidir. 

 kıymet-değer, 

 cevap-yanıt, 

 sene-yıl, 

 medeniyet-uygarlık, 

 imkân-olanak, 

 acele-ivedi, 

 zelzele-deprem, 

 yoksul-fakir, 

 misafir-konuk, 

 sınav-imtihan, 

 yöntem-metot, 

 mesele-sorun, 

 fiil-eylem, 

 kelime-sözcük, 

 vasıta-araç... 

Fakat bazı durumlarda anlamdaş kelimeler birbirinin yerini tutamaz: 
"kara bahtlı" kelime grubunda "kara" kelimesinin yerine "siyah" kelimesini kullanamazsınız. Çünkü iki kelimenin 

(kökeni ne olursa olsun) anlamdaş veya yakın anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekir. 

Türkçe kelimeler arasında da eş anlamlılık olabilir: 

 deprem-yer sarsıntısı-zelzele, 

 kimi zaman-ara sıra-zaman zaman-arada bir-bazen 

2. YAKIN ANLAMLI SÖZCÜKLER 

Yazılışı ve okunuşu farklı olan, anlamdaş gibi göründüğü hâlde birbirinin yerini tamamen tutamayan, yani aralarında 

anlam ayrıntısı bulunan kelimelerdir. Bunlar çoğunlukla Türkçe kelimelerdir. 

 göndermek-yollamak, 

 bezmek-bıkmak-usanmak, 

 dilemek-istemek, 

 çevirmek-döndürmek, 

 söylemek-demek-konuşmak, 

 eş-dost, hısım-akraba, 
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 bakmak-seyretmek, 

 Kardeşim sana küsmüş. 

 Kardeşim sana kırılmış. 

 Kardeşim sana gücenmiş. 

 Kardeşim sana darılmış. 

Birinci cümlede bir "kesinlik ve aşırılık" anlamı, ikinci cümlede bir "esneklik, hatta hoşgörü" anlamı, üçüncü cümlede 

"üzülmek" anlamı, dördüncü cümlede "gücenip görüşmez olmak" anlamı vardır. 

 Ben her sorunla başa çıkarım. (baş etmek) 

 Bu kadar yürekten çağırma beni. (candan) 

 Davranışları hiçbir zaman içtenlikli değildi. (yürekten, candan) 

 Yaptığı işi önemsemiyordu. (özen göstermiyordu.) 

3. ZIT (KARŞIT) ANLAMLI SÖZCÜKLER 

Anlamca birbirinin karşıtı olan kelimelerdir. 

 Siyah-beyaz, uzun-kısa, aşağı-yukarı, ileri-geri, var-yok, gelmek-gitmek, 

Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur. Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı satılmaz.  

 "sevinmek" karşıtı sevinmemek değil "üzülmek"tir. 

Kelimeler arasındaki karşıtlık cümledeki kullanıma göre değişir. 

"doğru" kelimesinin zıt anlamlısı bir cümlede "eğri" olurken, diğerinde "yanlış" olabilir. 

Dikkat! 
İki kelimenin (kökeni ne olursa olsun) anlamdaş, yakın anlamlı veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam 

özelliğini taşımaları gerekir. 
Meselâ, siyah ile beyaz, ancak ikisi de gerçek (temel) anlamda oldukları zaman zıt anlamlı olurlar. Hafif olmayan 

anlamındaki "ağır" kelimesinin ağır olmayan anlamındaki "hafif"le zıt anlamlı olabilmesi için ikisinin de gerçek (temel) 

anlamda kullanılması gerekir. 

4. EŞ SESLİ (SESTEŞ) SÖZCÜKLER 

Yazılışı ve okunuşu aynı olduğu hâlde anlamları farklı olan kelimelerdir. Bunlar yalın hâlde olabildikleri gibi ek almış 

hâlde de olabilirler. Şiirde cinas olarak kullanılır ve cinaslı kafiye yapılır. 

 Gül: 1. çiçek, 2. gülmekten emir 

 Kır: 1. kırsal alan, 2. kırmaktan emir, 3. beyaz 

 Yazma: 1. baş örtüsü, 2. yazmaktan olumsuz emir, 3. yazma işi 

Ek almış kelimelerle, ek almış ve almamış kelimeler arasında da eş seslilik söz konusudur. Bu ekler görevce farklı ekler 

de olabilir: 

Siyah anlamındaki "kara" ile "kar-a" (-a: yönelme hâl eki) gibi 

 "Oyuncakları olmuş çocukların kurşunlar" 

 "Zalimler her saat taze fidanları kurşunlar" 

 Neden kondun a bülbül kapımdaki asmaya 

 Ben yarimden vazgeçmem götürseler asmaya 

"hala" ve "hâlâ", "kar" ve "kâr", "adet" ve "âdet" kelimeleri eş sesli değildir. Okunuşları ve anlamları farklıdır. 

5. İKİLEMELER 

Anlamı pekiştirip güçlendirmek ve çekici kılmak için aynı kelimenin, yakın anlamlı kelimelerin veya zıt anlamlı 

kelimelerin tekrarıyla oluşan kelime grubudur. 

 ev bark, çoluk çocuk, ufak tefek, doya doya ... 

Yapı Yönüyle İkilemeler: 
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 a) Yakın Anlamlı: doğru dürüst, delik deşik, eş dost 

 b) Aynı Anlamlı: kılık kıyafet, ses seda, köşe bucak... 

 c) Karşıt Anlamlı: Aşağı yukarı, ileri geri, az çok, er geç .... 

 d) Aynı Kelimenin Tekrarı: duya duya, ağır ağır, yavaş yavaş ... 

 e) Yansımaların Tekrarı: çat pat, kıs kıs, fısıl fısıl ... 

 f) Sadece Biri Anlamlı: eğri buğrü, eski püskü 

 g) Yarı Anlamlı: eciş bücüş, ıvır zıvır, abur cubur ... 

İkilemelerin arasına hiçbir noktalama işareti konulamaz. 

6. YANSIMALAR 

Tabiata, insana, insan dışındaki canlılara ve eşyaya ait seslerin taklit edilmesi sonucu ortaya çıkan kelime veya kelime 

gruplarıdır. 

 tık, tak, pat, çat, hışır hışır, miyav, hırr, hav, me, mee, mışıl mışıl, fıkır fıkır, şıkır şıkır... 

Yansımalardan isim ve fiil türetilebilir. 

 "miyavlamak, çatırdamak, şıkırtı, meleşmek, şırıltı" 

 

7. ATASÖZLERİ 

Atasözleri, atalarımızdan günümüze kadar ulaşan, belirli bir yargı içeren, söyleyeni belli olmayan düz konuşma içinde 

kullanılan sözlerdir. 

 Kalıplaşmış sözlerdir, eşanlamlılarıyla dahi değiştirilemez. 

 Kısa ve özlü sözlerdir. Az sözle çok anlam ifade ederler. 

 Tecrübelere ve gözlemlere dayanırlar, bazen âdet ve gelenekleri ifade ederler. 

 Çoğu mecazlıdır. 

 Anonimdir ve edebî tür özelliği gösterir. 

 Genel bir yargı bildirir. 

 Öğüt verme amacı taşır. 

Örnekler: 

 At ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır. 

 Aç koyma hırsız olur, çok söyleme yüzsüz olur, çok değme arsız olur. 

 Böyle gelmiş, böyle gider. 

 Çocuğa iş buyuran, ardınca kendi gider. 

 Damlaya damlaya göl olur. 

 Dost kazan dost; düşman anadan da doğar. 

 Eden bulur. 

 Geniş gününde dar gezen, dar gününde geniş gezer. 

 Göz görmeyince gönül katlanır. 

 Herkes kaşık yapar ama sapını yapamaz. 

 Her şey incelikten insan kabalıktan kırılır. 

 Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. 

 Üzerine laf düşmedikçe konuşma. 

 Vakitsiz açılan gül çabuk solar. 

8. DOLAYLAMA 

Bir kelimeyle anlatılabilecek bir durumu birden fazla kelimeyle anlatmaya denir. 

 "yavru vatan": Kıbrıs, 

 "büyük kurtarıcı": Atatürk, 

 "ulu önder": Atatürk 

 "derya kuzuları": balık, 

 "file bekçisi": kaleci 

 "Türkiye'nin kalbi": Ankara 

https://www.turkedebiyati.org/Atasozu/atasozleri_A.html
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ANLAM DEĞİŞMELERİ 

9. Anlam Daralması 

Gösterge ile gösterilen arasındaki ilişkide, gösterge aynı kaldığı halde gösterilende değişiklik olabilmektedir. Toplumun 

hayatındaki değişmeler, bazı durumlarda göstergenin işaret ettiği kavramın toplum hayatından çıkması, dilde tabulaşma, 

başka dillerle olan ilişkiler, anlam değişmelerine neden olmaktadır. Anlambilim aynı zamanda bu tür değişmeleri de 

inceler. 

Anlam değişmelerinin çeşitli türleri vardır. 

Bir gösterge daha genel ve kapsayıcı anlamda kullanılırken, gösterdiği alanların bir kısmında daralma olması, bunun 

sonucunda kullanıldığı bağlamlarda meydana gelen daralma ve sınırlanmalar anlam daralması olarak 

adlandırılmaktadır. 

Anlam daralmaları, göstergenin geniş anlamıyla kullanılırken gösterdiği ögenin belli bir bölümünü, türünü, özelliğini 

göstermesi şeklinde ortaya çıkar. 

Örnek olarak "geyik" günümüzde "geyikgillerden erkeklerinin başında uzun ve çatallı boynuzları olan memeli hayvan" 

anlamıyla kullanılmaktadır. Oysa bu sözcük Eski Türkçe dönemi metinlerinde "yabani hayvan" anlamına da gelmektedir. 

Aynı şekilde ilgi çekici bir daralmayı da "oğlan" sözcüğünde görürüz. Oğlan tarihi metinlerinde "evlat, çocuk" 

anlamıyla kullanılır, cinsiyet ayrımı yapmak gerektiğinde "urı oğlan", "kız oğlan" kullanılır. Oysa aynı sözcü anlamı 

bugün daralmış ve sadece "erkek çocuk" için kullanılır hale gelmiştir (Aksan, 1982, s. 215). 

İlgi çekici bir anlam daralması örneği olarak "Tanrı" (Eski Türkçe: teñgri) sözcüğünü verebiliriz. Eski Türkçede, "mavi, 

gök, gökyüzü, Tanrı" anlamlarına gelen sözcük, Türklerin İslamiyeti kabul etmesinden sonra sadece "Yaradan" anlamını 

korumuştur. Diğer anlamları ise unutulmuştur. 

Örnekleri başka alanlardan da vermek mümkündür: 
Renklerin adlandırılması dil kültür incelemelerinde her zaman ilgi çekicidir. Bazı ağızlarda örnek olarak renklerin ayrımı 

standart dildekinden çok farklıdır. Mavi ile lacivert hatta zaman zaman yeşil, sarı ve turuncu gibi standart dilde farklı 

sözcüklerle gösterilen renkler, ağızlarda gök, yeşil, sarı gibi adlandırılmaktadır. Ton farkları ise açık sarı, koyu sarı gibi 

sözdizimi ögeleriyle gösterilmektedir. 

 

 

10. Anlam Genişlemesi 

Bir göstergenin, sınırlı bir gösterilen alanına sahipken genelleşerek daha geniş, daha kapsayıcı bir anlam alanı kazanması 

ise anlam genişlemesi olarak adlandırılır. 

Örnek olarak Eski Türkçede "kraliçe" anlamına gelen hanum sözcüğünün alamı bugün "kadın, bayan, hanım" 

anlamlarına gelecek şekilde genişlemiştir. 

Benzer bir gelişmeyi bugün aslmda özel terimler olan kraliçe ve prenses sözcüklerinde görmekteyiz. Her iki sözcük de 

özel anlamlarımn dışına çıkarak, genel olarak sevilen bayan, kız çocukları için de kullanılabilmektedir. Dikkat edilirse bu 

örneklerde, var olan bir göstergeye yeni gösterilenler eklenmiştir. 

Aynı şey "sultan" sözcüğü için de geçerlidir, ancak bu sözcük bugün artık Osmanlı döneminde olduğu gibi yaşayan bir 

gösterilene işaret etmediği için, sevilen birine sultanım denmesi pek alışılmış değildir. 

Anlam genişlemesinin sevilen örnekleri arasında marka adları ve özel adların genelleşmesi gibi örnekler de vardır. 

Meşhur örneklerden biri "selpak" sözcüğüdür. Selpak bir kağıt mendil markasının adı iken "kağıt mendil" anlamına 

gelecek biçimde anlam genişlemesine uğramıştır. 

Yine ilk bakışta alıntı olduğu düşünülen "kot" sözcüğü de aslında Türkiye'nin ilk blucin üreticilerinden olan firmanın 

sahibinin (Muhteşem Kot) soyadının genişlemesiyle ortaya çıkmıştır. 

Marka adları ve özel adlardaki anlam genişlemesine "nescafe, post-it, Molotof, Behçet hastalığı" gibi daha başka 

örnekleri de verebiliriz. 

Tarih içinde pek çok dille ilişkisi olmuş olan Türkçede ilişki sonucu önemli değişiklikler olmuştur. Bu sırada pek çok 

sözcük gösterdiği kavramla birlikte Türkçeye girmiştir. Mektup, şair, sevda vb. Ancak bu karşılaşma sırasında Türkçede 

var olan sözcüklerin yapıları değişmediği halde yeni kavramları, anlamları gösterir duruma geldiklerine de çok rastlanır. 

Tarihten de benzer örnekler vermek mümkündür. Örnek olarak Türklerin Müslüman olmalarından sonra Türkçe 

sözcüklerin anlamında Arapça ve Farsça sözcüklerin etkisiyle genişleme olmuştur. Örnek olarak "elçi" sözcüğü Arapça 

resul ve Farsça peygamber sözcüklerinin ifade ettiği anlamda dini bir terim olarak da kullanılmıştır. 

Gösterenlerin başka bağlamlarda kullanılması da anlam genişlemesi olarak görülür. Organ, ayak, el, göz gibi diğer organ 

adlarındaki anlam genişlemeleri için Türkçe Sözlük'e bakılabilir. 

11. Anlam İyileşmesi 

Sözcüklerin anlamları işaret edilenlerden bağımsız olarak, taşıdıkları duygusal yönler açısından iyileşebilir veya 

kötüleşebilir. 

Anlam iyileşmesi örneğine Türkçede yavuz sözcüğünü verebiliriz. Eski Türkçe döneminde "kötü" anlamın gelen sözcük, 

bugün "iyi, güzel, gürbüz" anlamlarını kazanmıştır. 

12. Anlam Kötülenmesi 

Anlam kötüleşmesinin dikkat çekici bir örneğini ise karı sözcüğü oluşturur. Eski Türkçe karı-"yaşlan-mak" fiiline 

getirilen yapım eki -g ile türetilmiş olan karı-g sözcüğünün sonundaki yapım eki düşmüştür. "Yaşlı" anlamına gelen 

sözcük, "kocanın eşi" anlamını daha sonra kazanmıştır. Standart dilde ise "eş" anlamıyla, ek almış karı-m, karı-

sı biçimiyle görülmektedir. Ayrıca karı koca ikilemesinde de kullanılır. Bunun dışında anlamı argolaşmıştır. 

https://www.turkedebiyati.org/eski-turkce.html
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Aynı şekilde efendi sözcüğü de çok ilgi çekici anlam kötüleşmesine uğramıştır. İstanbul efendisi, çok efendi bir 

adam gibi örneklerde olduğu gibi olumlu bir duygusal değer taşıyan efendi sözcüğü zamanla saygınlığı düşük meslekleri 

yapanlar için kullanılır duruma gelmiştir. 

Yine "canlı/lar" anlamındaki canavar kelimesinin artık yırtıcı yaratık anlamında kullanılması gibi. 

13. Güzel Adlandırma 

 "verem" kelimesinin dildeki korkunçluğunu azaltmak için "ince hastalık" ile karşılanması gibi. 

 Yabanî hayvan adı olan "börü"nün atılıp yerine "kurt" kelimesinin kullanılması gibi. 

NOKTALAMA İŞARETLERİ 

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

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

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

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

Nokta ( . ) 

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

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

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

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

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

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

Cadde, 20. Sokak, 4. Levent vb. 

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

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

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

                                   I.               1.                            A.            a. 

                                   II.              2.                            B.            b. 

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

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

Mayıs 1453, 29 Ekim 1923 vb. 

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

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

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

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

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

http://tdk.org.tr/
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– Bu anahtar köşkü de açar, dedi. (Ömer Seyfettin) 

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

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

memnun oluruz. Haydi, geç kalıyoruz. 

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

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

olmadığını göstermek ve anlam karışıklığını önlemek için kullanılır: 

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

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

11. Hitap için kullanılan kelimelerden sonra konur: 

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

Sayın Başkan, 

Sevgili Kardeşim, 

Değerli Arkadaşım, 

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

beş) 

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

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

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

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

Edip Adıvar) 

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

etmedi. (Yaşar Kemal) 

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

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

Bu, benim gibi yazarlar için hiç kolay olmaz. 

O, eski defterleri çoktan kapatmış, Osmanlıya kucağını açmıştı. (Tarık Buğra) 

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

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

cephe dönüşü kıyafeti ile sokağa fırladı. (Peyami Safa) 

Ya şevk içinde harap ol ya aşk içinde gönül 

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

UYARI: Tekrarlı bağlaçlardan önce ve sonra virgül konmaz: 

Hem gider hem ağlar. 

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

Gerek nesirde gerek nazımda yeni bir söyleyişe ulaşılmıştır. 

Siz ister inanın ister inanmayın, bir gün bile durmam. 

Ne kız verir ne dünürü küstürür. 

Bu kurallar bugün de yarın da geçerli olacaktır. 

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

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

değil!     (Yahya Kemal Beyatlı) 

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

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

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

UYARI: Şart ekinden sonra virgül konmaz: 

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

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

Noktalı Virgül ( ; ) 

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

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

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

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

sığmıyor; bağırmak, kahkahalar atmak, ağlamak istiyorum. 

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

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

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

İki Nokta (: ) 

      1.Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna konur: 

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

http://tdk.org.tr/
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Arabacı B...’a yaklaştığını söylüyor, ikide bir fırsat bularak arabanın içine doğru başını çeviriyordu. (Ahmet Hamdi 

Tanpınar) 

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

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

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

güç katmak için konur: 

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

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

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

daha ziyade takviye etmek... (Atatürk) 

5. Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için konur: 

Gölgeler yaklaştılar. Bir adım kalınca onu kıyafetinden tanıdılar: 

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

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

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

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

Kısakürek) 

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

— Yabancı yok! 

— Kimsin? 

— Ali... 

— Hangi Ali? 

— ... 

— Sen misin, Ali usta? 

— Benim!.. 

— 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 ( ? ) 
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1. Soru eki veya sözü içeren cümle veya sözlerin sonuna konur: 

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

      Atatürk bana sordu: 

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

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

Gümrükteki memur başını kaldırdı: 

      — Adınız? 

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

1320), (Doğum yeri: ?) vb. 

1496 (?) yılında doğan Fuzuli... 

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

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

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

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

Taner) 

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

Çok yakından mı bu sesler, çok uzaklardan mı? 

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

Ünlem İşareti ( ! ) 

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

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

Ne mutlu Türk’üm diyene! (Atatürk) 

2. Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra konur: 

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

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

etmektir. (Atatürk) 

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

Dur, yolcu! Bilmeden gelip bastığın 

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

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

konabilir: 
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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: 
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— Eski şehri gezdin mi? 

— Rothschild’in evine gittin mi? 

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

Oyunlarda uzun çizgi konuşanın adından sonra da konabilir: 

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

İslam Bey — Ben daha ölmedim. (Namık Kemal) 

UYARI: Konuşmalar tırnak içinde verildiğinde uzun çizgi kullanılmaz. 

Arabamız tutarken Erciyes’in yolunu: 

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

Eğik Çizgi ( / ) 

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

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

ancak. (Mehmet Akif Ersoy) 

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

21/6 Kurtuluş / ANKARA 

Ülke adı yazılacağında ise: 

       Atatürk Bulvarı No.: 217 

06680 Kavaklıdere / Ankara 

                   TÜRKİYE 

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

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

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

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

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

kullanılır: g/sn (gram/saniye) 

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. 

http://tdk.gov.tr/
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Bakınız, şair vatanı ne güzel tarif ediyor: 

“Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. 

Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.” 

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

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

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

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

       Bugün öğrenciler “Kendi Gök Kubbemiz” adlı şiiri incelediler. 

      “Yazım Kuralları” bölümünde bazı uyarılara yer verilmiştir. 

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

alınmaksızın eğik yazıyla dizilerek de gösterilebilir: 

Höyük sözü Anadolu’da tepe olarak geçer. 

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

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

Palas”ını okudunuz mu? 

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

Tek Tırnak İşareti ( ‘ ’ ) 

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

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

başladı. 

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

Atay) 

Denden İşareti (") 

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

tekrar yazılmasını önlemek için kullanılır: 

a. Etken         fiil 

b. Edilgen       " 

c. Dönüşlü      " 

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

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

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

Şinasi’yle, Alman’sınız, Kırgız’ım, Karakeçili’nin, Osmanlı Devleti’ndeki, Cebrail’den, Çanakkale Boğazı’nın, 

Samanyolu’nda, Sait Halim Paşa Yalısı’ndan, Resmî Gazete’de, Millî Eğitim Temel Kanunu’na, Telif Hakkı Yayın ve 

Satış Yönetmeliği’ni, Eski Çağ’ın, Yükselme Dönemi’nin, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’na vb. 

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

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

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

kullanılır: Hisar’dan, Boğaz’dan vb. 

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

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

2’nci maddesine göre... vb. 

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

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

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

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

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

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

Millet Meclisine, Türk Dil Kurumundan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 

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

Temmuz 2010 Pazartesi’nin TDK için önemi büyüktür. 

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

      Bir ok attım karlı dağın ardına 

Düştü m’ola sevdiğimin yurduna 

İl yanmazken ben yanarım derdine 

Engel aramızı açtı n’eyleyim (Karacaoğlan) 

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

Güzelliğin on par’etmez 

Bu bendeki aşk olmasa (Âşık Veysel) 

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

 

1. Büyük Harflerin Yazımı 

 Yazıda cümlenin ilk kelimesi büyük harfle başlar. 

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

disipline eder. 

 Şiirdeki mısraların her birinin ilk harfi büyük harfle başlar. 

Uzak çok uzağız şimdi ışıktan 

Çocuk sesinden gür ve sarmaşıktan 

Dönmeyen gemiler olduk açıktan 

Adımızı soran arayan var mı 

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

küçük yazılır. 

“Hürriyet gazetesi, Analitik dergisi...” 

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

Bahar ve Kelebekler, Beyan Zambak... 

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

Leyla ile Mecnun, Mavi ile Siyah, Turfanda mı Turfanda... 

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

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

 Soru işaretinden sonra (?) büyük harfle başlanır. 

“Niçin gülüyorsun? Bana da anlatsana!” 

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

Sayın Ahmet Bey, Dr. Ayşe Hanım 

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

Türk Dil Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı... 

  

2. Yer Adlarının Yazımı 

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

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

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

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

başlar. 

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

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

başlar. Çünkü bunlarda ikinci isim kullanılmadığı takdirde söz konusu yer adı anlaşılmaz. Örneğin Çanakkale 

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

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

büyük harfle başlar ve ayrı yazılır. 

Çiçekçi Mahallesi, Gülistan Caddesi, Menekşe Sokak. 

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

Eskişehir, Çanakkale, Boğaziçi 

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

Uludağ, Akdeniz, Yeşilırmak, Acıgöl 

  

 3. Kısaltmaların Yazımı 

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

tür kısaltma vardır: 

 Tek kelimeden yapılan (küçük harflerle) kısaltmalar: 

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

alınır. (sokak’tan  sk.’tan) 

 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... 
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4. Sayıların Yazımı 

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

sayıların kullanılacağına dair bazı kalıplar oluşmuştur. 

 Edebî metinlerde, yazıyla gösterilen rakamların her kelimesi ayrı yazılır. 

“Cumhuriyet bin dokuz yüz yirmi üçte ilân edildi.” 

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

“Hesabına yalnız beşyüz seksenbeş milyon lira yatırılmış.” 

  

5. Yön İsimlerinin Yazımı 

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

Güney Amerika, Batı Anadolu, Orta Asya 

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

harfle başlar. 

“Soğuk hava kütlesi kuzeyden gelecek.” 

“Türkiye’nin doğusu, batısından daha dağlıktır.” 

 Ara yönler bitişik yazılır.” 

“Rüzgâr kuzeydoğudan esecek.” 

  

 6. Tarihlerin Yazımı 

 Cümle içinde geçen ay ve gün adları küçük harfle başlar. 

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

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

“10 Kasım 1938 Perşembe günü yaşama veda etti.” 

 Aylar ve günler yazıyla olduğu gibi rakamlarla da gösterilebilir. 

10 Kasım 1938 10.11.1938 10/11/1938 

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

23 Nisan 1920 tarihi, 

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

  

7. Ayrı Yazılan Birleşik Kelimeler 

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

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

Yıldızı ...” 

 İkilemeler ayrı yazılır. Araya hiçbir noktalama işareti getirilemez. 

“Arabamız ağır ağır ilerliyordu.” 

“Çocuğun yeşil yeşil gözleri vardı.” 

“Büyük küçük, eğri büğrü, ufak tefek, yalan yanlış, eski püskü...” 

 “Ev, ocak, yurt” kelimelerinin sona geldiği sözler ayrı yazılır. 

Yayın evi, sağlık ocağı, öğrenci yurdu... 
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 8. Bitişik Yazılan Birleşik Kelimeler 

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

kelimeler) bitişik yazılır. 

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

kedigözü (lâmba) ... 

 Ses düşmesi meydana gelerek birleşik kelime oluşursa bunlar bitişik yazılır. 

pazar ertesi     pazartesi 

kayın ana         kaynana 

kayıp etmek          kaybetmek 

 

  

 Pekiştirme sıfatları bitişik yazılır. 

Masmavi, yemyeşil, kıpkırmızı, tertemiz... 

 “Üst, üzeri” kelimeleriyle biten sözler bitişik yazılır. 

akşamüstü, öğrenci, insanüstü, olağanüstü, doğa üstü, 

  

9. “Ki” lerin Yazımı 

 İlgi zamiri olan “-ki” nin yazımı: 

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

“Benim boyum uzun seninki kısa.” 

“Üzerindeki çok yakışmış.” 

 Sıfat yapım eki alan “-ki” nin yazımı: 

İsimlere getirilir ve eklendiği kelimeyi sıfat yapar. Bitişik yazılır. 

“Bahçedeki çiçekleri kim suluyordu?” 

 Bağlaç olan “ki” nin yazımı: 

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

“Duydum ki unutmuşsun, gözlerimin rengini!” 

  

10. “De” lerin Yazımı 

 Hâl eki olan “de” nin yazımı: 

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

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

veya zarf tümleci görevinde kullanılır. Bitişik yazılır. 

“Evde kimse yoktu” 

“Bu kitapta güzel konular işlenmiş.” 

 Bağlaç olan “de” nin yazımı: 

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

çıkarılırsa cümlenin anlamı bazen değişirse de anlam bozulmaz. Ayrı yazılır. 

“Bence sen de haklısın!” 

“Salih de gelseydi.” 

“Kardeşim evde de yok.” 
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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?” 

Yaşanmış veya yaşanması mümkün olan olayların okuyucuya haz verecek şekilde anlatıldığı 

kısa, edebî yazılara hikâye (öykü) denir. Edebiyatımızda ilk yerli örnekleri Tanzimat Dönemi’nde 

verilmeye başlanan hikâye, Servetifünun ve Millî Edebiyat Dönemlerinde yeni bir tür olarak 

ağırlığını hissettirmeye başlar. Türk hikâyeciliği, “Cumhuriyet Dönemi”nde yaşanan toplumsal 

olaylar, kültürel değişimler gibi nedenlere bağlı olarak farklı tema ve yönelişlerle birlikte hem 

teknik hem içerik yönünden farklı özellikler gösterir. 

1960’lı yıllara gelindiğinde önceki yılların birikimine ve sosyal, siyasi gelişmelere bağlı olarak 

Türk hikâyeciliğinde önemli gelişmeler görülür. Bu dönemde hikâye türünde eser veren yazar 

sayısı artar, farklı eğilimleri yansıtan eserler kaleme alınır. Buna bağlı olarak hikâyelerde ele 

alınan temalar da çeşitlenir. Bu dönemde Türk hikâyeciliğinde tema ve kurgu bakımından tamamıyla 

yenilikçi gelişmeler yaşanır. Toplumcu gerçekçi anlayışla işçi, köy, kasaba ve şehirlerde 

yaşayan insanların sorunları, Almanya’ya işçi göçü gibi konular işlenir. Bu toplumsal konuların 

yanı sıra bireyin iç dünyasını esas alan eserler de verilmeye devam eder. Türk hikâyeciliğinde 

varoluşçuluk akımı etkili olur. Toplumun farklı kesimlerini temsil eden kişiler üzerinde durularak 

daha çok bireyin çevresiyle ve toplumla olan uyumsuzluğu, bu uyumsuzluğun neden olduğu 

yabancılaşma ve yalnızlık duygusu üzerinde durulur. Bu dönemin önemli hikâyecilerinden bazıları 

şunlardır: Mehmet Seyda, Leylâ Erbil, Sevgi Soysal, Sevim Burak, Füruzan, Tomris Uyar, 

Sevinç Çokum, Nedim Gürsel, Rasim Özdenören… 

1970’li yıllarda ise dönemin önemli siyasi ve toplumsal olayları Türk hikâyeciliği üzerinde 

etkili olur. Yazarlar estetik kaygılardan uzaklaşarak ideolojilerini ön plana çıkaran eserler verirler. 

Hikâyelerde daha çok siyasi, toplumsal ve günlük konular ele alınır. Türk hikâyeciliği, yeni 

hikâyecilerin ve usta yazarların kaleme aldığı yeni eserlerle çeşitlenir, zenginleşir. Bu dönemde 

Adalet Ağaoğlu, Tomris Uyar, Füruzan gibi yazarlar toplumcu gerçekçilik anlayışıyla hikâyeler 

yazarken Mustafa Kutlu, Sevinç Çokum, Rasim Özdenören gibi yazarlar, dinî ve millî duyarlılıkları 

yansıtan hikâyeler kaleme alırlar. 

1980’li yılların başında Türkiye’de yaşanan önemli siyasi ve toplumsal olaylar edebiyat dünyasını 

derinden etkiler, sanatçılar yeni arayışlara girer. Bu arayışlar sonucunda dönemin sanatçıları; 

toplumsal sorunlardan uzaklaşır, bireyin kendi içindeki gerçekleri daha fazla öne çıkararak 

bireysel temaları ele alırlar. Yeni anlatım imkânlarını kullanarak hikâyelerinde farklı kurgu 

tekniklerini denerler. Yeni ve farklı bir hikâye dili oluşturarak gözleme dayalı bir olayı ve durumu 

anlatmak yerine şiirsel, bölük pörçük, denemeyi andıran hikâyeler kaleme alırlar. Bu hikâyelerde 

kendini merkeze yerleştiren yazar; dünyayı, çevreyi kendine göre yorumlar. 

1980’den önceki kuşaklardan gelen hikâye yazarlarının yanı sıra Murathan Mungan, Cemil 

Kavukçu, Ayfer Tunç, Murat Gülsoy, Murat Yalçın, Nalan Barbarosoğlu, Özcan Karabulut, Müge 

İplikçi, Nazan Bekiroğlu gibi yeni yazarlar da dil ve anlatım biçimi, konu ve kurgu bakımından 

özgün eserler verirler. 

HİKÂYE (ÖYKÜ) Yaşanmış veya yaşanması mümkün olan olayların okuyucuya haz verecek şekilde anlatıldığı kısa 

edebî yazılara "hikâye (öykü) denir. Hikâye, insan yaşamının bir bölümünü, yer ve zaman kavramına bağlayarak ele alır. 

Hikâyede olay ya da durum söz konusudur. Olay ya da durum kişilere bağlanır; olay ya da durumun ortaya konduğu yer 

ve zaman belirtilir; bunlar sürükleyici ve etkileyici anlatımla ortaya konur. Hikâyelerde düşündürmekten çok, 

duygulandırmak ve heyecanlandırmak esastır. Hikâyeler, gerçek ya da düş ürünü bir olayı kısa şekilde anlatır. Kısa oluşu, 

yalın bir olay örgüsüne sahip olması, genellikle önemli bir olay ya da sahne aracılığıyla tek ve yoğun bir etki uyandırması 
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ve az sayıda karaktere yer vermesiyle roman ve diğer anlatı türlerinden ayrılır. Hikâye, olay eksenli bir yazı türüdür. 

Hikâyede temelde bir olay vardır ve olaylar genellikle yüzeyseldir. Hikâyeler genellikle kişilerin anılarını anlatması 

şeklinde oluşur. Hikâye kısa bir edebiyat türü olduğu için bu eserlerde fazla ayrıntıya girilmez. Olayın ya da durumun 

öncesi, sonrası okura sezdirilir. Okur, bazı sözcüklerden yararlanarak ve düş gücünü kullanarak kişiler hakkında ya da 

olaylar ve durumlarla ilgili yargılara ulaşabilir.  

1. Hikâyenin Öğeleri  

1.1. Olay Öykü kahramanının başından geçen olay ya da durumdur. Hikâyede temel öğe veya durumdur.  

1.2. Çevre (yer) Hikâyede sınırlı bir çevre vardır. Olayın geçtiği çevre çok ayrıntılı anlatılmaz, kısaca tasvir edilir.  

1.3. Zaman Hikâye kısa bir zaman diliminde geçer. Hikâyeler geçmiş zamana göre (-di) anlatılır. Konu, yazarın kendi 

ağzından veya kahramanın ağzından anlatılır.  

1.4. Kişi Hikâyede az kişi vardır. Bu kişiler "tip" olarak karşımıza çıkar ve ayrıntılı bir şekilde tanıtılmaz. Hikâyede 

kişiler sadece olayla ilgili "çalışkanlık, titizlik, korkaklık, tembellik" gibi tek yönleriyle anlatılır. Kişiler veya tipler, belli 

bir olay içinde gösterilir. Bu tiplerin de çoğu zaman sadece belli özellikleri yansıtılır.  

2. Hikâye Türleri: Hikâyeciliğin tarihsel süreci incelendiğinde karşımıza iki tür hikâye çıkmaktadır. Bu türler "olay 

öyküsü" ve "durum öyküsü" olarak adlandırılır.  

2.1. Olay Öyküsü: Bu tarz öykülere "klasik olay öyküsü" de denir. Bu tür öykülerde olaylar zinciri, kişi, zaman, yer 

öğesine bağlıdır. Olaylar serim, düğüm, çözüm sırasına uygun olarak anlatılır. Olay,zamana göre mantıklı bir sıralama ile 

verilir. Düğüm bölümünde oluşan merak, çözüm bölümünde giderilir. Bu teknik,Fransız sanatçı Guy de Maupassant 

tarafından geliştirildiği için bu tür öykülere 'Maupassant tarzı öykü" de denir. Türk edebiyatında bu tarz öykücülüğün en 

büyük temsilcisi Ömer Seyfettin'dir. Ayrıca Refik Halit Karay, 5 Reşat Nuri Güntekin,Yakup Kadri Karaosmanoğlu da 

olay türü öykücülüğünün temsilcileri arasındadır.  

2.2. Durum Öyküsü: Bu tarz öykülere "modern öykü" de denir. Her hikâye olaya dayanmaz. Bu tür öykülerde merak 

öğesi ikinci plandadır. Yazar, bu öykülerde okuyucuyu sarsan, çarpan, heyecana getiren bir anlatım sergilemez. Onun 

yerine günlük hayattan bir kesit sunar veya bir insanlık durumunu anlatır. Bu öykülerde kişisel ve sosyal düşünceler, 

duygu ve hayaller ön plana çıkar. Durum öyküsü ünlü Rus edebiyatçı Anton Çehov tarafından geliştirildiği için bu tür 

öykülere "Çehov tarzı öykü' de denir. Türk edebiyatında bu tarz öykücülüğün öncüsü Memduh Şevket Esendal'dır. Sait 

Faik Abasıyanık da bu tarzın başarılı temsilcilerindendir.  

2.3. Ben Merkezli Öykü: Durum hikâyesine benzeyen ancak kahramanın daha çok kendi ruh hâli ve hayal dünyasını 

yansıttığı hikâyelere ben merkezli hikâye" denir. Bu hikâyelerde olaylar kahraman anlatıcı bakış açısıyla verilir. 

Hikâyenin ana kahramanı yazarın kendisidir. Yazar, yaşadığı olayları kendini merkeze koyarak, kendisini birey olarak ele 

alarak anlatır. Bu hikâye türünde yazar, gözlemlerden ve olaylardan hareketle bireysel bunalım ve çıkmazlara yönelir. Bu 

nedenle bu hikâyelere "bireyi birey olarak ele alan hikâyeler" de denir. Hikâye kahramanı dış dünyayı içinde bulunduğu 

ruh hâline göre algılar ve anlatır. Hikâye kahramanı genellikle düş dünyasına sığınır. İlk defa batıda görülen bu tarz 

hikâyenin önde gelen temsilcisi Franz Kafka'dır. Ben merkezli öykünün Türk edebiyatındaki ilk temsilcisi Haldun 

Taner'dir. Bilge Karasu, Oğuz Atay ve Nezihe Meriç debireyi birey olarak ele alan (ben merkezli) hikâyeler yazmışlardır.  

3. Dünya Edebiyatında Hikâye: Öykünün ortaya çıkma sürecinde karşımıza önce fabl türündeki eserler, sonra kısa 

romanlar sonra da "Bin Bir Gece Masalları" çıkar. Rönesans'tan (16. yüzyıl) sonra Giovanni Boccacio, "Decameron 

Öyküleri' adlı eseriyle öykü türünün ilk örneğini vermiş ve çağdaş öykücülüğün başlatıcısı olmuştur. 18. yüzyılda 

Voltaire öykü türünde ürünler vermiştir. İnsan dışındaki yaratıkları ve olmayacak olayları da öyküye katmıştır. Ne var ki 

romanla aynı dönemde oluşmaya başlayan öykü, bir tür olarak karakteristik özelliklerini ancak 19. yüzyılda romantizm 

ve realizm akımlarının yaygınlaşmasıyla kazanmıştır. Alphonse Daudet, Guy de Maupassant gibi Fransız yazarlar öykü 

örnekleri vermişlerdir.  

4. Türk Edebiyatında Hikâye: Türk edebiyatında roman kavramı ortaya çıkana dek, kısa veya uzun, nesir ya da nazım 

her yazıya hikâye denmiştir. Buna rağmen hikâye, Türk edebiyatına yabancı bir tür değildir. Özellikle "Dede Korkut 

Hikâyeleri", aşk ve savaş hikâyeleri Türk toplumunda asırlarca anlatıla gelmiştir. Tanzimat Döneminde Fransız 

edebiyatının etkisiyle romanla tanışılınca, romanın kısa olanına hikâye denmiştir. Türk edebiyatındaBatılı anlamdaki ilk 

öyküler Tanzimat Döneminde1870’lerden sonra yazılmıştır. Batılı anlamda ilk öykü örneğiniise "Letaif-i Rivayat (1880-
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1890)' adlı eseriyle Ahmet Mithat Efendi vermiştir. Türk öykücülüğünü yetkinliğe kavuşturan yazar ise Halit Ziya 

Uşaklıgil olmuştur. II. Meşrutiyet’in ilanından sonra gelişen yeni edebiyat akımıyla birlikte Ömer Seyfettin. Türk 

öykücülüğünde yeni bir çığır açmıştır. Cumhuriyet Döneminde Sait Faik Abasıyanık alışılmışın dışında bir öykü dünyası 

kurmuştur.  

Dil Bilgisi: Kelimede Anlam (1,2 ve 3. ünitelerde işlenecek) 

Metin üzerinde kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 

Dil Bilgisi: İmla ve Noktalama 

Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 

 

Saf Şiir (Öz Şiir) 

Türk edebiyatında “saf şiir” anlayışına bağlı şairler, şiiri güzel söz söyleme ve edebî zevk kavramları 

etrafında bir edebî tür olarak görmüşlerdir. Bu yüzden herhangi bir toplumsal kaygı gütmeden 

okuyucuda estetik haz uyandırmak için şiirlerini kaleme almışlardır. Dize yapısına ve kelime 

seçimine büyük önem vermişler; dil ve söyleyiş güzelliğini her şeyin üstünde tutmuşlardır. Şairler 

güzel şiir yazabilmek için bir şiir üzerinde uzun uzun düşünerek mükemmel olanı yakalamaya 

çalışmışlardır. Şiirde anlama fazla önem vermeyen bu şairler anlaşılmak için değil; duyulmak, 

hissedilmek için şiir yazarlar. Bu şairlerin eserlerinde düşsel ve bireysel yön ağır basar. 

Ahmet Haşim ve Yahya Kemal Türk edebiyatında saf şiir anlayışının öncüleri olarak kabul 

edilir. Onlardan sonra Yedi Meşaleciler, Cahit Sıtkı Tarancı, Ahmet Muhip Dıranas, Asaf Halet 

Çelebi, Necip Fazıl Kısakürek, Ahmet Hamdi Tanpınar, Özdemir Asaf, Behçet Necatigil ve Fazıl 

Hüsnü Dağlarca gibi şairlerimiz “saf şiir” anlayışına göre eser vermişlerdir. Türk edebiyatında saf 

şiir anlayışına sahip şairler; Fransız sembolistlerin ileri sürdüğü görüşlerden etkilenmişlerdir. 

 

 

Yedi Meşaleciler 

Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatının ilk edebî topluluğu “Yedi Meşaleciler”dir. Bu edebî 

topluluk, 1928 yılında Sabri Esat Siyavuşgil, Ziya Osman Saba, Yaşar Nabi Nayır, Vasfi Mahir 

Kocatürk, Cevdet Kudret Solak, Kenan Hulusi Koray ve Muammer Lütfi Bahşi’nin şiirlerini “Yedi 

Meşale” adını verdikleri bir kitapta toplamalarıyla başlayan bir harekettir. Bu kitabın ön sözünde, 

“içtenlik, canlılık ve daima yenilik ilkeleri doğrultusunda alışılagelmiş konuların ötesine geçerek 

yeni bir üslupla eser yaratacaklarını; Türk edebiyatını taklitten uzaklaştırarak dünya edebiyatı 

karşısında daha önemli bir noktaya çıkaracaklarını” ilan etmişlerdir. Beş Hececiler’e tepki olarak 

ortaya çıkan ve yeni bir devir başlatma hevesiyle hareket eden Yedi Meşaleciler kendilerinden 

önceki edebî hareketleri yetersiz olarak değerlendirmişlerdir. Yedi Meşaleciler, “sanat için sanat” 
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anlayışını benimsemişlerdir. 

 

 

Şiirde Ahenk 

Saf şiir anlayışına sahip şairler söyleyiş güzelliğini yakalamak için şiirde ahenge önem verirler. 

Şiirde ahenk; ritim (ölçü, kafiye ve redif), ses akışı, söyleyiş, ses ve kelime tekrarları ile sağlanır. 

Ahenksiz şiir olmadığı ve her şiirin kendine özgü bir ahengi olduğu söylenebilir. Bu yüzden 

her şiirde mutlaka hece ölçüsüne, aruz ölçüsüne veya serbest ölçüye dayalı bir ritim anlayışıyla 

karşılarız. Hece ölçüsü, dizelerdeki hece sayısının birbirine eşitliğidir. Aruz ölçüsü, dizelerdeki 

hecelerin açıklık, kapalılık özelliklerine göre kurulan bir ölçüdür. Açıklık, hecenin kısa ünlü bir harfle 

bitmesi; kapalılık ise hecenin ünsüzle veya uzun ünlüyle bitmesidir. Serbest ölçüyle yazılmış 

şiirlerde ahenk; ölçü veya kafiyeyle değil, seslerin birbiri ile olan ilişkisiyle sağlanır. Türk şiirinde 

sıklıkla başvurulan ahenk unsurlarından bir diğeri de kelime ve kelime grupları tekrarlarıdır. Şiirde 

belli aralıklarla kelime ve kelime gruplarının ya da dizelerin yinelenmesiyle ahenk oluşturulur. Şiirin 

ahenk unsurlarından bir başkası da ses uyumlarıdır. Bir dize içinde veya devam eden dizeler 

arasında aynı ünsüzlerin tekrar edilmesine aliterasyon, ünlü seslerin art arda tekrar edilmesiyle 

elde edilen uyuma da asonans denir. 

1. Ölçü (Vezin) Şiirde, hecelerin sayılarına ya da heceyi oluşturan seslerin uzunluk ve kısalıklarına göre bir düzen 

oluşturulur. İşte bu düzene ölçü denir. Edebiyatımızda hece, aruz ve serbest olmak üzere üç tür ölçü kullanılmıştır.  

1.1. Hece Ölçüsü (Hece Vezni) Her ölçü bağlı bulunduğu dilin yapısından doğar. Bu nedenle Türk dilinin doğal ölçüsü, 

hece ölçüsüdür. Hece ölçüsü, dizelerdeki sözcüklerin hece sayısının belli bir düzene bağlı olarak eşitliği temeline dayanır. 

Şiirin bütün dizelerindeki hece sayısının eşit olması gerekir. Hece sayısının eşitliği, o dizenin ölçüsünü, kalıbını gösterir. 

Yedi heceli bir dizenin kalıbı, yedili; on bir heceli bir dizenin kalıbı on birli diye anılır. Ateşten kızaran bir gül arar da 1 2 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 Gezer bağdan bağa çoban çeşmesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Yukarıdaki dizeler, 11’li hece ölçüsüyle 

yazılmıştır.  

1.2. Aruz Ölçüsü (Aruz Vezni) Hecelerin uzun veya kısa, kapalı ya da açık oluşuna dayanan hecelerin belli bir düzene 

göre sıralanarak ahengin sağlandığı nazım ölçüsüne aruz ölçüsü denir. Türk edebiyatında aruzun kullanıldığı ilk örnek 

11. yüzyılda Yusuf Has Hacip tarafından yazılan Kutadgu Bilig’tir. Modern Türk şiirinde Tevfik Fikret, Yahya Kemal, 

Ahmet Haşim ve Mehmet Âkif aruzu başarıyla kullanmışlardır. Aruz vezninde kullanılan ulamalara vasi, vezin gereği 

kısa hecenin uzun gibi okunmasına imale, uzun hecenin kısa gibi okunmasına zihaf, uzun hecenin olduğundan daha uzun 

(bir buçuk hece) okunmasına med denir. Aruz vezni bulunurken ünsüzle biten (kapalı) heceler çizgiyle, ünlüyle biten 

(açık) heceler noktayla gösterilir.  

1.3. Serbest Ölçü Hece, aruz gibi herhangi bir ölçüye bağlı kalınmayan ölçüdür. Hecelerin açık veya kapalı olmasına ya 

da sayılarına bakmaksızın şairin tamamen kendi üslubuna göre yazmasıdır. Serbest ölçü, Türk şiirinde 1940’lardan sonra 

Orhan Veli Kanık ile yaygınlaşmaya başlamıştır. Örnek Gemiler geçer rüyalarımda Allı pullu gemiler, damların 

üzerinden Ben zavallı Ben yıllardır denize hasret Yukarıdaki dizeler serbest tarzda, yani ölçüsüz olarak yazılmıştır.  

2. Kafiye (Uyak) Dizelerin sonundaki yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları ve görevleri farklı kelimelerin, eklerin 

benzerliğine kafiye (uyak) denir. Örnek Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de 

bir kol Bu dizelerdeki “yol” ve “kol” sözcüklerinde “- ol” sesleri benzerdir. Dize sonundaki bu iki ses benzerliği kafiyeyi 

oluşturmuştur. “Yarım, tam, zengin ve cinaslı” olmak üzere dört kafiye türü vardır.  

Kafiye (Uyak) Çeşitleri  

2.1. Yarım Kafiye (Yarım Uyak) Dize sonlarında bulunan sözcüklerdeki tek ses benzerliğine yarım uyak denir. Örnek » 

Ve deniz aynı deniz O gülüşten eser yok yalnız Yukarıdaki dizelerde bulunan “deniz” ve “yalnız” sözcüklerindeki ortak 

ses “-z” dir. Dize sonundaki bu bir ses benzerliği yarım kafiyeyi oluşturur. 12 » Ben çektiğim kimler çeker Gözlerim 

kanlı yaş döker Yukarıdaki dizelerde bulunan “çeker” ve “döker” sözcüklerinin sonundaki “-er” sesleri iki sözcükte de 

aynı görev ve anlamda kullanıldıkları için “redif“tir. “-er” sesi dışındaki ortak olan “-k” sesi ise “yarım uyak”tır.  

2.2. Tam Kafiye (Tam Uyak) Dize sonlarında bulunan sözcüklerdeki iki ses benzerliğine tam uyak denir. Örnek » Söğüt 

giz fısıldar sayıklar meşe Ayık düş görür her bucak, her köşe Yukarıdaki dizelerde “meşe” ve “köşe” sözcüklerinde iki 

ses benzerliği vardır: “-şe” Bu iki ses benzerliği tam kafiyeyi oluşturmuştur.  
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2.3. Zengin Kafiye (Zengin Uyak) Dize sonlarında bulunan sözcüklerdeki üç veya daha fazla ses benzerliğine zengin 

uyak denir. Örnek » Ne hoştur kırlarda yazın uyanmak Bulutlar ufukta beyaz bir yumak Yukarıdaki dizelerde bulunan 

“uyanmak” ve “yumak” sözcüklerinde “mak” üç ses benzerliği vardır. Bu da zengin kafiyeyi oluşturmuştur.  

2.4. Cinaslı Kafiye (Cinaslı Uyak) Dize sonlarında yazılışları aynı, anlamları farklı olan sözcükler cinaslı uyak 

oluşturur. Örnek » Niçin kondun a bülbül Kapımdaki asmaya Ben yarimden vazgeçmem Götürseler asmaya Yukarıdaki 

dizelerde “asmaya” sözcüklerinin yazılışları aynı, ama anlamları farklıdır. İlk sözcük bitki çeşidi olan “asma”dan 

bahsediyorken diğer sözcük, idam anlamındaki “asmak” eyleminden bahsetmektedir. İşte yazılışça aynı, anlamca farklı 

bu sözcükler cinaslı kafiyeyi oluşturmaktadır. » Madem çoban değilsin Arkandaki sürü ne Beni yârdan ayıran Sürüm 

sürüm sürüne Yukarıdaki dizelerde “sürü ne” ve “sürüne” yazılışları aynı, ama anlamları farklı sözcüklerdir. Bu yüzden 

bu sözcükler cinaslı kafiyeyi oluşturmaktadır.  

3. Redif Dize sonlarındaki yazılışları, görevleri ve anlamları aynı olan ek, sözcük ya da sözcük gruplarına redifdenir. 

Redif, sadece eklerden oluşmaz. Hem ek hem sözcükten, hatta sözcük gruplarından da oluşabilir. Örnek » Açılmış 

çiçektir her gülen dudak Kılıfta tomurcuk zor gülen dudak Bu dizelerde “gülen dudak” sözcükleri, » İyi doğru sözler 

onda Şefkat dolu gözler onda Bu dizelerde ise “-ler” eki ve “onda” sözcükleri görevleri ve anlamları aynı olduğu için 

redifi oluşturmuştur.  

4. Kafiye Şeması (Uyak Düzeni / Kafiye Örgüsü) Kafiye düzeni şiirin biçimsel bir özelliğidir. Kafiye düzeni (örgüsü), 

dizelerin sonlarına bakılarak çıkarılır. Kafiye örgüsünün, mısraların son seslerindeki düzene göre çeşitleri vardır.  

4.1. Düz Kafiye (Düz Uyak) Bir dörtlükte bütün dizelerin ya da ilk üç dizenin veya birinci dizeyle ikinci, üçüncü 13 

dizeyle dördüncü dizenin kafiyeli oluşuna düz uyak denir, “aaaa”, “aaab”, “aabb” gibi. ……………a | ……………a | 

……………a ……………a | ……………a | ……………a ……………a | ……………a | ……………b ……………a | 

……………b | ……………b Örnek Ayaklar, çeşit çeşit kunduralar içinde (a) Ayaklar, yarı çıplak, paçavralar içinde (a) 

Ayaklar, odalarda, bir çift yavru güvercin (b) Tutup avuca almak, okşayıp öpmek için (b)  

4.2. Çapraz Kafiye (Çapraz Uyak) Dörtlüğün birinci ve üçüncü dizeleri ile ikinci ve dördüncü dizelerinin kendi 

aralarında kafiyelenmesine çapraz uyak denir. ……………a ……………b ……………a ……………b Örnek Bir garip 

rüya rengiyle (a) Uyumuş gibi her şekil (b) Rüzgârda uçan tüy bile (a) Benim kadar hafif değil (b)  

4.3. Sarma Kafiye (Sarma Uyak) Dörtlüğün birinci ve dördüncü dizeleri ile ikinci ve üçüncü dizelerinin kendi arasında 

kafiyeli olmasına sarma kafiye denir. ……………a ……………b ……………b ……………a Örnek Her dakika biraz 

daha kırılan (a) Kalbim parçalanmış, yazık, içimde (b) Artık ızdırap yok, artık içimde (b) Çöreklenmeyecek her gün bir 

yılan  

Lirik şiir: İçten gelen heyecanları coşkulu bir dille anlatan duygusal şiirlerdir. Gurbet, özlem, 

ayrılık, hasret, aşk gibi temalar işlenir. 

Epik şiir: Savaş, kahramanlık, yiğitlik ve yurt sevgisi konularını işleyen ya da tarihî bir olayı 

coşkulu bir anlatımla işleyen şiirlere denir. 

Satirik şiir: Toplum hayatındaki bozuklukları, düzensizlikleri; insan hayatındaki zaafları, kişilerin 

beğenilmeyen ve istenmeyen yönlerini eleştirmek amacıyla yazılan şiirlerdir. 

Pastoral şiir: Doğa güzelliklerini, orman, yayla, dağ, köy ve çoban yaşamını dile getiren ve 

bunlara karşı duyulan özlemleri anlatan şiir türüdür. 

Didaktik şiir: Belli bir düşünceyi aşılamak ya da belli bir konuda öğüt, bilgi vermek, ahlaki 

bir ders çıkarmak amacıyla öğretici nitelikte yazılan şiirlerdir. 

Toplumcu Gerçekçi Şiir (Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir) 
Toplumcu gerçekçi şiir, Türk edebiyatında 1930’lardan itibaren Nazım Hikmet’in etkisiyle 

yaygınlaşan şiir anlayışıdır. XX. yüzyılın başından itibaren dünyada yaşanan toplumsal olaylar, 

toplumcu gerçekçilik sanat hareketinin çıkış noktasıdır. Toplumun problemlerine odaklanan, 

problemleri gerçekçi ve eleştirel bir gözle anlatan toplumcu şairler daha çok serbest ölçüyle şiir 

yazmışlardır. Bu şairler kimi zaman kafiye kullansalar da şiirde biçim anlayışını reddetmişler, 

biçimden çok içeriğe önem vermişlerdir. 

Toplumcu gerçekçi şiirde toplum problemleri, savaş karşıtlığı, barışa duyulan özlem, işçilerin 

ezilmişliği, yoksulluk gibi temalar işlenmiştir. Toplumsal yaşamı olduğu gibi yansıtmak, işçi sınıfı 

başta olmak üzere yoksul kesimlerin yaşadıkları sorunların kaynağına dikkat çekerek adalet ve 

eşitlik temelli bir dünya hayali kurmak toplumcu şairlerin ortak özelliğidir. Etkileri günümüzde de 
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devam eden toplumcu gerçekçi şiir anlayışı Nazım Hikmet başta olmak üzere, Rıfat Ilgaz, Cahit 

Irgat, Suat Taşer, Ömer Faruk Toprak, Attilâ İlhan, Ahmet Arif, Arif Damar, Can Yücel, Hasan 

Hüseyin Korkmazgil, Kemal Özer, Gülten Akın, Ataol Behramoğlu gibi birçok şair tarafından 

takip edilmiştir. 

 

Fütürizm (Gelecekçilik) 
İtalya’da ortaya çıkan bu akımın öncüsü F. T. Marinetti’dir (Marinette). Fütürizm, modern 

yaşantının verdiği heyecanlardan doğan bir edebiyat akımıdır. Geçmişteki estetik değerleri ve 

gelenekleri tümüyle reddeden, dünyanın geleceğinin modernlik olduğunu iddia eden fütüristler 

sanatta sürekliliği, değişkenliği, hareketliliği savunmuşlardır. “Kelimelere özgürlük” düşüncesiyle 

hareket eden bu sanatçılar, geleneksel şiir anlayışını terk ederek ölçüsüz ve kafiyesiz şiirler 

yazarlar. Rus edebiyatında, Mayakovski bu akımın güçlü temsilcisidir. Türk edebiyatında ise 

Nazım Hikmet’in Mayakovski’den etkilenerek yazdığı şiirlerinde fütürist ögeler yer alır. 

Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir 
Tanzimat Dönemi’nin son yıllarında görülen milliyetçilik ve Türkçülük akımının gelişmesi Türk 

edebiyatında uzun süre devam edecek olan Millî Edebiyat anlayışını ortaya çıkarır. Millî Edebiyat 

anlayışı II. Meşrutiyet'in ilanından sonra “Genç Kalemler” dergisi etrafında birleşen Ali Canip, 

Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp gibi isimlerin çalışmalarıyla sistematik bir sanat anlayışı hâline 

gelir. Görüşlerini “Yeni Lisan” adlı makalede yayımlayan Millî Edebiyat akımı sanatçılarının amacı 

“yeni bir lisanla terennüm olunan millî bir edebiyat”tır. Bu dönem sanatçıları millî konulara, toplum 

ve yurt sorunlarına eğilmişlerdir. Sade ve süssüz Türkçeyle yazarak konuşulan Türkçeyi yazı dili 

hâline getirmişler, eserlerinde Anadolu'yu ve Anadolu insanının yaşamını ele almışlardır. Şiirlerini 

hece ölçüsüyle yazmışlar, şiirlerinde koşma gibi nazım biçimlerini kullanmışlardır. 

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının ilk dönemlerinde birçok şair, Millî Mücadele ve Kurtuluş 

Savaşı’nın etkisiyle millî duyguları işleyen şiirler yazmıştır. Yazılan birçok şiirde ana tema vatan 

sevgisidir. Milliyetçilik akımının etkili olduğu bu dönemde sanatçılardan bazılarının, Millî Edebiyat 

zevk ve anlayışının bazı özelliklerini benimsediği görülür. Millî Edebiyat zevk ve anlayışını devam 

ettiren bu şairlerde yüksek bir dil bilinci ve Anadolu sevgisinin hâkim olduğu görülür. Bu zevk ve 

anlayışa sahip şairlerin eserlerinde Millî Mücadele’den sonraki Anadolu coğrafyası; insanı, tarihi, 

kültürü ve yaşama biçimiyle yeniden ele alınır. Şiirlerde millî duyarlılık ön plandadır. Vatan ve 

millet sevgisinin işlendiği bu eserler birçok dergi ve gazetede yayınlanmıştır. 

Başta Beş Hececiler (Faruk Nafiz Çamlıbel, Enis Behiç Koryürek, Halit Fahri Ozansoy, Orhan 

Seyfi Orhon, Yusuf Ziya Ortaç) olmak üzere Ahmet Kutsi Tecer, Orhan Şaik Gökyay, Kemalettin 

Kamu, Arif Nihat Asya, Zeki Ömer Defne gibi isimler Millî Edebiyat anlayışını devam ettiren sanatçılarımızdır. 

İstanbul Türkçesinin güzel örneklerini veren bu şairler dilin sadeleşmesinde ve hece 

ölçüsünün yaygınlaşmasında Türk edebiyatına önemli katkılar sunarlar. Özellikle Anadolu’nun 

güzelliklerini ve insanını sanatçı duyarlılığı içinde işleyerek ortaya koyarlar. Çoğu öğretmen olan 

bu şairlerin şiirlerinde işledikleri temalar benzerlik gösterir. 

Garip Akımı 
“Garipçiler”, “Garip”, “Birinci Yeni” gibi adlarla anılan bu şiir hareketi 1940’lı yıllarda ortaya 

çıkan ve Türk şiirinde önemli yeniliklere imza atan şiir akımıdır. Geleneksel şiir kurallarını, 

şairaneliği, basmakalıp sözleri, aşırı duygusallığı reddeden Orhan Veli, Oktay Rifat ve Melih 

Cevdet 1941’de çıkardıkları “Garip” adlı şiir kitabının ön sözünde Garip hareketinin poetikasını 

açıklamışlardır. 

Garipçilerin şiire getirdikleri şekil özellikleri, muhtevada yaptıkları radikal yenilikler etkisini 

günümüze kadar sürdürmüştür. Şairaneliğe, ölçü ve kafiyeye, söz sanatlarına açıkça karşı çıkan 

bu şairler şiirlerde yalın bir dil kullanmış, yergi ve mizahtan yararlanarak sıradan insanların 

duygu ve düşüncelerini şiire taşımışlardır. Garip hareketi Türk şiirini yıpranmış kalıplardan, klişe 

sözlerden kurtarıp sokağa, gerçek hayata, yapmacıksız ve doğal bir söyleyişle günlük yaşamın 

arasına taşımıştır. Garipçiler bu düşüncelerle Türk şiirinde büyük bir dönüşüm gerçekleştirmişlerdir. 

İkinci Yeni 
İkinci Yeni, Garip şiirine bir tepki olarak ortaya çıkan, 1960'lı yılların ortalarına kadar güçlü 

bir şekilde devam eden, etkileri günümüzde de hissedilen şiir hareketidir. Bu hareket İlhan Berk, 

Edip Cansever, Cemal Süreya, Ece Ayhan, Turgut Uyar, Sezai Karakoç gibi şairlerin şiirlerini 

1956’dan itibaren Pazar Postası’nda yayımlamaya başlamasıyla belirginleşmeye başlar. Şiire 

farklı zamanlarda başlamış olan İkinci Yeni şairlerinde birtakım ortak özelliklerin mevcut olduğu 

görülür. Bunlar arasında İkinci Yeni şiirinin soyut ya da kapalı olması, bireycilik, biçimcilik, akıl 

dışına çıkma, bilinçaltının olanaklarından yararlanma ya da duygusal anlamın tercih edilmesi, 

geleneğe, özellikle Garip akımının yalınlığına karşı çıkılması gibi birçok özellik sayılabilir. 

Şairlerin kelimelerle çok oynaması, cümle yapısındaki bozukluklar, mantık dışı söyleyişler ve 
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soyutlamalar bazen aşırıya gitmiş, ortaya “anlamsız şiir” denebilecek örnekler çıkmıştır. Kafiyeden 

ölçüden uzak durmuş, serbest şiirler yazmışlardır. İkinci Yeniciler; Garip hareketinden farklı 

olarak söz sanatlarına, alışılmamış bağdaştırmalara yer vermiş, böylece okuyucunun duygu, 

düşünce ve çağrışım dünyasında bir farkındalık uyandırmaya çalışmışlardır. İkinci Yeniciler, I. 

ve II. Dünya Savaşları'nın ortaya çıkardığı bunalımdan dolayı ortaya çıkan dadaizm, sürrealizm 

gibi akımlardan etkilenmişlerdir. 

 

Dadaizm (Kuralsızlık) 
Dadaizm, 20. yüzyıl başlarında Avrupa’da ortaya çıkan sanat akımıdır. Dadaizm, I. Dünya 

Savaşı ile ortaya çıkan bireysel ve sosyal umutsuzluk ile bunalımın bir sonucu olarak ortaya 

çıkmıştır. Bu akımın sanatçıları var olan değerlere, geleneksel sanat anlayışlarına ve alışılagelmiş 

kurallara karşı çıkmışlardır. Amaçları yaratıcı ve soyut sanatı canlandırmaktır. Dadaizm, 

sürrealizm akımının öncüsüdür. 

 

Sürrealizm (Gerçeküstücülük) 
Sürrealizm, 1924 yılında yayımlanan bir bildiriyle dünyaya adını duyuran sanat akımıdır. 

Sürrealistler, bu bildiride düşüncenin aklın denetimi olmadan ve ahlak gibi engeller hiçe sayılarak 

ortaya konmasını savunmuşlardır. Sürrealistler, nesneleri alışılmamış biçimlerde betimlemiş, 

çoğunlukla düşlerin gizli dünyasını dile getirmeye çalışmışlardır. Bazen de nesneleri kendi 

doğal ortamlarından çıkartarak şaşırtıcı, düşsel bir ortama taşımışlardır. 

Dinî Değerleri, Geleneğe Duyarlılığı ve Metafizik Anlayışı Öne Çıkaran Şiir 
Cumhuriyet Dönemi Türk şiirinde, dinî duyarlılıkları şiirine yoğun bir şekilde yansıtan ilk isim 

Mehmet Akif Ersoy olmuştur. Ondan sonra ise Necip Fazıl Kısakürek, bu şiir anlayışının öncülüğünü 

yaparak kendisinden sonra gelen şairler üzerinde etkili olmuştur. Şiirlerinde tasavvufi 

ögelere sıkça yer veren Asaf Halet Çelebi de Necip Fazıl’la aynı dönemde şiirler kaleme almıştır. 

1960-1980 yılları arasında ise Sezai Karakoç başta olmak üzere Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, 

Ebubekir Eroğlu, İsmet Özel gibi sanatçılar dinî içerikli şiirlere imza atmışlardır. Bu şairlerin 

“mistik şiir anlayışı”ndan ve “sezgicilik” akımından etkilendikleri görülmektedir. 

 

Mistik Şiir 
Cumhuriyet Dönemi Türk şiirindeki önemli anlayışlardan biri de mistik şiirdir. Metafizik düşünceleri 

şiirin merkezine yerleştiren bu anlayış, akıl yoluyla elde edilemeyen bilgileri, kalp ve 

sezgi yoluyla elde etme yöntemi olarak tarif edilir. Gerçeklik, varlık ve yokluk, din-insan ilişkisi 

ve öte dünya kavramları mistisizmin tartıştığı konular arasındadır. İnsanın iç dünyasının ihmal 

edilemez olduğunu savunan bu anlayış, mutlak hakikati güzellik yoluyla aramaktadır. 

 

Sezgicilik 
Sezgicilik H. Bergson’un felsefi düşüncelerinden doğmuştur. Sezgiye akıl, zihin ve soyut düşünme 

karşısında hem öncelik hem de üstünlük tanıyan bu felsefi düşünce, mutlak hakikate 

ancak sezgiyle ulaşabileceğini savunmuştur. İnsanın sezgi gücünü hayallerinin ve duygularının 

belirlediğini savunan sezgiciler, varlığın buna bağlı olarak şekillendiğini öne sürmüşlerdir. Sezgicilik 

akımı, Türk edebiyatında Cumhuriyet Dönemi’nde mistik şiirin gelişiminde etkili olmuştur. 

1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir 
1960 sonrası Türk şiirindeki anlayışlardan biri de toplumcu eğilimleri yansıtan şiir anlayışıdır. 

“1960 sonrası toplumcu kuşak” olarak bilinen Ataol Behramoğlu, İsmet Özel, Süreyya Berfe, 

Kemal Özer, Refik Durbaş ve Nihat Behram gibi sanatçılar bu anlayışla şiirlerini kaleme almışlardır. 

Çeşitli dergiler etrafında bir araya gelen bu şairler “İkinci Yeni” hareketinin şiir anlayışını 

kıyasıya eleştirmiş, toplumcu şiiri savunmuşlardır. Bu anlayışla toplumsal olayları, toplumun aksayan 

yönlerini diyalektik bir bakışla ele almışlardır. Bu şairler şiirlerinde toplumcu ögelere yer 

vererek kent, kentleşme, eşitsizlik, işsizlik, adaletsizlik, özgürlük gibi temalar etrafında dönemin 

sosyal ve siyasi sorunlarını işlemişlerdir. Bu şairlere göre “toplumculuğun yegâne amacı halkı 

yüceltmek ya da övmek değil, halkın içinde bulunduğu çelişkileri ortaya çıkarmak ve bunlarla 

hesaplaşmaktır.” Toplumcu şairler, açık bir anlatımı benimseyerek toplumun sözcülüğünü üstlenmişlerdir. 

Şiirde biçimsel özelliklerden çok içeriği önemsemişlerdir. İkinci Yeni şiirlerine hâkim 

olan karamsarlık bu dönem toplumcu şairlerin şiirlerinde yerini umut, güzel günlere inanç, kararlılık 

ve direnme duygularına bırakır. 

1980 Sonrası Türk Şiiri 
1980 sonrası meydana gelen siyasi ve sosyal olaylardan Türk edebiyatında en çok etkilenen 

alanlardan biri şiirdir. Bu dönem şiiri, geleneğin devamlılığını yansıttığı gibi gelenekten kopuş ve 
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geleneğe protestoyu da barındırmaktadır. 1980 sonrası Türk şiiri, “toplumcu, imgeci, geleneksel, 

mitolojik, metafizik” gibi farklı eğilimlerin ve şiir anlayışlarının görüldüğü bir dönemdir. 1980 sonrası 

şairlerin eserlerinde halk ve divan şiiri, saf şiir, Garip ve İkinci Yeni şiiri ve toplumcu eğilimlerden 

etkilendikleri gözlemlenmiştir. Yine bu dönemde şiirin ne olması gerektiğine dair çeşitli teorik 

tartışmalar yapılmıştır. Bu dönem şiiri daha çok şiir ve edebiyat dergileri etrafında gelişmiştir. 

Dönemin koşullarının yarattığı ortamda şairler, şiirlerinde genellikle toplumsal temalardan 

uzaklaşıp bireysel temalara yönelmişlerdir. Şiirin bir araç olmayıp bir amaç olduğunu kabul ederek 

ideolojik söylemlerden kaçınmışlardır. Bu dönemde ortak hareket eden edebî bir topluluk 

oluşmamış, şairler bireysel olarak kendi şiir anlayışlarını takip etmişlerdir. Bu yüzden 1980 sonrası 

Türk şiirinde tema, dil ve üslup bakımında şairler arasında bir bütünlük yoktur. Bu dönemle 

ilgili yapılan değerlendirmelerde şairlerin içe dönük, imgenin yoğunlaştığı bir şiir anlayışı geliştirdikleri 

fikri ağır basmaktadır. İçerikle birlikte şiirin yapısına ve söyleyişine de önem veren genç 

şairler uzak çağrışımlardan ve imgelerden faydalanmışlar, şiiri düzyazıya yaklaştırmışlardır. Şiirlerinde 

anlatım süslü ve sanatlıdır. 

1980 sonrası şiirimizde “60 kuşağı” olarak bilinen; Ataol Behramoğlu, Özdemir İnce, İsmet 

Özel, Süreyya Berfe gibi şairler bu dönemde eser vermeye devam ederler. Öte yandan 1950’den 

sonra doğan; Haydar Ergülen, Hüseyin Atlansoy, Şükrü Erbaş, Sunay Akın, Adnan Özer, Ahmet 

Erhan, Arif Ay, Ahmet Telli, Nurullah Genç, Murathan Mungan, Küçük İskender, Enis Batur gibi 

şairler farklı şiir anlayışlarını takip ederek eser vermişlerdir. 

Cumhuriyet Dönemi’nde Halk Şiiri 
İslamiyet öncesi Türk edebiyatının bir devamı niteliğinde olan halk şiiri; ozanların, âşıkların 

ya da adı bilinmeyen halk sanatçılarının millî ölçümüz olan hece ölçüsü ile ortaya koydukları 

manzum ürünleri kapsar. Geçmişi Orta Asya’ya kadar uzanan bu gelenek Türklerin Anadolu’ya 

yerleşmesiyle bu coğrafyada da devam etmiştir. Sözlü geleneğe dayanan halk şiiri, kuşaktan 

kuşağa aktarılarak bugünlere kadar gelmiştir. Halk şiiri geleneğinin genel özellikleri şunlardır: 

• Sözlü geleneğe dayanır. 

• Şiirler, sade bir halk Türkçesiyle söylenir. 

• Nazım birimi genellikle dörtlüktür. 

• Şiirler hece ölçüsüyle söylenir. 

• Koşma, semai, ilahi, nefes, mani, türkü gibi nazım şekilleri kullanılır. 

• Aşk, tabiat, tasavvuf, kahramanlık gibi temalar işlenir. 

• Şiirler hazırlıksız (doğaçlama) olarak söylenir. 

• Şiirlerde genellikle yarım kafiye vardır. 

• Halk şairleri usta-çırak ilişkisiyle yetişir. 

Halk şiiri geleneği, 19. yüzyılın sonları ile 20. yüzyılın başlarında dönemin şartlarından dolayı 

zayıflamışsa da Millî Edebiyat Dönemi’nde tekrar canlanmaya başlamıştır. Cumhuriyet Dönemi’nde 

halk şiiri genellikle köy ve kasabalarda devam etmiştir. Halk şairleri geleneksel temalarla 

birlikte halkın toplumsal sorunlara bakış açısını yansıtan edebî ürünler ortaya koymuşlardır. 

Cumhuriyet Dönemi’nde güçlü halk şairleri yetişmiştir. Bunlardan bazıları şunlardır: Âşık Veysel, 

Abdurrahim Karakoç, Âşık Mahzuni Şerif, Âşık Feymani, Şeref Taşlıova, Murat Çobanoğlu, Neşet 

Ertaş, Ali İzzet Özkan, Davut Sulari, Âşık Daimi, Sefil Selimi, Feymani... 

Cumhuriyet’in toplumsal yaşama getirdiği yenilikler halk şiiri geleneğinde de önemli değişimlere 

neden olmuştur. Cumhuriyet’le birlikte Türk halk müziği, dili ve folkloru üzerine bilimsel 

araştırmaların yapılması ve halk kültürünün önemsenmesi halk şiirinin bu dönemde güçlenerek 

gelişmesini sağlamıştır. Bunların yanında kitle iletişim araçlarıyla iletişim imkânlarının artması 

da halk şiirimizi olumlu yönde etkilemiştir. Bu sayede halk şiiri daha geniş kitlelere ulaşmıştır. 

Halk şiiri bir gelenek olarak devam ederken diğer şairlerimiz için de önemli bir kaynak olmuştur. 

Özellikle “Beş Hececiler” ile başlayan memleketçi edebiyat anlayışına sahip şairler ve Cumhuriyet 

Dönemi’nde modern şiiri geleneksel şiirle harmanlamaya çalışan şairler için önemli bir 

kaynak olmuştur. Bu dönemde birçok şair Anadolu’nun güzelliklerini işleyip hece ölçüsü, dörtlük 

nazım birimi gibi halk şiirine özgü kalıpları kullanmıştır. 

ŞİİRDE YAPI  

Şiirin yapısı anlam ve ses kaynaşmasından oluşur. Anlam ve ses kaynaşmasından oluşan nazım birimlerine beyit, 

kıt’a,bent, mısra gibi isimler verilir. Dize, beyit, dörtlük gibi birimlerle ölçü, kafiye düzeni, tema ve imgeler belli bir bütün 

oluşturarak şiirde yapıyı meydana getirir.  

Nazım biçimi: Bir şiirde dizelerin kümelenişinden, uyakların sıralanış düzeninden ve ölçü özelliklerinden doğan örgüye 

denir. Nazım biçimlerini belirlemede en temel ölçüt nazım birimidir. Nazım türü: Bir şiirin konusuna göre aldığı addır.  

Nazım birimi: Bir manzumede anlam bütünlüğü taşıyan en küçük parçaya nazım birimi denir. Nazım birimi en az iki 

dizeden oluşmak üzere üç, dört, beş veya daha fazla dizeden oluşabilir.  
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Mısra (Dize): Bir şiirin her bir satırına dize denir.  

Beyit: İki dizeden oluşan nazım birimine beyit denir. Ör: Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi Olmaya devlet 

cihanda bir nefes sıhhat gibi Kanuni Sultan Süleyman  

Kıt’a (Dörtlük): Dört dizeden oluşan nazım birimine kıt’a veya dörtlük denir. Ör: Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim 

Yeryüzünde yer beğen Nereye dikilmek istersen, Seni oraya dikeyim! Arif Nihat Asya Bent: İkilik ve dörtlük dışında kalan 

3, 5, 7 veya daha fazla eşit satıdaki dizelerden oluşan nazım birimine bent denir. Bugün Cuma Büyük annemi 

hatırlıyorum Dolayısıyla çocukluğumu Uzun olsaydı o günler! Yere düşen ekmek parçasını Öpüp başıma götürdüğüm 

günler!  

Konu: Üzerinde söz söylenen herhangi bir olay, düşünce veya duruma konu denir. Bir şiir birden fazla konuya 

değinebilir.  

Tema: Şiirin bütününe hâkim olan duygu veya hayale tema denir. Şiirin yapısını oluşturan tüm bu öğeler gerek Divan 

edebiyatımızda gerekse Halk edebiyatında gelenek çerçevesi içerisinde çeşitli nazım şekilleri ve türleri oluşturmak 

amacıyla belli ölçülerde kullanılmıştır. Oluşan bu nazım şekilleri ve türleri Halk edebiyatı ve Divan edebiyatı nazım 

şekilleri ve türleri başlıkları altında ele alınırlar.

Dil Bilgisi: Kelimede Anlam(1,2 ve 3. ünitelerde işlenecek) 

Metin üzerinde kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır 

Dil Bilgisi: İmla ve Noktalama (bütün ünitelerde işlenecek) 

Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır 

Realizm (Gerçekçilik) 
Romantizm akımına tepki olarak 19. yüzyılın ikinci yarısında Fransa’da ortaya çıkan realizm 

akımı, özellikle roman ve hikâye türünde etkili olmuş bir sanat akımıdır. Gerçek hayatı ve tabiatı 

tüm unsurlarıyla, olduğu gibi anlatmayı amaç edinen realistler, pozitivizmden etkilenmişlerdir. 

Realist eserlerde konular gerçek hayattan alınır, olağanüstülüklere yer verilmez. Okuyucuya 

yaşanmış ya da yaşanması muhtemel bir olay aktarılmaya çalışılır. Öte yandan anlatımlarda 

çevre tasvirlerine önem verilir. Dünya edebiyatında Stendhal (Stendal), Balzac (Balzak), 

Gustave Flaubert (Gustov Flober), Charles Dickens (Çarls Dikens), Turgenyev, Dostoyevski, 

Gogol, Tolstoy gibi yazarlar bu akımın önemli temsilcileridir. Türk edebiyatında ise Yakup Kadri 

Karaosmanoğlu, Memduh Şevket Esendal, Recaizade Mahmut Ekrem, Nabizade Nazım, Halit 

Ziya Uşaklıgil, Reşat Nuri Güntekin, Refik Halit Karay gibi sanatçılar eserlerinde bu akıma bağlı 

kalmışlardır. 
 
Toplumcu Gerçekçi Anlayış 
“Toplumcu gerçekçi” anlayışa bağlı olarak yazılan romanlar gözlemci ve gerçekçi bir anlatıma 

yaslanır. Toplumcu gerçekçi sanatçılar eserlerinde Anadolu insanının yaşam tarzını, kültürel 

birikimini, inanış biçimlerini, toprak ve hayvanla mücadelesini gerçekçi bir bakışla kaleme 

almışlardır. Bunun yanı sıra sosyal, kültürel ve ekonomik problemlerine de değinmişlerdir. 
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Türk Edebiyatı'nı 1930’lu yıllardan itibaren görülmeye başlanan toplumcu gerçekçilik Sadri 

Ertem, Samim Kocagöz, Kemal Bilbaşar, Reşat Enis ve Sabahattin Ali’nin romanlarıyla gelişmeye 

başlamıştır. 

Mahmut Makal, Samim Kocagöz, Fakir Baykurt, Talip Apaydın, Kemal Bilbaşar, Abbas Sayar, 

Dursun Akçam, Yaşar Kemal, Necati Cumalı gibi romancılarımız 1950’li yıllardan itibaren 

doğrudan köye yönelmiş ve köyü, köylüyü kişisel gözlemlerine dayanarak canlı bir şekilde romanlarına 

taşımışlardır. Aynı dönemlerde Türkiye’nin geçirdiği sosyal ve siyasal değişimlerin 

şehirli insanlar üzerindeki etkilerini yansıtan romanlar da yazılmaya başlanmıştır. Köyden kente 

göçün yarattığı sosyo-ekonomik problemler başta olmak üzere şehirleşme ve sanayileşmenin 

aile ve birey üzerindeki yıkıcı etkisi, insan ilişkilerinde yaşanan kırılmalar güçlü tasvirlerle okuyucuya 

sunulmuştur. 

Orhan Kemal, Kemal Tahir, Orhan Hançerlioğlu, Rıfat Ilgaz, Aziz Nesin, Halikarnas Balıkçısı 

vb. sanatçılar bu anlayışla farklı temalarda romanlar kaleme almıştır. 1960’lardan itibaren toplumcu 

gerçekçiler ideolojik bir yön kazanarak eser vermeye devam etmiştir. Toplumcu gerçekçi 

romanlarda görülen bazı ortak özellikler şunlardır: 

• Toplum için sanat anlayışı takip edilmiştir. Sanatçılar, toplumun aydınlatılması, toplumsal 

sorunların nedenlerinin ortaya çıkarılması ve çözüm üretilmesi noktasında romanı bir araç olarak 

görmüşlerdir. 

• Romanlarda realizm ve natüralizmin etkisi görülür. 

• Ülke gerçekleri köy, kasaba, şehir üçgeninde eleştirel bir bakışla anlatılmıştır. 

• Anadolu insanı, toplumsal çatışmaların bir parçası olarak romanlarda ana kahramandır. 

• Eserlerde gözleme dayalı güçlü tasvirler yapılmıştır. Kahramanların yaşadığı mekânlar ve 

içinde bulundukları ruh hâli gerçekçi bir bakışla anlatılmıştır. 

• Romanlarda yerel söyleyişlerle birlikte genellikle sade bir dil kullanılmıştır. 

 

 

Roman Avrupa’da sözlü edebiyattaki destan türünün geçirdiği evrimleşmenin bir ürünü olarak ortaya 

çıkmıştır. Roman türünün ilk örneklerini 15. yüzyılda Fransız yazar Rabelais vermiştir. 

 

Bugünkü romanı hatırlatan ilk eser 16. yüzyılda Rönesans’tan sonra Givoanni Boccacio tarafından 

yazılmış olan “Dekameron’dur. Miguel de Cervantes’in Don Kişot’u 16. yüzyılın sonlarına doğru 

yazılmıştır ve eser. roman türünün ilk başarılı örneği kabul edilir. 17. yüzyılda Klasik akım içinde 

ortaya çıkan tek romancı ise Madame De La Fayette’tir. Bu yüzyılda İngiltere de Daniel Defoe 

“Robenson Cruze”yu, Jonathan Swift “Guliver’in Gezileri’ni yazmıştır. 

 

Bu türün yetkin örnekleri ise 19. yüzyılda verilmeye başlanmıştır. Roman, bir tür olarak karakteristik 

özelliklerini romantizm ve realizm akımları sayesinde 19. yüzyılda kazanmıştır. 20. yüzyıldaki sosyal ve 

teknolojik gelişmeler romana da yansımıştır. Bu dönem romancıları arasında Amerikan edebiyatından 

John Steinbeck, Ernest Hemingway; Alman edebiyatından Thomas Mann, Erich Maria Remargue; 

Fransız edebiyatından Andre Mourois, Jaun Paul Sartre, Albert Camus sayılabilir. 

 

  

 

Tanzimat’a kadar Türk toplumunda romanın yerini destanlar, efsaneler, mesneviler ve halk 

hikâyeleriyle masallar tutmuştur. Türk edebiyatı bugünkü anlamda romanla Fransızcadan yapılan 

çeviriler sayesinde tanışmıştır. Yusuf Kamil Paşa nın Fransız edebiyatçı Fenelon’dan yaptığı 

Telemague (Telemak)” adlı çeviri eser, ilk çeviri roman olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 

Türk edebiyatında roman türünün ilk örnekleri Tanzimat döneminde verilmiştir. Şemseddin Sami’nin 

‘Taaşşuk-ı Talat-ı Fitnat” adlı eseri ilk yerli roman kabul edilir. Edebî anlamda ilk roman 

örneklerinden biri kabul edilen “İntibah’ ı Namık Kemal 1876 da yazmıştır. Batı edebiyatındaki yetkin 

örnekler ölçüsündeki romanları ise Halit Ziya Uşaklıgil kaleme almıştır. Halit Ziya “Maî ve Siyah”, 

“Aşk-ı Memnu” gibi eserleriyle yerli romana, teknik yönden Batılı bir nitelik kazandırmıştır. 
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Dil Bilgisi: Paragrafta Anlam (4,5,6 ve 7. ünitelerde işlenecek) 

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 

Dil Bilgisi: İmla ve Noktalama (bütün ünitelerde işlenecek) 

 

  

* Paragraf, bir düşünceyi tam olarak anlatabilmek için bir araya getirilen cümleler topluluğudur. 
* Paragrafta cümleler belirli bir düşünceyi veya yargıyı anlatmak için topluca aynı amaca yönelirler. 

* Biçimce ve anlamca bir bütündür. 

* İlk cümle, istenilen cümlenin bir nedeni ise, bir sonraki cümle de, bir sonucu, bir devamıdır. 

  
1. PARAGRAFIN KONUSU: 

  
* Paragrafta üzerinde durulan, hakkında söz söylenen düşünce, olay ya da duruma “konu” denir. 

* Her paragrafta yazar bir şeylerden söz ederek okura mesaj ulaştırmak ister. 

* Paragrafta hakkında söz söylenen düşünce, olay ya da durumlar konuyu verir. 

* Bir paragrafı çözümlerken yapılacak ilk iş konuyu doğru olarak saptamaktır. Konusu bilinmeyen 

paragrafın anlaşılması güçtür. 
* Konunun belirlenmesi ana düşüncenin belirlenmesi için ilk aşamadır. 

* Her yazı bir konu üzerine konur. 

* Konu, genellikle paragrafın ilk cümlesinde yer alır. Kimi zaman da ikinci cümlede yer alır. 

* Konu, demircinin işlediği demir, marangozun işlediği ağaçtır. 

* Yazarın üstünde çalıştığı hammadde, sosyal ya da doğal her durum, her ilişkidir. 

* Paragrafta konu ile ilgili sorular değişik soru kökleriyle karşımıza çıkar. Bu soruların cevabı bize konuyu verir. Bunlar: 

    “Bu parçada aşağıdakilerden hangisinden söz edilmektedir?” 

    “Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?” 

    “Bu parçada aşağıdakilerden hangisinden yakınılmaktadır?” 

  
2. PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ: 

  
  
* Ana düşünce, parçada yazarın okuyucuya vermek istediği mesajdır. 

* Yazarın konuya bakış açısı, konuyu değerlendirişidir. 

* Konuyu yazarın yorumlayışıdır. 

* Konuyla ilgili düşüncesini kesin yargıyla belirtmesidir. 

* Ana düşünceyi veren cümleler kesin bir yargı bildirir, açık ve anlaşılır bir anlam taşır. 

* Ana düşünce, parçada sözü edilenleri en kapsamlı bir biçim-de bildirir. 
* “Burada asıl anlatılmak istenen nedir?”, “Yazar bu parçayı hangi amaçla yazdı?”, “Bize ne demek istedi?” sorularının 

cevabı bize ana düşünceyi verir. 

* Ana düşünce, değişik soru biçimleriyle karşımıza çıkar: 

   “Bu paragrafın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?” 

   “Bu paragrafta anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?” 

   “Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?”  gibi sorular ana düşüncenin sorulduğu soru 

tiplerinden bazılarıdır. 

  
3. PARAGRAFIN YARDIMCI DÜŞÜNCESİ: 

  
  
* Ana düşüncenin daha iyi açıklanmasını sağlayan, onu daha belirgin hale getiren, işlediği konunun sınırlarını çizen 

düşüncelere paragrafın yardımcı düşünceleri denir. 

* Ana düşünceyi inandırıcı kılan yan düşüncelerdir. 

* Ana düşünceyi türlü yönlerden destekler, örnekler, açıklar. 

* Okur yan düşünceler yardımıyla ana düşünceye ulaşır. 

* Yardımcı düşünceyle ilgili sorular çoğu zaman olumsuz biçimdedir: 

  “Bu paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?” 

  “Bu paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?” 

  “Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?” gibi sorular hep yardımcı düşünceleri sormaktadır. 
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ÖRNEK: 

     Hislerimizi etkileyen yüz ifadeleri üzerinde yapılan çalışmalar, iyi durumdayken bile pek fazla gülmediğimizi ortaya 

çıkarmıştır. Oysa gülümseme ve gülme, biyolojik süreci etkileyerek kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlar. Onlar, 

beynimize giden kan ve oksijen miktarını, sinir taşıyıcılarının uyarı düzeyini artırır. 

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 

A) Yapılan araştırmalar, pek fazla gülmediğimiz ortaya çıkarmıştır. 

B) Gülümseme kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlar. 

C) Gülümseme insan biyolojisini etkiler. 

D) Sağlıklı insanlarda beyne giden kan ve oksijen miktarı daha fazladır. 

E) Yüz ifadeleri üzerine araştırmalar yapılmaktadır. 

  

ÇÖZÜM: Parçada A, B, C, E seçeneklerinde verilenlere ulaşılabilir. Parçada, beyne giden kan ve oksijen miktarının 

artması sağlıklı olmaya değil, gülümsemeye bağlanmıştır; bu yüzden D seçeneğinde verilen yargıya ulaşılamaz. 

   
4. PARAGRAFIN YAPISI: 

  
  
* Paragraf, bir ana düşünce ve bu düşünceyi destekleyen yan düşüncelerden oluşur. 

* Her bir cümle kendisinden önce ve sonra gelene dil ve düşünüş yönünden bağlanmalıdır. 
  

a. GİRİŞ: 
  
* Paragrafın ilk cümlesi genellikle açıklamaya, geliştirmeye, desteklemeye gerek duyar. 

* Giriş cümlesi başına bağlayıcı öğe (de, öyle ki, ise, bunun bir nedeni de vb) almaz. 

* Giriş cümleleri genel anlamlıdır. 

* Genellikle konunun özü giriş cümlelerinde yer alır. Bu sebeple ana düşünce çoğunlukla giriş cümlelerinde bulunur. 

* Kendisinden sonraki her cümle, dil ve düşünce yönünden giriş cümlesine bağlıdır. 

* Giriş cümlelerinde bir cümleyi önceki cümleye bağlayan “bağlayıcı öğeler” bulunmaz. “Fakat, ama, lakin, ancak, 

yalnız, çünkü, yani, oysa, ne var ki, bu nedenle, şöyle ki, halbuki, kısacası,…” bağlaçlarına yer verilmez. 

* Giriş cümlesi kendinden önceki bir yargının varlığını hissettirmez; çünkü daha önce söylenen bir şey yoktur. 

  

ÖRNEK: 

 Aşağıdakilerden hangisi bir yazının ilk cümlesi olmaya en uygundur? 

A) Yeni öykücüler arasında Türkçeyi bütün güzelliği ile kullananlar var. 

B) Başka öykülerini de dergilerde okumuştum ama bunu hepsinden güzel buldum. 

C) Bunda, tiplerin çok canlı, öykülerin otobiyografik olmasının da etkisi var. 

D) Bir bakıma bu son iki kitabı birer dil olayı olarak değerlendirilmelidir. 

E) Birçok yeni öykücünün, buna gereğinden fazla önem verdiğini gördük. 

  

ÇÖZÜM:  Doğru cevap “A” seçeneğidir. Çünkü diğerlerin-de kendisinden önceki bir düşüncenin varlığını gösteren 

bağlaç vardır. 

  

  

b. GELİŞME: 
  
* Giriş bölümünden sonra gelen cümleler, giriş bölümündeki bu açıklamayı destekleme, birbirine anlamca bağlı olarak 

verme amacıyla sıralanır. 

* Girişte ele alınan konu açıklanmış, tartışılmış, betimlenmiş ve öykülenmiştir. 

* Gelişmeyi oluşturan cümleler, dil ve düşünce yönünden kendisinden önceki ve sonraki cümleye bağlıdır. 

* Gelişme cümleleri ana düşüncenin belirginleşmesini sağla-yan yardımcı düşünceleri içerir. 

* Konu bütün ayrıntılarıyla bu bölümde açıklanır. 

* Konu ile ilgili örneklere bu bölümde yer verilir. 

  

c. SONUÇ: 
  
* Paragrafın en can alıcı, en etkili bölümü burasıdır. 

* Paragrafın sonuna gelen cümle daha kesin yargılıdır. 

* Sonuç bölümü çoğu kez, kendinden önceki düşünceleri açıklayan, özetleyen bir nitelik taşır.  

* Genellikle “kısacası, demek ki, yani, böylece, sonuç olarak, öyleyse…” gibi özet anlamı taşıyan bağlaçlarla tamamlanır. 

* Konunun bitiş cümlesi yer alır. Yazar bu bölümde düşüncelerini derleyip toparlar ve bir sonuca bağlar. 

* Konuyu özetleyici özelliğinden dolayı ana düşünce çoğunlukla sonuç cümlelerinde bulunur. 

  

ÖRNEK: 
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 İnsanın doğayla savaşımında korkunun rolü yansımaz. Önemli olan, bu insanca duyguyu iyi değerlendirebilmektir. Nasıl 

ki  kullanılması bilinmeyen bir silah bazen geri tepip büyük zararlara yol açabiliyorsa, korku da  denetim altında 

tutulmayıp kendi başına bırakılırsa sonuç hiç kimse için iyi olmaz. Korkalım; ama neden, niçin korktuğumuzu bilelim. 

Korkuya yenilme kaygısının tutsağı olmayalım. 

Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez? 

A) Korkuyla birlikte yaşamayı öğrenelim. 

B) Korkudan, uygun biçimde yararlanmaya çalışalım. 

C) Korkunun, toplumu değişik yönlerden etkilediğini unut-mayalım. 

D) Korkuyu bir engel değil, bir araç olarak görelim. 

E) Korkumuzun nedenini öğrenip ona göre davranalım. 

  

ÇÖZÜM: 

Parçada korkuyla yaşamın sadeliğinden, bu duyguyu iyi değerlendirmenin gerekliğinden söz edilmektedir. Bu parçanın 

sonuna A,B,D,E seçeneklerindeki ifadeler getirilebilir. Fakat korkunun toplum üzerindeki değişik etkilerinden söz 

edilmediği için E’deki ifade ile tamamlanması uygun olmaz. 
  
  

5. PARAGRAFIN BAŞLIĞI: 
  
* Başlık, konunun sınırlandırılıp, somutlaştırılmış halidir. 

* Konuyu en iyi şekilde yansıtan veya özetleyen bir veya birkaç söz başlık olarak belirlenir. 

* Başlıklar, dikkati çekici, ilgi uyandırıcı ya da şaşırtıcı olmalıdır. 

* Bir paragrafın başlığı konu ve ana düşünceyle doğrudan ilgilidir. 

* Başlık, konu ve ana düşüncenin bir çeşit özetidir. Başlık ana düşünceyle özellikle de konuyla ilgilidir. 

* Başlık paragrafın tamamını kapsar. 

  

ÖRNEK: 

Para, gerçek zenginlik değildir. O, sadece ihtiyaçların giderilmesine vasıta olduğu için değerlidir. Bir çölün ortasında, 

hararetten yanan bir insan için birkaç damla soğuk su, bir torba altından çok daha değerlidir. 

Bu paragrafın başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir? 
  
A)  Gerçek Zenginlik          B)  Çöl ve Su         C)  Soğuk Su       D)  İhtiyaçların Giderilmesi  E) Suyun Önemi 

  

ÇÖZÜM: Paragrafın ana düşüncesi “Para gerçek zenginlik değildir.” Bu ana düşünceyi kapsayan başlık  “Gerçek 

Zenginlik” olmalıdır. Cevap: A 

  

  

6. DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI: 
  
* Bir düşüncenin okura kolayca aktarılıp kavratılabilmesi için kullanılan yollardır. 

  

a. TANIMLAMA 

* Bir kavramın veya varlığın ne olduğunu bildirir. 

* Düşünceyi okur ya da dinleyicilere aktarmanın doğrudan bir yoludur. 

* Anlatılmak istenen kavram, yalın bir anlatımla verilir; ayrıntılara sapılmaz. 

* Anlatılmak isteneni okurun kolayca kavraması amaçlanır. 

* İçinde genellikle tanım cümleleri vardır. 

*  “Bu nedir?” sorusuna cevap verir ve genellikle “…dir, … denir” gibi ifadeler bulunur. 

  

ÖRNEK METİN 1: 

    Şiir, kelimelerle güzel şekiller kurma sanatıdır. Şiir, neredeyse dilin doğuşuyla beraber ortaya çıkan bir yazın 

türüdür. Bazıları şiiri belirli bir amaca ulaşmak için bir araç olarak görür. Şiiri, insanda güzel duygular uyandıran, onu bir 

ruh hâlinden başka bir rûh haline götüren; ölçülü, kafiyeli (veya serbest) sanatlı sözler olarak tanımlar. 

  

ÖRNEK METİN 2: 

    İnsanlar arasında anlaşmayı sağlayan bir araçtır dil. Dil olmadan insanların birbirleriyle iletişim kurmaları çok zordur. 

Dil; sözcüklerden, söz öbeklerinden oluşan canlı bir varlıktır. Sözcükler, dilin anlamlı en küçük parçasıdır. Bu yüzden 

dilden söz edebilmemiz için sözcüğün olması şarttır. 

  

b. KARŞILAŞTIRMA: 
* İki kavram, varlık veya olayın benzer ya da farklı yönleriyle ortaya konmasıdır. 

* Genellikle “oysa, ise, daha, en” gibi ifadeler kullanılır. 

* İki varlık veya kavram arasındaki benzer veya farklı yönler ortaya konarak özelliklerinin daha iyi kavranması 

amaçlanır. 
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ÖRNEK METİN 1: 

    Edebiyat tarihçisi bir eserin değerini saptarken belgelere dayanarak onun  halk arasında yüzyıllarca nasıl tutunduğunu 

nedenleri ve sonuçlarıyla anlamaya çalışır. Oysa eleştirmen, doğrudan doğruya  kendisinin o eserden ne aldığı 

duygulanma  payını, kişisel beğeni ve kanısını eleştiriye katmadan elinden geldiğince nesnel bir biçimde düşünmek 

zorundadır. 

  

ÖRNEK METİN 2: 

    Betimlemede anlatıcı gördüklerini sözcüklerin yardımıyla okuyucuya tanıtır, görünür hale getirmeye çalışır. 

Öykülemede ise betimlemedeki cansız varlık ve nesnelere eylem kazandırmak vardır. Yalnız nesneler görünür hale 

getirilmekle yetinilmez; insanlar, eşyalar olayın içinde yer alır. 

  

ÖRNEK METİN 3: 

    Günlük de anı gibi bir kişinin yaşamından beslenen yazı türüdür. Anılardan ayrılan yanı, günlüklerin yaşarken yazılmış 

olmasıdır. Günlüklerin bakış açısı; şimdiki zamana, biraz da gelecek zamana dökülür. Oysa anıları yazanlar, gözlerini 

geçmişe çevirirler. 

  

c. ÖRNEKLEME: 
* Bir düşünceyi inandırıcı kılmak için örneklere başvurmaktır. 

  

* Soyut haldeki düşüncenin somut hale getirilmesi ve anlatımı görünür ve anlaşılır kılmak için bu yola başvurulur. 

* Düşünceye bir somutluk kazandırmak için çevreden örnekler alınarak yapılır. 

* Söylenmek istenilenin okuyucunun kafasında canlandırılmasını sağlayan bir yöntemdir. 

* Anlatılmak istenen konuyla ilgili kitap, yazar ismi olan çeşitli örnekler verilir. 

  

ÖRNEK METİN 1: 

    Dünya edebiyatında olduğu gibi edebiyatımızda da ölümle ilgili çok güzel şiirler vardır. Yahya Kemal, “Sessiz Gemi” 

şiirinde ölümü limandan ayrılan bir gemiye benzeterek anlatmıştır. Ahmet Haşim’de merdivenin son basamağıdır ölüm. 

Cahit Sıtkı ise 35yaşa sığdırmıştır ölümü. Herkesin ilgiyle okuduğu daha ismi aklıma gelmeyen yüzlerce şiir… 

  

ÖRNEK METİN 2: 

    Dil bilimciler, çeşitli diller arasındaki benzerlikler üzerinde durarak kimi sözcüklerin  aynı dilden geldiklerini ortaya 

atmışlardır. Bazı diller arasındaki benzerlikler gerçekten şaşırtıcıdır. Düşünün İran nerede, İngiltere nerede! Ama Farsça 

ile İngilizcenin benzerliği göze batacak gibidir. Farsçadaki “peder”  İngilizcede  “father” olmuş, “birader” ise “brother”… 

aransa belki daha çok sözcük  bulunabilir böyle. 

  

ÖRNEK METİN 3: 

    Cevdet KUDRET, edebiyatımıza birçok yönden katkısı olan, edebiyatımızda önemli boşlukları dolduran bir 

yazarımızdır. Her bir eseri edebiyatımızda bir boşluğu doldurmuştur. Üç ciltlik “Karagöz”,iki ciltlik “Ortaoyunu”  ,yine iki 

ciltlik “Edebi-yat Bilgileri”, ayrıca “Türk Edebiyatında Roman ve Hikaye”… bunların hiçbirinin yeri doldurulamaz. 

  

d. TANIK GÖSTERME: 
* Yazarın, düşüncesini kanıtlamak için işlediği konuda söz sahibi olan kişilerin düşüncelerinden, sözlerinden 

yararlanmasıdır. 

* Konuyla ilgili uzman kişilerin kişinin sözü ve düşünceleri genellikle tırnak içinde doğruda aktarma yöntemiyle verilir. 

  

ÖRNEK METİN 1: 

    Tiyatro, insanları baskıdan kurtarır. Onların düşünüp de yüksek sesle söyleyemeyeceği şeyleri dile getirir. Açık sözlü 

bir sanattır tiyatro; hemen herkese seslenir. Onun için de bazı dönemlerde kendinden korkulan, çekinilen bir tür olup 

çıkmış-tır. Nitekim Gogol’un  “Yüzünüz çarpıksa aynaya kızmayın. O her şeyi olduğu gibi gösterir.” sözü  tiyatronun 

yasaklandığı bir dönemde söylenmiştir. 

  

ÖRNEK METİN 2: 

    Roman, hikaye, tiyatro gibi yazınsal türler başka dillere çevrilebilir. Bu türlerin çevirisi çok kolaydır. Çevirmenin 

büyük bir çaba göstermesi gerekmez. Ancak şiirin çevirisi mümkün değildir. Paul Valery de: “Şiir, bir dilden başka bir 

dile  çevrilemeyen şeydir.”demiştir. Eğer şiir başka bir dile çevrilirse ortada şiir denen bir şey kalmaz. 

  

ÖRNEK METİN 3: 

    Sanat yaratmaktır. Yaratmaksa özgürlükle olur. Gerçek sanatçı eserini şu ya da bu yasanın baskısı altında bırakmaz. 

Andre Gide “Kalpazanlar” adlı kitabında şöyle der: “Niçin bu kitabı yazdım? Yazmam gerektiği için. Bütün bunları 

içimde taşısaydım, sanırım rahat ölmezdim” diyor. 

  

e. KİŞİLEŞTİRME: 
* İnsan dışı  varlıklara insana özgü niteliklerin aktarılmasıdır. 
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* Genellikle şiirde karşımıza çıkan bir kişileştirme (teşhis) sa-natıdır. 

* Anlatımı güçlendirmek için bu yola başvurulur. 

  

ÖRNEK METİN: 

    Martılar, balıkçılarla koyu bir sohbete dalmıştı. Kimisi aç olduğundan, kimisi yorgun olduğundan bahsediyordu. 

Balıkçı işlerin yolunda giderse tutacakları balıkların herkese yeteceğinden bahsetti durdu. Bu sohbet çok uzun sürmedi. 

Hepsi balıkçıyla bir daha görüşmek üzere sözleşip oradan ayrıldı. 

  

f.  BENZETME: 
* Kavramları ya da varlıkları benzer, ortak yönleriyle anlatmaktır. 

* Benzetmede kişileştirmeden farklı olarak, bir varlık insana değil başka bir varlığa benzetilmektedir. 

* Anlatımı çekici kılmak ve anlamı güçlendirmek amacıyla bu yola başvurulur. 

  

ÖRNEK METİN 1: 

    Çocuk eğitimi zor bir iştir. Çünkü onlar beyaz kâğıt gibidir. Ne yazmışsan o vardır kâğıtta. Beyaz kâğıda güzel şeyler 

yazmak da, kâğıdın hem ön hem arka yüzünü karalamak da mümkün. Bence en güzeli çocuk denen beyaz kâğıdı çok 

güzel yazılar ve resimlerle süslemek. 

  

ÖRNEK METİN 2: 

    Toroslar Çukurova’nın bereketli topraklarını İç Anadolu’nun bozkırından ayırır. Çukurova’yı at nalı biçiminde 

kuşatmış bir duvardır sanki. Ovadan bakılınca çelikten dev bir testere ağzını andıran tepeler yaz kış ışıl ışıldır. Geçerken 

tünelin birinden çıkıp ötekine girer. 

  

g. SAYISAL VERİLERDEN YARARLANMA 

* İstatiksel veriler ve bilimsel sonuçları parçada kullanmaktır. 

* Anlatımı inandırıcı kılmak ve düşünceyi ispatlamak için bu yola başvurulur. 

* Makale gibi bilimsel yazılarda daha çok tercih edilir. 

  

ÖRNEK METİN 1: 

    Ekonomideki krizden en çok etkilenen sektörlerin başında kara yoluyla yolcu taşımacılığı geliyor. Bu sektörde yolcu 

sayısında büyük bir düşüş var. Geçen yılın bu aylarında otobüslerdeki doluluk oranı %87 iken bu yıl %34’tür.Yine 

geçen yıl bir gün içinde Ankara’ya gelen yolcu sayısı ortalama 24.000 civarındayken bu yıl 9.000 civarına gerilemiştir. 

  

ÖRNEK METİN 2: 

    Topu topu 68 yıllık sinema tarihimizi incelediğimizde ilk 46 yıl toplam 648 film çevrildiğini, bir başka deyişle her yıla 

ortalama 14 film düştüğünü görürüz.1960’lı yıllar ise sinema tarihimizde bir dönüm noktasıdır. Üretim olarak 

bakıldığında  yılda ortalama 170 film ve toplam 1730 film çevrildiğini söylemekteyiz. 

  

  

h. İLİŞKİ KURMA: 
* Karşılaşılan, yaşanan bir durum veya olay ile daha önce ya-şanmış ya da zaten toplumun haberdar olduğu bir başka 

durum arasında bağlantı kurmaktır. 

* Düşünceyi geliştirmede benzer durumlar arasında kıyas yapılarak konunun daha iyi açıklanması amaçlanır. 

* Anlatımı güçlendirmek ve anlatılan konuyu daha inandırıcı kılmak için bu yola başvurulur. 

  

 

 

 

ÖRNEK METİN 1: 

    Fiyatlara resmen zam yapılmayınca lokantacılar da porsiyondaki yemek miktarını azaltma  yolunu tutmuşlar. Elbette 

azaltırlar. Çünkü önlerinde örnek var. Bir zamanlar hükümet de kok kömürünün fiyatını artırmış görünmemek için bir 

tonunu 900 kiloya indirmişti. Lokantacılara ne diye kızıyoruz. Üzüm üzüme baka baka kararır. 

  

ÖRNEK METİN 2: 

    Bir sanat veya edebiyat eserinin esas etkisi, onu izleyenin bilincinde oluşan etkidir. Bu eti de sanat eserinin yapıcısına 

bağlı olduğu kadar onu izleyenlerin gözlerinde kulaklarındadır. İşte insanlara bakarken ve onları  değerlendirirken de 

aynı mekanizma işler ve bakılan kişinin nesnel nitelikleri kadar değer yargıları, yani kendine özgü algılamaları da etkili 

olur. Bu genel yargı anne babaların çocuklara bakışları için de doğrudur. 

  

ÖRNEK METİN 3: 

    Bir gazete Doğu Karadeniz’deki toprak kaymasından zarara uğrayanlara, yakınlarını kaybedenlere yardı elinin 

zamanında uzanmamasının utanç verici olduğunu yazıyor. Yapılan bir araştırmada daha önce de böyle 

yetersizliklerin yaşandığı ortaya  konuyor. Utanca alışmışız anlaşılan. Yara kendimizin olunca merhem bulunmuyor. 
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7. ANLATIM TEKNİKLERİ / BİÇİMLERİ: 
  
* Anlatılan konunun sergileniş biçimleridir. 

* Her konunun sergilenişinde belli bir amaç gözetilir. 

* Amaca göre anlatım biçimlenir. 

* Doğru, güzel ve etkili anlatım için bu teknikler kullanılır. 

  

a. AÇIKLAYICI ANLATIM: 
  
* Öğretmek, bilgi vermek amacıyla yazılan; doğrudan bilgi vermeye yönelik bir anlatım biçimidir. 

* Öğretme amaçlı yazılarda daha çok “açıklayıcı anlatım” kullanılır. 

* Açıklayıcı anlatımda, sergilenen konu ile ilgili “neden, niçin, nasıl” gibi sorular cevabını bulur. 

* Genellikle nesnel bir tutum sergiler yazar. 

* Tanımlama, karşılaştırma, alıntı yapma, örnekleme gibi açıklama yöntemlerine başvurulur. 

* Bilimsel yazılarda, düşünce yönü ağır basan fıkra, makale, inceleme, eleştiri, deneme gibi türlerde kullanılır. 

  

ÖRNEK METİN 1: 

       Mizah, nesneler arasındaki bağıntıları koparıp dünyaya başka bir açıdan bakmamızı sağlar. Öze, dolayısıyla alışılmış 

“akılcı düzen”in sezgilerine dayanan bir yergidir. Şaşırtmalar, beklenmedik yaklaşımlar yer değiştirmekle 

alışkanlıklarımızı altüst  eder. Zihni başıboş gelişmeye bırakır. 

  

ÖRNEK METİN 2: 

      Uluslar arası düzeye yükselmenin ilk basamağı kendi yurdunu, ulusunu iyi tanımak, onlara ilgi ve sevgi duymaktır. 

Çünkü evrensele giden yol ulusallığın bağrından geçer. Yabancı ülkelerde sevilmek ve sesini duyurmak isteyen bir 

sanatçı için en kestirme yol eserlerini kendi toprağının özsuyu ile beslemektir. 

  

ÖRNEK METİN 3: 

    Bilimsel bir düşünceyi, akademik bir konuyu orijinal bir görüşü anlatmak, bir tezi savunmak konferansın en belirgin 

amacıdır. Bunun için konferansın dinleyicileri az çok okumuş aydın kimseler olmalıdır ki istenen fayda sağlanabilsin. 

Çünkü konferans,  dinleyicilerin duygularından, gönüllerinden çok düşüncelerine hitap eder. 

  

b. TARTIŞMACI ANLATIM: 
  
* Yazarın, bir düşüncenin yanlışlığını ortaya koymak amacıyla kullandığı anlatım biçimidir. 

* İleri sürülen bir yargının çürütülmesi, bir düşüncenin değiştirilmesi durumunda başvurulur. 

* Yazar öncelikle yanlış bulduğu, benimsemediği fikri ortaya koyar. Sonra bu düşüncenin eksik ve kusurlu yönlerini 

ortaya koyar. En sonunda da kendi düşüncesinin doğru olduğunu kanıtlar. 

* Yazar, okuru, öne sürdüğü düşüncenin karşısında bir düşünceye sahip varsayarak yola çıkar. 

* Yazar, okurun sahip olduğu belli kanı ve inançlarını değiştirmeyi ön plana alır. 

* Paragrafın ilk cümlesi genellikle bir kanı cümlesidir. 

* Açıklayıcı anlatım tanımlar, anlamlandırır. Tartışmacı anlatımsa inandırır. 

* Soru sorma, tanık gösterme örnekleme, sayısal verilerden yararlanma gibi teknikler kullanılır. 

  

ÖRNEK METİN 1: 

      İyi konuşmasını bilen iyi yazmasını da bilirmiş. Konuştuğumuz gibi yazmak olacak iş midir? Yazıda hani bizim 

konuşmamızın ateşi? Sesimizi de kağıt üstünde gösterebilir miyiz? Yazı hiçbir zaman konuşmanın tıpkısı olamaz. 

Konuşurken karşımızdakine başımızın, ellerimizin hareketleriyle, sesimizin türlü yükselmeleri alçalmalarıyla 

anlatabildiğimiz şeyleri yazıyla anlatamaz, duyuramayız. 

  

ÖRNEK METİN 2: 

    Kimi şair ve yazarlar, yazdıklarını  anlayabilmek için okurların çaba harcamasını, zorlanmasını isterler. Bence bu, 

kendini beğenmişliktir. Yazdıklarımı anlayabilmek için ben zorlanmalıyım. Bence okur, bir kitabı, bir yazıyı okurken salt 

anlamak için değil okuyup anladıktan sonra birtakım sonuçlar çıkarabilmek için çaba harcamalıdır. 

  

ÖRNEK METİN 3: 

    Sanatçını, salt gerçeği işlemesi iddia  ediliyor. Bu mümkün müdür? Sanatçının görevi fotoğraf  makinesi olmak mıdır? 

Gerçeği hiç değiştirmeden anlatmayı denesin. Fakat bu anlatım sırasında kelim seçiminde, benzetmelerde, sıfatları 

kullanırken nasıl davranacak? Salt gerçeğin ölçüsü nedir, bunu kim belirleyecektir? Sanattaki gerçek salt gerçek değil, 

olsa olsa sanatın kendi içindeki tutarlı gerçeği, yani “sanat gerçeği” olur.  

  

c. BETİMLEME(TASVİR): 
  
* Bir varlığın, yerin, kişinin ayırt edici özelliklerini ayrıntılarıyla insanın zihninde canlandıracak şekilde anlatmaktır. 

http://www.edebiyatogretmeni.net/makaleler.htm
http://www.edebiyatogretmeni.net/denemeler.htm
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* Yazıyla resim yapmak, okunanın akılda canlanmasını sağlamak için yapılır. 

* Sözcüklerle resim çizme sanatı olup  niteleyici sözcükler (sıfatlar, zarflar ) çokça kullanılır. 

* Betimlemede gözlem başta olmak üzere tüm duyulardan yararlanılır. 

* Yapılan tasvir bir insana aitse buna “portre” denir. Görsellikten çok, izlenim ve sezginin ağır bastığı bu betimlemeler 

sadece insanlara özgüdür. Portreler ikiye ayrılır: 

  

- Fiziki portre (fiziki betimleme): Gözle görülenin anlatıldığı betimlemelerdir. Kişinin dış görünüşüyle betimlenmesi ya 

da dış dünyanın anlatılması bu türdendir. 

  

ÖRNEK METİN: 

    Beyaz saçlı, uzun sakallı, gözlüklü bir ihtiyar bize doğru geliyordu. Yüzündeki kırışıklar onun ne kadar çok çile 

çektiğini gösteriyordu. Üzerindeki eski elbiselerden fakir olduğu anlaşılıyordu. 

  

- Ruhsal portre (ruhsal betimleme):  İnsanların iç dünyasıyla tanıtıldığı, tavır ve davranışlarının ele alındığı betimleme 

türüdür. 

  

 ÖRNEK METİN: 

    İçli, çok duygulu bir adamdı; konuşurken hem ağlar hem ağlatırdı. Geçmişte yaşadığı çileli hayat onu içine kapanık, 

çekingen bir hale getirmişti. Onun kadar karamsar birini görmedim. O, hep susar çok az konuşmazdı. 

  

* Betimleme yazarın konuyu ele alış şekline göre ikiye ayrılır: 

  

İzlenimsel Betimleme: Yazarın betimleme yaparken kendi duygularını, beğenilerini katmasıdır. 

  

Açıklayıcı Betimleme: Yazarın duygularını içermeyen, bilgi verme amaçlı yapılmış betimlemedir. 

  

ÖRNEK METİN 1: 

    Kenar mahalleler… Birbirine geçmiş, yaşlanmış tahta evler … Kiminin kaplamaları biraz daha kabarmış, kiminin 

balkonu eğrilmiş, kimi biraz daha öne eğilmiş, kimi biraz daha çömelmiş. Hepsi hastadır; onları seviyorum; çünkü onlarda 

kendimi buluyorum.     (izlenimsel betimleme) 

  

ÖRNEK METİN 2: 

    Orta boylu, kalın  enseli, şişman, çok şişman… Göğsüne kadar çıkan yarım küre şeklindeki bir karın… Bu muazzam 

gövdeyi başa bağlayan geniş, kısa bir boyun; yuvarlak buğday renginde kansız bir yüz… Ama Cildi yaşına göre taze. Ela 

gözlerinin yanları kurumamış gibi…(fiziki portre) 

  

ÖRNEK METİN 3: 

    O hiç şüphesiz şimdiye kadar tanımış olduğum insanların en sevimlisi ve cana yakınıdır. Öyle ki bu sevimlilik hoşa 

gitmek istediği anlarda başvurduğu bir fantezi olmaktan çok, mizacını temelli bir özelliğidir. İlk görüşte çevresinde bir 

sempati hava-sı yaratmasının nedeni belki de budur. İnsanı saran, teselli eden dostluk ve sevgi dolu bir havası vardır. 

Onun için ona hemen bağlanıvermiş. (ruhsal betimleme ) 

  

d. ÖYKÜLEME (HİKAYE ETME): 
  
* Olay anlatımına dayanan anlatım biçimidir. 

* Olaylar; şahıs, yer ve zaman bakımından belirtilerek anlatılır. 

* Okuru, bir eylem içinde, verilen olguların içinde yaşatmaktır. 

* Genelde di’li geçmiş veya miş’li geçmiş zaman içinde verilir. 

* Bu tür yazılarda amaç, okuyucunun gözünde canlandırmak ve okuyucuyu olayı yaşatmaktır. 

* Olaylar oluş sırasına göre bir dizi halinde verilir ve birbirine bağlanır. 

* Betimlemelere yer veren öyküleyici anlatılmamalara “betimleyici öyküleme” denir. Açıklamaların yapıldığı, bazı 

özelliklerin yansıtıldığı öykülemeye de “açıklayıcı öyküleme” denir. 

  

ÖRNEK METİN 1: 

    Nefes nefese istasyona indi. Saat 3,5 trenini sorup biraz daha bekledi. Üst üste üç sigara içti. Üçüncüsünü yarılamadan 

attı. Haydarpaşa’ya bir bilet istedi. Adamın kaşları çatılıyordu. Bileti aldı ve arkasına döndü. 

  

ÖRNEK METİN 2: 

    Gökten ince dökülen kar tipiye çevirmişti. Ali ellerini mintanının yakasından sokup koltuk altlarına uzattı. Çıplak 

dirseklerini göğsüne bastırdı. Karlı bir rüzgâr yüzünü, kollarını, pantolonunun yırtıklarından fırlayan dizlerini acıtarak 

iğneliyordu. 

  

ÖRNEK METİN 3: 
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    Adalar’da oturanlar akşamüzeri iskeleye çıkıp gelenleri karşılar, gidenleri uğurlarlar. Gençler arkadaşlarıyla buluşur, 

yaş-lılar çay bahçesinde aralarında söyleşirler. Saat 9’a gelince herkes evine dönmüş, sofraya oturmuş olur. Adalar’a 

gezmeye gelen birkaç kişi dışında kimseyi göremezsiniz ortalıkta. 

  

ÖRNEK METİN 4: 

    Minibüsün sürücüsü altın bir tahtta oturuyormuş gibi bir edayla arabayı sürüyordu. Direksiyonu eliyle mi yoksa 

parmağıyla mı tuttuğu belli değildi. Sağ elini vites kolundan he-men hemen hiç kaldırmadı. Atını şaha kaldıran bir 

binicinin at ile kurduğu iletişime benzer bir duygu birliği kurmuştur araçla sanki…   ( betimleme + öyküleme) 

  
ANLATIM ÖZELLİKLERİ 

  
DURULUK: Parçada aynı anlama gelen birden fazla gereksiz sözcüğün kullanılmamasıdır.  

ÖR: Bu mektuplardan bize günaşırı iki günde bir gelir. 
  
YALINLIK (SADELİK): Metnin anlatımında sanatlı söyleyişlerden, süsten, söz oyunlarından uzak durmaktır. Gereksiz 

ayrıntılara girmeden, sözü sanatsal söylemlerle süslemeden anlatmaktır. 

ÖR: Yüreğini bıçak gibi dilim dilim kesen bir çaresizlik içindeydi artık.  → Artık çaresizdi. 
  
AÇIKLIK: Bir konunun herkesin anlayabileceği, aynı anlamı çıkarabileceği biçimde aktarılmasıdır. Açık bir anlatım, 

farklı yorumlara  açık değildir. Düşünceler muallâkta kalmaz. Herkes aynı anlamı çıkarır. 

ÖR: Ben senden çok zarar gördüm. 
  
AKICILIK: Söyleyişin pürüzsüz olması, bir yazının kolayca ve zevkle okunmasıdır. Uzun cümlelerde aynı hece ve 

eklerin tekrar edilmesi  akıcılığı bozar. Ayrıca telaffuzu zor kelimelerle kurulmuş cümleler de akıcılığı bozar. 

ÖR: Şu takatukaları takatukacıya takatukalattırsak mı, takatukalattırmasak mı? 
  
DOĞALLIK: Yapmacıklıktan, zorlama ifadelerden, yapay dil ve anlatımdan uzak durmaktır. 
  
İÇTENLİK (SAMİMİYET): Düşünceleri bilimsel soğuklukla değil; samimi, içten ve sıcak bir dille anlatmaktır. Sohbet 

yazıları, mektuplar ve deneme yazılarında içtenlik hakimdir. 
  
ÖZGÜNLÜK: Hiç kimseye benzememek, farklı olmak; taklit ve kopyadan uzak durmak, basmakalıp ifadelerden 

vazgeçerek kendine has bir anlatım oluşturmaktır. 
  
ÖZLÜLÜK: Az sözle kapsamlı anlam ifade edilmesidir. Atasözleri ve deyimler gibi.  Anlam yoğunluğu olan 

anlatımdır.  

ÖRN: El el ile değirmen yel ile. 
  
SAĞLAMLIK/DOĞRULUK: Anlatımın dil bilgisi ve söz dizimi kurallarına uygun olarak yapılmasıdır. Eksik veya 

gereksiz ek kullanılmaması, öğelerin yerli yerinde kullanılması anlatımı sağlam kılar. 
  
TUTARLILIK: Paragrafın kendi içinde çelişkiye düşmemesidir 

  

  

PARAGRAF SORULARINDA ÇOK ÖNEMLİ HUSUSLAR 

  
1. Paragraf sorularının çözümüne mutlaka soruyu okuyarak başlayın. İşe doğrudan paragraf okunarak başlanırsa 

paragrafta ne arandığı, paragrafın niçin okunduğu bilinmediğin-den, paragraf, boş yere okunmuş olur. Bu durumda 

paragrafı iki defa okumak zorunda kalırız ki bu da bizim için büyük zaman kaybı olur. 

2. Paragraf  sorularında “soru kökü” çok dikkatli okunmalıdır. Değinilmemiştir, vurgulanmamaktadır, çıkarılamaz 

tarzındaki soruları" değinilmiştir, vurgulanmaktadır, çıkarılır" diye okursak soruları yanlış cevaplarız. 

3. Paragraf soruları diğer sorulardan daha kolaydır. Çünkü paragraf sorularının hem cevabı paragrafın bütünlüğü 

içindedir, hem de bu sorularda gramer ya da edebiyat bilgisine gerek yoktur. Okuma alışkanlığı olan, az çok kitap okuyan 

öğrenciler bu soruları çok rahat çözer. 

4. Paragrafta  anlatılan şeyler mutlaka paragrafın bütünlüğü içinde değerlendirilmelidir. Paragrafta inanmadığımız ve bize 

göre doğru olmayan şeyler anlatılsa bile bunlar doğrudur. Çünkü sorular mutlaka "parçaya göre" cevaplandırılmak 

zorundadır. Bu yüzden paragraf sorularında kesinlikle paragrafın dışına çıkılmamalı. 

5. Paragraf soruları uzun göründüğü için birçok öğrenci zaman kaybetmemek için paragraf sorularını çözmeden geçer. 

Oysa bizim ÖSS’de her bir soruya çok fazla ihtiyacımız vardır. Paragraf dışındaki kısa sorulardan zaman tasarrufu 

yaparak, paragraf sorularında ise sorudan başlayarak paragraf sorularını yeterli zamanda rahatlıkla çözebiliriz. Zaten 

paragraf sorularının büyük çoğunluğunun uzun metinler olmasına rağmen çok basit sorular olduğunu göreceksiniz. 

6. Paragraf sorularındaki metinlerde anlamını bilmediğimiz, daha önce duymadığımız ya da duyup, okuyup sık 

kullanmadığımız bazı özel kelime ve kavramlar karşımıza çıka-bilir. Bu kelime ve kavramların bilinmesi metni daha iyi 

anlamamızı sağlar. 
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7. Paragraf sorularında genel bir insan tipinden söz edilir. Bu insan tipi ÖSS sorularını hazırlayan kişilerin  yetiştirmek 

istedikleri (ya da üniversitede okumasını istedikleri)insan tipidir. Bu insan tipinin özelliklerinin bilinmesi bence 

paragrafların çözümünü çok kolaylaştıracaktır. Bu genel insan tipinin özelliği şunlardır:   

a) Savaşlara, teröre, sömürüye karşıdır. 

b) Hızlı sanayileşme sonucu doğanın tahribini asla onaylamaz 

c) Doğayı fazlasıyla sever. Yeşile ve yeşilliğe tutkundur. Beton yığınları arasında yaşamaktan sıkılır. Doğaya yönelmek, 

doğayla iç içe olmak onu rahatlatır. İnsanlardaki doğa sevgisi azaldıkça birbirlerine olan sevgilerinin de azaldığına 

inanır. 

d)  Saygılı, hoşgörülü ve sevecendir. İnsanları düşüncelerinden dolayı kınamaz. 

e)  Düşünce özgürlüğünden yanadır. Herkesin düşüncelerini açıkça ve rahatça söyleyebilmesi tarafındır. 

f) Akla ve bilime çok önem verir. Batıl düşüncelere, hurafelere ve geçerliliği kanıtlanmamış düşüncelere karşıdır. 

g) Yenilikçidir. Yeniliklere açıktır. Sürekli yenilenmeyi ve değişimi savunur. Kendini yenilemeye, değişimlere karşı duran 

insanları onaylamaz. 

h) Sanata tutkundur. Sanatın her dalını sever. Sanata ve sanatçıya büyük önem verir. Sanatın insanı yücelttiğine inanır. 

ı) Eğitimi her şeyin üstünde görür. Eğitimin olmadığı yerde hiçbir gelişmenin olmayacağına inanır. 

i) Okuma tutkunudur. Okumanın insan düşüncesini ve evrenini genişlettiğine inanır. En büyük ıstırabı insanların 

okumamaları, okumaya gayret etmemeleridir. 

j) Sanat ve edebiyatta ulusallığı (millî olmayı) savunur. Sanatçılar ve edebiyatçıların önce yerli olanı iyice tanıyıp 

incelemeden evrensel olanı yakalayamayacaklarına inanır. 

k) Sanatın ve müziğin evrensel olduğuna inanır. Bir insanın Yunus Emre'yi sevdiği gibi Hugo'yu da sevebileceğini 

savunur. 

I) Geçmişini iyi bilmeyen toplumların geleceklerinin karanlık olacağına inanır. 

m) Dürüst, yardımsever ye nazik bir insandır. 

n) İnsana çok fazla önem verir. Evrendeki her şeyin temelin-de insan vardır. İnsanın olmadığı yerde hiçbir şeyden söz 

edilemez. 

o) Çocukluğuna ve çocukluk günlerine büyük bir özlem duyar. Sık sık çocukluğuna, anılarına döner. 

ö) Aydınların ve sanatçıların görevlerinin toplumun sorunlarına sahip çıkmak ve toplumu yüceltmek olduğunu düşünür. 

p) İyimser ve mutludur. En küçük olaylardan ve durumlardan bile kendisine mutluluk adına bir pay çıkarır. 

r) Mücadeleci, kararlı ve iradeli bir insandır. Umutsuzluğa kapılmaz. Her şeyin üstesinden gelinebileceğine inanır 

s) Dilini ve edebiyatını çok sever. O dili konuşan herkesin konuştuğu dili çok iyi bilmesini ve konuşmasını ister. 

ş) Kabalığa, her türlü yalan dolana ve haksızlığa karşıdır. 

  

1950 Sonrası Türk Tiyatrosu 
1950’li yıllarda dünyada ve Türkiye’de meydana gelen tarihî, siyasi, ekonomik ve toplumsal 

değişim ve gelişmeler Türk tiyatrosunu etkiler. Bu yıllarda tiyatromuzda hem nicelik hem nitelik 

bakımından büyük bir gelişme görülür. Tiyatro kuramları, biçim ve türlerinde önemli atılımlar 

gerçekleştirilir. Devlet ve şehir tiyatrolarının, özel tiyatroların, oyun yazarlarının ve tiyatro türündeki 

eserlerin sayısında da ciddi bir artış görülür. Bu dönemde yerli oyunlar Devlet Tiyatrolarında 

sahnelenerek seyirciyle buluşur. 

Bir önceki kuşak yazarlarından olan Reşat Nuri Güntekin, Ahmet Kutsi Tecer, Cevat Fehmi 

Başkut, Selahattin Batu gibi yazarlar eser vermeye devam eder. Bunlarla birlikte 1960’lı yıllarda 

oyun yazarlığında bir atılım yaratacak olan genç kuşak yazarlarından Sabahattin Kudret Aksal, 

Turgut Özakman, Haldun Taner, Aziz Nesin, Nazım Kurşunlu, Orhan Asena, Necati Cumalı, 

Refik Erduran gibi yazarlar bu dönemde ilk eserlerini verirler. 

Tiyatro eserlerinde oyun türü ve tema bakımından çeşitlilik göze çarpar. Bazı yazarlar yeni 

biçim denemelerine girerler. Yazarlar daha çok toplumsal sorunlara yönelerek siyasi, ekonomik 

ve kültürel alanlardaki çarpıklıkları; toplumsal yapıda gözlenen yoksulluk, sömürü, göç, 

değerlerin değişimi, ahlaki yozlaşma gibi sorunları ele alırlar. Ayrıca Türk ve dünya tarihinden 

önemli şahsiyetlerin yaşamları etrafında kurgulanan oyunlar (Nazım Kurşunlu'nun Fatih, Orhan 

Asena'nın Hürrem Sultan, Selahattin Batu'nun Oğuzata...) yazılmıştır. Halk hikâye ve masallarından, 
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millî destan motifleri ve mitolojik unsurlardan faydalanılarak yazılan oyunlar (Necip 

Fazıl Kısakürek'in Sabır Taşı, Necati Cumalı'nın Boş Beşik...) da görülür. Bu oyunların hemen 

hepsinin geri planında devrin siyasi eğilimlerine uygun düşen toplumsal bir düşünce ve eleştirel 

bir yaklaşım vardır. 

1960’larda gelişen siyasi ve sosyal olaylarla edebiyatımızda yeni bir dönem başlar. Bu dönemde 

eskiye göre daha özgür bir ortam oluşur. Türk tiyatrosu da bu ortamda daha zengin 

ve derin bir içerik kazanır. 1960’ların her açıdan Türk tiyatrosu için parlak bir dönem olduğu 

söylenebilir. 

Dönemin dikkat çeken en önemli özelliği tema zenginliğidir. Oyunlarda iç ve dış göç, gecekondulaşma, 

kültür farklılığı, kültürler arası çatışma, uyumsuzluk, yabancılaşma, işçi-köylü, 

orta sınıf ailelerin yaşadığı toplumsal ve ekonomik sorunlar vb. temalar ele alınır. Melih Cevdet, 

Nazım Kurşunlu, Refik Erduran, Turgut Özakman, Nezihe Meriç gibi yazarlar bu temalarda yazdıkları 

eserlerde bireyden hareketle topluma yönelirler. Turan Oflazoğlu, Orhan Asena, Güngör 

Dilmen, Necati Cumalı gibi yazarlar konularını Osmanlı tarihinden, halk kahramanlarının hayatlarından 

ve mitolojiden alan oyunlar kaleme alırlar. 

Yenilik arayışında olan bazı yazarlar, Brecht’in (Bireht) epik tiyatro yönteminden etkilenirler. 

Epik tiyatroda amaç, seyircinin sahnede canlandırılan oyuna kendini kaptırmasını önlemek, 

izlediklerinin gerçek olmadığını hatırlamasını sağlamaktır. Bu anlayışı benimseyen Haldun Taner 

“Keşanlı Ali Destanı”nı yazar. Sermet Çağan’ın “Ayak Bacak Fabrikası” adlı oyunu da epik 

tiyatro anlayışla yazılan eserlere örnek gösterilebilir.

1970-1980 Dönemi Türk Tiyatrosu 
Bu dönem Türk tiyatrosu 1960’larda başlayan geleneğin bir devamı niteliğindedir. Bu dönemde 

oyun yazarlığında eski kuşakla beraber yeni bir yazar kuşağı da yetişmiştir. Güngör 

Dilmen, Melih Cevdet Anday, Orhan Asena, Adalet Ağaoğlu, Başar Sabuncu, Necati Cumalı, 

Recep Bilginer, Cahit Atay, Turan Oflazoğlu, Refik Erduran, Ülker Köksal, Nezihe Araz bu dönemin 

önemli yazarlarıdır. 

Tarihî, sosyal ve siyasi anlamda önemli bir süreç olarak kabul edilen bu dönemde Türk tiyatrosu 

öz, teknik, biçim ve oyun yazarlığı açısından büyük gelişme gösterir. Tiyatro yazarları 

büyük ölçüde özgün olmaya çalışmış, taklitten uzaklaşıp klasik tiyatro tekniklerinin yeni biçim 

arayışlarını denemiş ve bunda da başarılı olmuşlardır. Bu dönemde müzikli oyunlar, kabare 

oyunları, uyumsuz ve epik oyunlar yazılır. Turgut Özakman ve Oktay Arayıcı geleneksel Türk 

tiyatrosunun anlatım biçimlerinden yararlanarak eserler verirler. Vasıf Öngören epik türde toplumcu 

gerçekçi oyunlar, Melih Cevdet Anday ise kendine has bir üslupla uyumsuz tiyatro oyunları 

kaleme alır. 

Bu dönemin bir başka özelliği de tema çeşitliliğinin ve sayısının artmış olmasıdır. Oyunlarda 

genellikle dönemin toplumsal sorunları, tarih-masal-efsane atmosferinde dile getirilen iyilik-kötülük 

karşıtlığı ve iktidar mücadelesi gibi temalar ele alınır. Bu dönem yazarları; dönemin ağırlaşan 

sosyal, ekonomik ve siyasi koşullarının etkisiyle daha çok toplumcu gerçekçi anlayışa yönelirler. 

Oyunlarda ele alınan temalar toplumsal düzene yönelik eleştirel bir bakış açısıyla işlenir.

Tiyatroda Dekor, Işık vb. Kullanımı 
Bir tiyatro metni yönetmen öncülüğünde yapımcı, oyuncu, dekor ve giysi tasarımcısı, ışıklama 

uzmanı gibi birçok kişinin birlikte, uyumlu çalışması ile sahnelenebilir. Tiyatroda amaç seyirciyi 

sahnede gösterilen dünyanın içine sokmak, seyircide görsel, işitsel vb. açılardan değişik 

fizyolojik ve psikolojik etkiler oluşturmaktır. Bu etkinin ortaya çıkmasında mekân, dekor, efekt, 

ışık vb. uygulamalar önemli bir yere sahiptir. 

Bir tiyatro oyununda dekor, oyunun geçtiği mekânı, dönemi, karakterlerin toplumsal konumlarını 

gösterecek ve oyunun asıl özelliklerine işaret edecek şekilde düzenlenir. Örneğin klasik 

tiyatroda oyun yazarları için hiç değişmeyen dekor, bir tapınağın ya da sarayın önüdür. Modern 

tiyatroda ise aynı eserin farklı temsillerinde, metinle ilişkili veya metinden bağımsız olarak farklı 

mekân ve dekor uygulamaları olabilir. 

Işıklama tasarımının oyunun görsel hâle getirilmesinde, oyunun estetik yanının ortaya çıkarılmasında 

önemli katkısı vardır. Işığın yönü, şiddeti, rengi, diğer ışıklarla olan kombinasyonu 

seyirciye birçok ipucu verir. Örneğin bir oyunda gün ışığının gece ışığına dönüşümü gibi zaman 

değişimleri, oyunun bir mekândan başka bir mekâna geçişi ışığın hareketi sayesinde gerçekleştirilir. 

Komedilerde genelde sıcak veya hafif renkler, trajedilerde ise soğuk ve kuvvetli renkler 

kullanılır. Kısacası bir oyunun sahne tasarımı oyunun türüne, bağlı olduğu biçime/akıma, yönetmene 

ve tasarım ekibine bağlı olarak değişir.
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1980 Sonrası Türk Tiyatrosu 
1980’de yaşanan askerî darbe; siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda etkisi uzun 

süren birtakım toplumsal sarsıntılara sebep olmuştur. Bu süreçte ortaya çıkan gelişmeler diğer 

sanat dallarını olduğu gibi tiyatroyu da olumsuz etkilemiştir. 1980 sonrasında tiyatromuz bir 

durgunluk dönemine girmiş; gücünü, çeşitliliğini ve coşkusunu büyük ölçüde yitirmiştir. Bu dönemde 

müzikaller sahnelenmiş ya da eski oyunları yeniden canlandırma çabaları öne çıkmıştır. 

Düzeyli güldürüler, müzikallerin yanında seyircinin eğlenmesine yönelik hafif oyunlar sergilenmeye 

başlanmıştır. Ekonomik güçlükler, oyunların sahneleneceği salonların bulunamaması gibi 

olumsuzluklar, bazı tiyatro topluluklarının dağılmasına ve tiyatro oyuncularının televizyon, reklamcılık 

gibi farklı alanlara kaymasına neden olmuştur. 

Geçen yıllarda eserleri yayımlanmış olan Melih Cevdet, Güngör Dilmen, Turgut Özakman, 

Orhan Asena, Necati Cumalı, Adalet Ağaoğlu, Recep Bilginer, Ülker Köksal, Dinçer Sümer, 

Bilgesu Erenus gibi usta yazarlarımız 1980 sonrasında da tiyatro oyunları yazmayı sürdürmüşlerdir. 

Bu dönemde adı ilk defa duyulan Tuncer Cücenoğlu, Murathan Mungan, Ülkü Ayvaz, 

Mehmet Baydur ve Behiç Ak yazdıkları oyunlarla dikkati çeken isimlerden bazılarıdır. 

Türk tiyatro yazarlarının önemli bir kısmı dönemin olumsuz koşullarından dolayı, güncel konulardan 

ve toplumsal temalardan uzaklaşarak daha çok bireysel temalara, tarihî olay ve şahsiyetlerin 

yaşam öykülerine yönelirler. Bununla birlikte geçmişe duyulan özlem, efsane, masal ve 

mitoloji motifleri ile belirlenen fantastik olayların ve kişilerin anlatıldığı temalar yazarların ilgisini 

daha çok çeker. Güngör Dilmen’in “Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını”, Dinçer Sümer’in 

“Maviydi Bisikletim” oyunları geçmişe, çocukluk dönemine yönelen ve eski mekânları ele alan 

eserlere örnek gösterilebilir. Önceki dönemlerde Osmanlı tarihinden ilgi çeken olayları ve şahsiyetleri 

oyunlaştıran Orhan Asena ile Turan Oflazoğlu tarihî oyunlar yazmayı sürdürürler.

Herhangi bir olay, durum veya tasarının sahnede canlandırılması amacı ile yazılmış eserlere "dramatik metinler" 

denir. Bu metinlerin sahnede canlandırılması ile ortaya çıkan sanat da tiyatro olarak adlandırılır. Tiyatro kelimesi 

Eski Yunan'da "bir oyunun oynandığı yer"i karşılamaktaydı. Tiyatro belirli bir metne dayalı olarak sahnelendiği 

için hem edebî bir tür hem de güzel sanatların bir dalı olarak değerlendirilir. Tiyatro metinleri genellikle sahnede 

canlandırılmak üzere yazılır ancak çok nadir de olsa sadece okunmak üzere kaleme alınmış tiyatro eserleri de 

bulunmaktadır. 

Tiyatro pek çok diğer sanat dalı gibi dinî törenlerden doğmuş, zamanla bu niteliğinden sıyrılarak bir sanat hâline 

gelmiştir. Tiyatronun kökeninin, insanın doğa olaylarını kendi beden hareketleriyle temsil etme çabalarına 

dayandığı söylenebilir. Tarihi Sümer ve Mısır gibi eski uygarlıklara kadar uzanan tiyatro, özellikle Eski Yunan'da 

gelişmiş ve çeşitlenmiştir. Eski Şamanist inanç ve törenleri de tiyatronun doğuşunda rol oynamıştır. 

Batılı anlamda tiyatro türü Türk edebiyatına Tanzimat Dönemi'nde girmiştir. Tanzimat'a kadar Türk 

edebiyatında Karagöz, kukla, orta oyunu ve meddah hikâyeleri, köy seyirlik oyunları gibi türler tiyatro türünün 

yerini tutmuştur. Şinasi'nin "Şair Evlenmesi" adlı eseri, Batılı anlamda tiyatronun edebiyatımızdaki ilk örneği kabul 

edilir. fiinasi'den sonra Nâmık Kemâl, Ahmet Mithat Efendi, Recaizade Mahmut Ekrem ve Abdülhak Hamid gibi 

yazarlar tiyatro türünde eserler kaleme almıştır. Ahmet Vefik Paşa'nın Batı tiyatrosundan yaptığı uyarlamalar da bu 

türün ülkemizde yerleşmesinde etkili olmuştur. 

Dramatik metinler; olay, mekân, zaman ve kişiler gibi temel yapı unsurlarından oluşur. Tiyatroda olayların ortaya 

çıkıp gelişmesi ve sonuçlanması için genellikle bir çatışmaya ihtiyaç duyulur. Farklı değerler ile kişiliklerin karşı 

karşıya gelmesi ile oluşan çatışmalar, merak duygusunu da canlı tutar. Tiyatro, canlandırma esasına bağlı bir tür 

olduğu için mekâna ait unsurlar belli bir dekor çerçevesinde sahneye kurulur. Bu dekorun değişmesi ile çeşitli 

sahneler oluşur. 

Tiyatro metinleri ele aldıkları konu ve konuyu işleyiş biçimlerine göre trajedi, komedi ve dram olmak üzere başlıca 

üç türe ayrılır. Trajedide kişi ve konular tarihten seçilirken izleyiciye bir dersin verilmesi amaçlanır. Trajedi 

kendine özgü kurallara bağlı bir türdür. Komedide insan ve hayatın gülünç yönleri ele alınır. Dram ise her iki türün 

özelliklerini kendisinde toplar ve hayatın bütün yönlerini sahneye taşır. 

Tiyatro metinleri sahnede canlandırılmak amacıyla kaleme alındığı için diğer edebî türlerden farklı özellikler taşır. 

Bu özellikleri kavrayabilmek için öncelikle tiyatro ve onun öğeleriyle ilgili bazı kavramların açıklanması gereklidir. 

 

Dil Bilgisi: Paragrafta Anlam (4,5,6 ve 7. ünitelerde işlenecek) 

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 

Dil Bilgisi: İmla ve Noktalama (bütün ünitelerde işlenecek) 

https://www.turkedebiyati.org/sorularla-karagoz-oyunu/
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Avrupa’da 16. yüzyılın ikinci yarısında Montaigne’in yazılarıyla ortaya çıkan deneme türü, 

Türk edebiyatına Tanzimat’tan sonra girmiştir ancak bu dönem yazarları makale, sohbet gibi 

yazı türlerinden sıyrılıp tam anlamıyla denemeye yönelememişlerdir. Denemenin gerektirdiği 

bireysel ve özgür tutum Servetifünun Dönemi’nde oluşmaya başlamıştır. Türk edebiyatında Cenap 

Şahabettin, Ahmet Rasim, Ahmet Haşim ve Yahya Kemal Beyatlı ilk deneme yazarları 

olarak değerlendirilebilir. Deneme türü, Cumhuriyet Dönemi’nde olgun örneklerin verilmesiyle 

gelişmeye başlar. 

Ahmet Haşim’in Bize Göre (1928) ve Reşat Nuri’nin Anadolu Notları (1936) adlı eserleri 

Cumhuriyet Dönemi’nin ilk deneme kitapları arasında sayılabilir. Denemenin ilk usta ismi olarak 

Nurullah Ataç 1940’lı yıllarda öne çıkar. Nurullah Ataç’la aynı kuşaktan olan Suut Kemal Yetkin 

ve Ahmet Hamdi Tanpınar bu yılların önde gelen diğer deneme yazarlarıdır. Deneme, sonraki 

yıllarda gelişimini sürdürerek çok okunan bir tür niteliği kazanır. 1960-1970’li yıllarda Sabahattin 

Eyuboğlu, Salah Birsel, Mehmet Kaplan, Melih Cevdet Anday, Oktay Akbal, Vedat Günyol, Cemil 

Meriç deneme yazıları ile dikkati çeken yazarlardır. Bunlardan bir kısmı 1980 sonrasında da 

deneme yazmaya devam eder. Bu yazarların yanı sıra Enis Batur, Memet Fuat, Nermi Uygur 

ve Asım Bezirci 1980 sonrası Türk edebiyatında deneme türündeki yazılarıyla öne çıkan diğer 

isimlerdir. 

Deneme denilince akla ilk gelen isim dünya edebiyatında Montaigne, Türk edebiyatında ise 

Nurullah Ataç’tır. Emin Özdemir bir yazısında, Ataç’ın hayaliyle Montaigne’in hayalinin aynı olduğunu 

belirtir ve şöyle der: “Nurullah Ataç, deneme türünün babası sayılan Montaigne’in kendi 

yazılarını oluştururken ardında koştuğu bir düşü, bir özlemi Türkçede gerçekleştirmek istemiştir.” 

Ataç’ın denemeleri öznel olması, konuşur gibi yazılması, bireyi ve bireyciliği savunması vb. 

özellikleriyle Montaigne’in denemelerine benzer. 

Nurullah Ataç’ın çeşitli konularda yazdığı binden fazla deneme yazısı vardır. Ataç; duygularını, 

düşüncelerini ve izlenimlerini istediği gibi aktarmasına olanak sağladığı için daha çok 

deneme türüne yönelmiştir. Yazılarında, okuru düşünme çabasına yöneltir; bilgilendirmekten 

öte, sarsmak, uyandırmak ister. 

 

Türk edebiyatında ilk deneme kitapları arasında; 

 Ahmet Haşim'in Bize Göre (1928), Gurebahanei Laklakan (1928); 

 Ahmet Rasim'in Eşkâl-i Zaman (1918) ve pek çok yazısı; 

 Mahmut Sadık'ın Takvimden Yapraklar (1912); 

 Refik Halit Karay'ın Bir Avuç Saçma (1939), Bir İçim Su (1931), İlk Adım (1941), Üç Nesil Üç Hayat 

(1943), Makyajlı Kadın (1943), Tanrıya Şikâyet (1944); 

 Falih Rıfkı Atay'ın Eski Saat (1933), Niçin Kurtulmak (1953), Çile (1955), İnanç (1965), Pazar Konuşmaları 

(1966), Kurtuluş (1966), Bayrak (1970) gibi kitaplarını saymak mümkündür. 

Türk edebiyatında deneme türü, genellikle şair, romancı ya da hikâyeci kimliği öne çıkan sanatçılar tarafından 

ortaya konan ürünlerden oluşmaktadır. Birinci derecedeki vasfı "denemeci" olan yazar sayısı oldukça azdır.  

 Nurullah Ataç (1898-1957),Sabahattin Eyüboğlu (1908-1973),Suut Kemal Yetkin (1903-1980), 

 Mehmet Kaplan (1915-1986),Nurettin Topçu (1909-1975),Salah Birsel (1919 ), 

 Vedat Günyol (1912 ),Enis Batur (1952 ),Cemil Meriç (19171987),Mehmet Salihoğlu (1922 ), 

 Uğur Kökden (1934 ),Nermi Uygur (1925 ) bunlardan birkaçıdır. 

https://www.turkedebiyati.org/ahmet_hasim.html
https://www.turkedebiyati.org/ahmet_rasim.html
https://www.turkedebiyati.org/refik_halit_karay.html
https://www.turkedebiyati.org/falih_rifki_atay.html
https://www.turkedebiyati.org/Dersnotlari/edebiyat_tarihi.html
https://www.turkedebiyati.org/nurullah_atac.html
https://www.turkedebiyati.org/sabahattin_eyuboglu.html
https://www.turkedebiyati.org/yazarlar/suut_kemal_yetkin.html
https://www.turkedebiyati.org/yazarlar/mehmet_kaplan.html
https://www.turkedebiyati.org/nurettin-topcu.html
https://www.turkedebiyati.org/yazarlar/salah-birsel.html
https://www.turkedebiyati.org/yazarlar/vedat-gunyol.html
https://www.turkedebiyati.org/sairler/enis_batur.html
https://www.turkedebiyati.org/yazarlar/cemil-meric.html
https://www.turkedebiyati.org/mehmet-salihoglu.html
https://www.turkedebiyati.org/ugur-kokden.html
https://www.turkedebiyati.org/yazarlar/nermi-uygur.html
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Aşağıdaki örnek, çağdaş bir deneme yazarımız olan Vedat Günyol'un bir denemesidir. 

Türk edebiyatında deneme gibi düzyazıya dayalı türler Tanzimat'tan sonra görülmektedir. Deneme türü özellikle 

Cumhuriyet Döneminde gelişmiştir. "Karalama Defteri" adlı metnini okuduğumuz Nurullah Ataç deneme türünün 

özgün örneklerini verdi. Günümüzde de çok sayıda yazar, duygu ve düşüncelerini bu yazı türüyle okurlarına 

ulaştırmaktadır. 

Deneme, yazarın herhangi bir konu üzerinde kesin hükümlere varmadan, kendi kişisel görüş ve düşüncelerini 

anlattığı yazı türüdür. Eskiden bu tür yazılara "kalem tecrübesi" denirdi. Hayat, ölüm, aşk, gurbet, sanat, felsefe, din 

ahlak, gelenek, siyaset gibi kişiyi veya toplumu ilgilendiren her şey denemeye konu olabilir. Deneme türünün ele 

aldığı konuların sınırı yoktur. 

 

Denemenin dil ve anlatım özellikleri 
Deneme, dil ve anlatım özellikleri bakımından öteki düşünce yazılarından farklıdır. Deneme türünde; yeniliklere 

kesin sonuçlara erişme, bir savı, düşünceyi kabul ettirmeye çalışma, kesin bir sonuca gitme gibi bir amaç söz 

konusu değildir. Deneme yazarı herhangi bir konu üzerinde düşüncelerini içtenlikle ve çoğu defa bir söyleşi 

ortamında açıklamaya özen gösterir. Anlatımında içtenlik, doğallık önde gelir. Deneme yazıları daha çok kısa bir 

makale veya köşe yazısı gibi bir çırpıda okunabilecek uzunlukta olur. Denemeler belirli bir plana göre oluşmaz. 

Deneme yazarı düşüncelerini, duygularını rahat bir şekilde kendi kendisiyle konuşur gibi yazarken birçok konuya 

da değinmekten geri kalmaz. Bu tür yazılarda asık suratlı bir anlatım ve belli bir plana göre yazma zorunluluğu 

yoktur. Yazarın kültür konularındaki birikimi, okuyucunun olaylara farklı pencerelerden bakmasını yeni duygu ve 

düşüncelerde rol almasını sağlar. 

Deneme, hangi anlatı türleriyle benzerlikler gösterebilir? 

Deneme yazıları zaman zaman eleştiri, köşe yazısı, makale, anı gibi türlere benzetilebilir. Bu özelliği nedeniyle 

günümüzde belli bir türe sokulmayan yazılara deneme adı da verilmektedir. 

Deneme yazarlığı için ne tür özelliklere sahip olmak gerekir? 
Deneme yazarlığı, oldukça geniş bir dünyaya bakış, zengin bir edebiyat, sanat ve felsefe kültürü ile birlikte özgün 

ve durağan olmayan bir anlatış tarzı gerektirir. Sözünü ettiğimiz özellikleri kendinde barındıran yazarların 

denemeleri okura birçok alanda katkı sağlar, ufuklarını zenginleştirir. 

Deneme yazarı en çok nelerden esinlenir? 

Deneme türünde yazarın kişisel duyguları, düşünceleri, istekleri, hayalleri ön sırada yer alır. Bu yüzden deneme 

yazılarında yazar birçok kültür ögesinden yararlanırsa da daha çok kişisel deneyimlerinden, yaşantılarından 

esinlenir. 

Denemenin tarihsel gelişimi nasıl bir çizgi izlemiştir? 
Bazı edebiyat tarihçileri denemenin önce Japonya, Çin, Hindistan gibi Doğu ülkelerinde başladığı 

düşüncesindedirler. Ancak denemenin bağımsız bir edebiyat türü olarak benimsenmesi 16. yüzyılın ilk yarısında 

gerçekleşir. Bunda Fransız yazarı Montaigne'in (1533-1592) büyük payı vardır Montaigne'in ilk iki cildi 1580'de, 

üçüncü cildi 1595'te okuyucuyla buluşan Denemeler adlı eseriyle bu türün öncüsü ve temsilcisi olduğunu görürüz. 

Türk edebiyatında denemenin gelişim süreci nasıldır? 
Deneme türü Türk edebiyatına Tanzimat'tan sonra girmiştir. ilk denemeciler arasında Cenap fiahabeddin (Evrak-ı 

Eyyâm, Tiryaki Sözleri) Ahmet Haşim (Gurabahâne-i Laklakan, Bize Göre) Ahmet Rasim, Yakup Kadri 

Karaosmanoğlu, Falih Rıfkı Atay'ın adlarını sayabiliriz. 

Cumhuriyetten sonra gelişen deneme türünde eser veren yazarlar arasında Nurullah Ataç, Ahmet Hamdi Tanpınar, 

Sabahattin Eyüboğlu, Suut Kemal Yetkin, Orhan Burian ve Mehmet Kaplan'ı gösterebiliriz. Adlarını saydığımız 

edebiyatçılarımızın arasında Nurullah Ataç, Suut Kemal Yetkin ve Sabahattin Eyuboğlu'nun eserleri 

edebiyatımızda deneme türünün gelişmesinde önemli rol oynamıştır. 

Özellikle son yıllarda edebiyatımızda deneme türünde yazıların çoğaldığını görürüz. Günümüzde yazdıkları 

denemelerle dikkati çeken yazarları arasında ; 

 Melih Cevdet Anday,Vedat Günyol,Salah Birsel,Adnan Binyazar,Nermi Uygur,Memet Fuat,Uğur 

Kökden,Bilge Karasu,Doğan Hızlan,Enis Batur ve Oğuz Demiralp'in adları görülür. 

Dil Bilgisi: Paragrafta Anlam (4,5,6 ve 7. ünitelerde işlenecek) 

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 

Dil Bilgisi: İmla ve Noktalama (bütün ünitelerde işlenecek) 

https://www.turkedebiyati.org/yazarlar/vedat-gunyol.html
https://www.turkedebiyati.org/tanzimat-donemi-ogretici-metinler.html
https://www.turkedebiyati.org/sairler/melih_cevdet_anday.html
https://www.turkedebiyati.org/yazarlar/vedat-gunyol.html
https://www.turkedebiyati.org/yazarlar/salah-birsel.html
https://www.turkedebiyati.org/adnan_binyazar.html
https://www.turkedebiyati.org/yazarlar/nermi-uygur.html
https://www.turkedebiyati.org/mehmet-fuat.html
https://www.turkedebiyati.org/bilge_karasu.html
https://www.turkedebiyati.org/yazarlar/dogan_hizlan.html
https://www.turkedebiyati.org/sairler/enis_batur.html
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Bir kişinin topluluk önünde bir düşünceyi açıklamak, bir inancı savunmak, bir görüşü benimsetmek 

amacıyla yaptığı coşkulu ve etkileyici konuşmalara söylev (nutuk/hitabet); konuşmayı yapan 

kişiye de hatip denir. Söylev türündeki metinlerin genel özellikleri şunlardır: 

• Dinleyicileri yakından ilgilendiren bir konu ele alınır. 

• Düşünceye dayalı bir yazı planına göre oluşturulur. 

• Konuyla ilgili soyut düşünceler değil, somut örnekler verilir. 

• Genellikle söyleşmeye bağlı anlatım biçimi kullanılır. Konuya göre emredici anlatım, coşku 

ve heyecana bağlı anlatım biçimleri gibi farklı anlatım biçimlerinden de yararlanılabilir. 

• Sade, açık, etkileyici ve heyecan verici bir dil kullanılır. 

• Dil alıcıyı harekete geçirme işlevi ve heyecana bağlı işlevinde kullanılır. 

• Ünlem cümlelerine sıkça yer verilir, uzun cümlelerden ve basmakalıp ifadelerden kaçınılır. 

• Etkili ve vurgulu bir cümle ile bitirilir. 

Dünya Edebiyatında Söylev 

Söylev türünün dünya edebiyatında ilk örnekleri Eski Yunan'da ortaya çıkmıştır. Eski Yunan 

hatiplerinden en meşhurları Perikles, Demosthenes (Demostes) ve Eschıne’dir (Eşin). Perikles’in 

söylevleri günümüze ulaşmamıştır. “Hatiplerin Sultanı” diye bilinen Demosthenes'in en önemli 

söylevi ise Yunanistan’ı ele geçirmeye çalışan Makedonya hükümdarı Filip’e karşı yaptığı konuşmalardır. 

Romalıların Yunanistan’ı ele geçirmesiyle, Latin edebiyatında da söylev gelişmeye başlamıştır. 

Hitabet eğitimini Yunanistan'da yapmış olan Çiçero bu türün en iyi örneklerini vermiş ve hatipler 

hakkındaki fikirlerini, “De Oratore” adlı kitapta toplamıştır. Fransız edebiyatında ise Bossuet 

(Bosse), Mirabeau (Mirabu) ünlü hatiplerdir. 

Arap edebiyatında İslamiyet öncesinde hitabete büyük önem verilmiş ve meşhur hatipler yetişmiştir. 

İslamiyet’in doğuşu ile hitabet çok daha gelişmiş bir nesir türü hâline gelmiş ve birçok hatip 

yetişmiştir. Hz. Muhammed’in insanları dine çağırmak ve muhataplarını etkileyip ikna etmek için 

yaptığı konuşmalar ile Veda Haccı esnasında yaptığı konuşma (Veda Hutbesi) Arap edebiyatının 

ve İslam dünyasının önemli örneklerindendir. Bu dönemle birlikte İslam dünyasında hutbe geleneği 

oluşmuş ve buna bağlı kurallar belirlenmiştir. 

Türk Edebiyatında Söylev 

Türk edebiyatında Bilge Kağan’ın Türk milletine seslendiği Orhun Abideleri (Göktürk Yazıtları) 

ilk söylev olarak kabul edilir. İslamiyet etkisinde gelişen Türk edebiyatında daha çok askerî ve dinî 

söylevler dikkat çeker. Ancak bunların birçoğu günümüze ulaşmamıştır. 

Türk edebiyatında Batılı anlamda söylevin ilk örnekleri Tanzimat Dönemi’nde verilmeye başlanır. 

Mustafa Reşit Paşa’nın Tanzimat Fermanı’nın ilanı için Gülhane’de toplanan kalabalığa yaptığı 

konuşma bu dönemin meşhur söylevidir. Türk edebiyatında söylev türü, İkinci Meşrutiyet'ten 

(1908) sonra gelişmeye başlar. Maliye Nazırı Cavit, Lütfi Fikri, İzmir Mebusu Seyit, İsmail Hakkı, 

Rıza Tevfik Bölükbaşı, Ömer Naci bu dönemin önemli hatiplerden bazılarıdır. 

Millî Mücadele Dönemi’nde Mehmet Akif Ersoy, Halide Edip Adıvar, Hamdullah Suphi Tanrıöver 

söylevleriyle öne çıkan hatiplerdir. Mehmet Akif Ersoy’un Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu'da 

çeşitli camilerde verdiği vaazlar halk üzerinde çok etkili olmuştur. İzmir’in işgalini protesto 

etmek için Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen mitinglerde Halide Edip ve Hamdullah Suphi 

yaptıkları konuşmalar ile Türk milletinin duygularını tüm dünyaya haykırmışlardır. Cumhuriyet Dönemi’nde 

Atatürk, çeşitli vesilelerle yaptığı konuşmalarla Türk edebiyatında söylev türünün en 

güzel ve başarılı örneklerini vermiştir. Bu dönemin önemli hatiplerinden bazıları şunlardır: Hamdullah 

Suphi, Mustafa Necati, Mahmut Esat Bozkurt, Ruşen Eşref Ünaydın, Behçet Kemal Çağlar, 

Selim Sırrı Tarcan, Osman Bölükbaşı… 

Topluluk önünde bir düşünceyi açıklamak, bir inancı savunmak, bir görüşü benimsetmek 

amacıyla yapılan söylevlerin belli başlı çeşitleri şunlardır: 
Siyasi söylev: Daha çok devlet adamları ile parlamento üyeleri tarafından siyasi konularda 

yapılan konuşmalardır. Bu tür konuşmalar genellikle millet meclislerinde, seçim meydanlarında, 

siyasi toplantılarda ve mitinglerde yapılır. 
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Askerî söylev: Komutanların askerlerini duygulandırıp coşkulandırmak, onlara cesaret vermek 

amacıyla yaptıkları konuşmalardır. Bu tür konuşmalar savaşlarda, kışlalarda yapılır. 

Hukuki söylev: Hukuk konularında özellikle mahkemelerde görülen davalarla ilgili yapılan 

konuşmalardır. Hukuki kavram ve terimlere çokça yer verilir. Savcıların iddianameleriyle avukatların 

savunmaları bu türün en yaygın örnekleridir. 

Akademik söylev: Bir bilim ve bilgi dalında uzmanlaşmış kişiler tarafından akademi ve üniversitelerde, 

bilimsel toplantılarda yapılan konuşmalardır. Bilimsel toplantıların açılış konuşmaları, 

bilimsel ödüllerin dağıtım törenlerinde yapılan konuşmalar bu türün ilginç örnekleridir. 

Dinî söylev: Peygamberler ve din adamları tarafından mabetlerde dinî ve ahlaki konularda 

yapılan konuşmalardır. Bu tür konuşmaların amacı insanları dinin temel ilkeleri hakkında aydınlatmak; 

doğruluğu, iyi ve güzel ahlakı aşılamaktır. Din adamlarının hutbeleri, vaazları, sohbetleri 

ile radyo ve televizyonda yapılan ahlaki konuşmalar bu tür söylevlerin örnekleridir. 

Dil Bilgisi: Paragrafta Anlam (4,5,6 ve 7. ünitelerde işlenecek) 

Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır. 

Dil Bilgisi: İmla ve Noktalama (bütün ünitelerde işlenecek) 
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